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e-mail til adressen: 
blad et@dsr-onllne.dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på diskette eller Cd-rom 
til DSR med att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
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-malis og IKKE som tekst 
direkte I mails. Endvidere beder VI om, 
at Indlæg ikke forsynes med 
sIdehoved og fodder, da de er 
besværlige at fjerne. VI modtager 
meget gerne Illustrationer, billeder og 
billedtekster til Indlæggene. 

Deadlines 
Marts nummer (udkommer primo 
marts) 
Mandag den 7. februar 
April nummer (udkommer primo 
april) 
Søndag den 6. marts (pga. påsken) 

Bemærk: Henvendelser om 
adresseændringer og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen på 
e-mail adressen: 
konting e nt@dsr-online.dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. nr. 32 84 04 64, 
Henrik Pedersen, Peter Wigh Magnus, 
Yvon Lindschouw og Jakob Rom 
Johansen 

Tryk: 
Oplag: 

Offseta, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

Hvor intet andet er anført, så er 
billederne taget af redaktionen. 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
Indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen 
dækker de tre 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 600 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 400 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 570 kr. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@dsr
online.dk). Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10). 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 måneder, accepteres kun 
mod betaling af kontingent for perioden 
fra udmeldelsen til genindmeldelsen. 

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 forst finde soted 
ved en restance svarende til 1/2-1 ars 
kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 
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Leder 

©@® 
Det føles som om. at det er meget lang tid siden, at.eg sad her sidst - men imellemti· 
den har der selvfølgelig også lige været en generalforsamling i DSR, som udløste en 
ekstraord Inær generalforsamling. Sankt Peder åbnede og lukkede porten for med lem' 
mer til Styrmandslauget. Det har været jul med alle tiders julefrokost og springet ind i 
det nye år blev endnu engang sikret ved hjælp af friske medlemmer i DSR, som sørgede 
for at nytåret startede (var det k118 1 ) med et brag af en fest 

Nu skriver vi sa 2005. og endnu en rosæson nærmer sig, langsomt men sikKert' 
Måske er det netop i år forandrrngernes år i DSR. Året, hvor alting ikke "bliver som det 
altid har været" Et år, hvor kompasset styrer os i en ny og udfordrende retning 

Et er sikkert, VI skal vælge (først til november) en nyformand for DSR, da vores nuvæ· 
rende formand. Paul Brunlche·Olsen, jo desværre af ressourcemæsslge årsager, har 
valgt at skifte Sin formandspost hos DSR ud med sine to krudtugler og Sit faste job 
(forståeligt nok!) Nu følger så udfordringen at finde 2n ny formand mik til klubben' 

En anden udfordring i det nye år, bliver at finde "nye kræfter af frivillig karakter til de 
mange opgaver. som er en del af klublivet i DSR, ogsom lige nu påhviler mange af de 
samme medlemmer. Lige nu er det "de traditionelle fester". som er I fare, så hvis DU 
stadigvæk vil råbe HURRA til fødselsdagsfesten og ra' food fight til "Blåt oJe" festen, så 
er det NU, at DU skal tage initiativ til et festudvalg, så DSR fortsat kan forsvare sin // 
position som roklubben med de bedste fester på Strandvængetl 

Et helt nyt udvalg har set dagens lys, og derved er bestyrelsen (officielt fra næste 
generalforsamlrng) blevet udvidet med endnu et bestyrelsesmedlem, nemlig 
Sportsrochef for Svanemølleaktiviteter, Berit Haahr Hansen - tillykke med valget og det 
nye udvalg' 

Blandt de mange udfordringer for DSR i det nye år er vel også nogle overvejelser om
kring. hvad der kan gøres for at holde pa de nuværende medlemmer Tiderne er skiftet, 
og der skal efterhånden andet (og mere) til end fantastiske roture gennem sommersæ
sonen l 

Da bladet altid skal forsøge at være på forkant med begivenhederne, sa nar vi lige at få 
denne nyhed med DSR gjorde rent bord ved DM i ergometerroning med bl.a. fire 
førstepladser i herrernes hårdeste løb - tillykkel (Artlklel og billeder følger i næste blad). 

Ar Marianne Benrzen, redaktør 
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Februar 

Marts 

April 

Aktivitetskalender 2005 

Kommende begivenheder i DSR 

1. 
17. 
19.-20. 
26. 

Bestyrelsesmøde 
Møde om kommende langture kl. 20.00 
DFfR kursus 
Musik "Fredagsbar" 

1. Bestyrelsesmøde 
12. Blåt øje og Klubmesterskaber 
14. Intro-aften nr. 1 for nye medlemmer 
18. DSR's venner generalforsamling 
19. Oprydning i bådehallen 
20. Instruktørdag 
27. Standerhejsning (påsken) 

2.-3. DFfR kursus 
5. Bestyrelsesmøde 
14. Intro-aften nr. 2 for nye medlemmer 
16. Hjælperfest 
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Resume af generalforsamlingen 
d. 26. november 2004 

Formand. Paul Brumche-Olsen modtog 
genvalg for sidste gang - nu er det 
blevel lid III ar finde en nv formand for 
DSRI (Folo MarJanne Benlzen) 

Der var mødt lidt færre til arets 
generalforsamling end de seneste år: 
76 stemmer var repræsenteret inkl 
fuldmagter Dan Nielsen blev valgt til 
dirigent og Peder Juhl Madsen som 
sekretær (referent) 

I sin beretning startede formanden 
med at mindes 3 medlemmer, der 
var afgået ved døden i 
beretningsåret To æresmedlemmer, 
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Knud "Mikkel' Mikkelsen og Aage 
Bang, tidligere formand, og Kristian 
Nørlyng, mangeårigt aktivt medlem 
Fra Kristian Nørlyngs enke havde 
klubben fået en ny to åres Inrigger 
som gave Båden forventes døbt til 
Sta nderhejsn Ing 

Der havde været en debat om 
langturs reglementet I bladet og 
efterfølgende drøftelser der havde 
resulteret I et nyt langtursreglement 

Derudover dækkede formanden I Sin 
beretnlngde emner, der havde været 
berørt I den skriftlige beretn Ing (se 
bladet nr 9, 2004 for beretningerne 
fra formanden ogandre 
bestyrelsesmed lem merl 

Debatten på generalforsamlingen 
drejede sig om budgettet for 
kajaka ktlvlteterne, behov for flere 
midler til vedligeholdelse af 
klu bh uset. offentliggørelse af 
referater fra bestyrelsesmøder og 
generalforsamling, samt behovet for 
anskaffelse af matenel til 
kaproningen, herunder en strategi for 
nya nskaffelser 

Guldsta nderen (for orga n isering af 
roaktiviteter mv), Alligatoren (for det 
sociale liv) og SeJrs masten (for 
kaproning) blev givet til henholdSVIS 
Dan Hansen, Morten Jensen og 
Gunnar Levring 



Jakob Alnor modrog vin. som fak for en 
god Indsats som langrursrochef - poslen 
er sradlgvæk ubesaf.l (Foro MaY/anne 
Benrzen) 

Regnskabet viste et overskud på 
67.000 kr Herved var 
"egenkapitalen" kommet op på 
348.000 kr. hvor den for 5 år siden 
var negativ Bestyrelsen forslog en 
kontingentforhøjelse på 5 kr pr 
måned. hvilket generalforsamlingen 
tiltrådte Der budgetteres med et lille 
underskud i 2004/05 

Der var blevet fremsat forslag til 
ændring af klubbens love, Idet 
bestyrelsen blev foreslået udvidet 
med en Sportsrochef for 
Svanemølleaktiviteter. Hidtil har 
bestyrelsen indsuppleret et 
bestyrelsesmedlem med ansvar for 
sådan ne aktiviteter. 
Generalforsamlingen vedtog 
lovændringen med det nødvendige 
flertal, men da der ikke, som lovene 
kræver, var mindst en trediedel af de 

stemmeberettigede til stede eller 
repræsenteret er lovændringen 
efterfølgende blevet bekræftet ved 
en ekstraordinær generalforsamling. 

Bestyrelsen blev genvalgt, idet der 
dog var nyvalg til Morten Jensen 
(instruktionsroehef) og Pia Åbo 
østergaard (sekretær) Posten som 
langtursrochef står ubesat 
Formanden meddelte, at detvar hans 
sidste genvalg, så klubben skal have 
ny formand ved næste 
generalforsamling. 

Referatet af generalforsamlingen kan 
ses på opslagstavlen i Slyngelstuen 

Palll Bniniche-Olsen 
(armand 

Dorrhe Bartels sagde ogsa .farvel" e(ter 
mange ar pa posten som sekretær. Nu 
bliver den bærbare computer for en (Id 
skl(ret ud med babv bleer - held og 
IVkkel (Foto: Marianne Benrzen) 
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Resume af bestyrelsesmøderne 
d. 7. december og 4. januar 

Bestyrelsen har mdsuppleret Bent Haahr Hansen som Motion+-chef 
(Sportsrochef) og Michael Quist som IT-chef 

Bestyrelsen justerede i ansvarsfordelingen f bestyrelsen, bl a under 
hensyntagen til, at der pt Ikke er nogen langtursrochef Er et medlem i 
tvivl om, hvem man skal henvende sig til, kan sekretæren give besked 
Det er i øvrigt også sekretæren, der står for kontakt vedr udlejning af 
klubbens lokaler 

Der er behov for økonomisk støtte fra fonde, legater mv. til større 
projektel', herunder renovering af badeforholdene og indkøb af både 
Bestyrelsen har besluttet at samle trådene i en sponsorgruppe 
Heldigvis vil flere aktive medlemmer gerne engagere sig i arbejdet Hans 
G. Olsen'8r gruppens "tovholder" Kaproningschefen er bestyrelsens 
kontaktperson til udvalget 

Bestyrelsen behandlede et åbent brev fra flere Teknik+-trænere vedr 
klubbens motorbåde Se andetsteds i bladet 

DFfR, Team Danmark og Danmarks Rocenter arbejder med planer for en 
ny struktur for kaproningen. Der bliver tale om tre typer af kraftcentre, 
hvor det ene omhandler seniorroere med målsætning om at komme på 
højeste internationale eliteniveau, ogsom ikke ror på olympiske 
bådhold Som stor kaproningsklub har bestyrelsen besluttet at arbejde 
for, at DSR, gerne sammen med andre klubber, danner et kraftcenter for 
denne gruppe 

Der bliver sat midler af til en tiltrængt renovering af vægttræntngs
udstyret i træningsrummet. Det drejer som om ca 40.000 kr 

Bestyrelsen tilslutter siget forslag fra Chnstian Larsen om bedre 
organiseringaf kanintjansen Se andetsteds i bladet. 

Vil du vide mere om bestyrelsesmøderne, kan du se referatet på opslagstavlen 
i Slyngelstuen. 
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Teknik+ uden motorbåd? 

Åbent brev til bestyrelsen. 

Det er udtryk for en uheldig elitefokusering i DSR, hvis Teknik+ 
roerne fortsat nægtes adgang til at få stillet den driftssikre og 
miljøvenlige nye motorbåd til rådighed i undervisningen. Kan 
bestyrelsen virkelig være en sådan tilsidesættelse af robreddens 
interesser bekendt? 

Hvad er Teknik+ ? 
T+ er et Instruktionstilbud hver søndagkl 
16.00 for ill roere, der har lyst til at 
udvikle deres roteknik. I trænerteamet i 
T + er vi en række erfarne instruktører 
med adskillige års Instruktions og/eller 
kaproning mv. på bagen. 

Hvad er problemet? 
I såvel 2004 som i de senere år har den 
ældste (Togo 7) af klubbens to motorbåde 
været ude af drift gennem længere tid. 
Båden har været benyttet til Teknik+ og 
racerkanintræning. Konsekvensen har for 
Teknlk+ været, at træningen har kørt på 
vågeblus, da det er umuligt for 
instruktørerne at instruere op til 20 
personer på vandet uden en motorbåd. 

Dette har til mange T +deltageres undren 
og utilfredshed været situationen 
samtid ig med, at den nye motorbåd (Togo 
8 - købt foråret 2004) har ligget ubenyttet 
hen ved pontonen på søndage kl 16. 

Det Urimelige i denne situation fik i 
august Teknik+ trænerne til at kontakte 
Motion+ chefen (Motion+ ogTeknik+ 
ansvarlig repræsentant i bestyrelsen) 
med henblik på at få mulighed for at 
benytte den nye motorbåd. 

Hvorfor dette brev? 
Vi vil gerne understrege, at vi længe har 
foretrukket og arbejdet på at finde en 
praktisk løsning på dette problem "ansigt 
til ansigt" og i dialog med den ansvarlige i 
vores daglige virke i klubben frem for at 
skrive dette indlæg I bladet Vi ved godt, 
at den umiddelbare og direkte 
kommunikationsform er den bedste til at 
fremme forståelsen og ikke mindst den 
bedste drivkraft for alle til at skabe lyst til 
det frivillige arbejde, som klubben er så 
afhængig af. Men desværre må VI lidt 
nødtvungent erkende, at det indtil nu ikke 
har været muligt at finde en fornuftig 
løsning i sagen, så vi har valgt at lægge 
vores synspunkter åbent frem for alle 
medlemmerne og til klubbens bestyrelse. 

Formålet med dette indlæg er, at disku
tere prioriteringen af klubbens ressourcer 
og materiel og den uheldige konsekvens, 
et misforstået valg kan få for klubbens 
roere; I dette tilfælde et ban~t forbud 
mod at bruge et stykke materiel. 

Vores indlæg er ikke en kritik af Motion+, 
hVIS gøremål og trænere vi i anden 
sammenhæng gerne bruger spalteplads 
på at rose for deres gode arbejde og 
resultater. og endelig er det heller ikke 
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Teknik+ trænerne, der personligt higer 
efter at komme ud og fræse i ny motor
båd, hvis nogen skulle være i tvivl I 

Sagens videre forløb 
Som svar på vores henvendelser modtog 
vi en mail fra Motlon+ chefen, der dog 
ikKe indeholdt et klart svar på vores 
forespørgsel. Bestyrelsen behandlede dog 
på fleres opfordring problemstillingen hen 
over sommeren, og det gav sig ifølge 
september-udgaven af DSR bladet udslag 
I denne beslutning: 

.,Ny motorbåd kan (indtil gammel kommer 
tilbage fra reparation) benyttes af dem, 
som har fået speciel instruktion. Herun
der Bøg (ræserkanintræner) og enkelte 
Teknik+ instruktører." 

Dette medførte dog ikke en ændring i 
Motion+ chefens prakSIS, idet det fortsat 
er sådan, at ingen af TeKnlk+ trænerne 
må benytte den nye motorbåd, selvom de 
har kendskab til forsvarlig brug af båden. 
og selvom den gamle motorbåd er i 
stykker 

Det fik d. 15. september T+trænerne til 
endnu engang at prøve at få Motiont 
chefen til atændre holdning Først længe 
efter standerhejsning - d 20 . november
fik vi svar· 

,TOGO 7 benyttestllTt, Ræserkanin, 
scullerinstruKtion ogoutriggerprojeKt ( 

TOGO 8: benyttes til M+ () 

Med hensyn til prioritering af den anden 
motorbåd [mens den ene er skadet) er 
det en vurdering rra gang til gang, hvad 
der er mest hensigtsmæssigt? Vurderin
gen foretages af mig som hovedansvarlig 
evt i samarbejde med den øvrige 
bestyrelse . .. 
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Dels mener vi. at denne udlægning 
afviger fra den beslutning, der er meldt ud 
I referatet i septemberudgaven af DSR 
bladet Her fremgår det JO klart. at T t kan 
benytte den nye motorbåd , når den gamle 
er ude af drift 

Dels mangler vi desværre fortsat et 
endeligt svar på , om vi også næste 
sæson kan risikere at stå til TekniKt med 
25 roere , som vi Ikke kan Instruere. fordi 
den gamle motorbåd er ude af drift 
samtidig med, at den nye motorbåd ligger 
fuldt funktionsduelig på sin plads ved 
pontonen 

En gave fra værftet 

til gavn for hele klubben? 
Den nye motorbåd er en gave fra DSRs 
bådværft til klubben Gaven er givet på 
den måde , at bestyrelsen selv har kunnet 
bestemme, hvad overskuddet fra en 
nybygning skulle bruges til. 

Den oprindelige tanKe med at købe den 
nye motorbåd som gave var, at den skulle 
erstatte den gamle motorbåd Blandt 
bevæggrundene var miljømæssige 
hensyn, forbedret dnftsstabilltet samt en 
forventning om, at investeringen hurtigt 
var tjent ind igen på grund af forbedret 
benz inøkonom i. 

Klubbens regnskaber viser dog, at 
udgiften til indkøb af motorbåden var 
67000 kr , mens den årlige benzin udgift 
til begge motorbåde kun er 4.000 kr 
Tallene fortæller altså. at den nye 
motorbåd formentlig vil være slidt op 
længe inden, at Investeringen er tjent 
hjem Dermed bliver det endnu sværere 
at retfærdiggøre. at motorbåden Kun sKal 
komme en del af klubbens medlemmer til 
gode . 

Vi synes, at det er uforståeligt når gaven 



er til hele klubben. hvorfor er det så kun er en begrænset skare. som den skal komme til 
gode I praksIs? 

Sagens løsning 
Vi vII hermed opfordre bestyrelsen til, endnu engang at tage sagen op, og træffe en klar 
beslutning om, hVilke regler der gælder. 

Efter vores opfattelse bør beslutningEn være følgende. 

A. At begge motorbåde kan ben~ttes af instruktører og trænere på Motion+, 
Teknik+, outrigger, racerkanirtrænlng samt "Sved på Panden" (SSP) roning. 

B At brugerne af begge motorbåde undervises i, hvordan de skal benyttes, ogder 
holdes orden m.v Som brugere deltager Tekniktrænerne naturligvis gerne i at 
udarbejde en brugervejledning m.v 

c, At vedligeholdelsen af bådene placeres hos en enkelt ansvarlig. Vores forslag er, 
at Motlon+ trænerne fortsat er hovedansvarlige (or den nye motorbåd, mens 
racerkanintræneren bliver hOJedansvarlig for den gamle motorbåd, da han 
gennem sæsonen er den hyppigste bruger af båden. Men en af Teknik + 
trænerne holder sig naturligvis ikke tilbage for at tage hovedansvar for en 
motorbåd, hvis bestyrelsen er mere indstillet på det 

Vi håber således, at bestyrelsen er enig i, at der bør være lige vilkår for brug af den nye 
motorbåd, sådan at Teknik + forsat kan løfte sine opgaver fra foråret 2005, når alle 
glade roere skal på vandet igen! 

Tf'knik+ trænerne: 

KimiS Robert Svendsen, 
Christian R Larsen, Michael H. Qvisr, 

jokHm Pall Isen, Hans Tapper, 
Henrik S Asmllssen og Lars Henriksen. 

RENT HF.RNDA L 

Hånd2I'a\'eri11i! • ~laskin2ra,'erit12: 

KOnf\·lAGERGADE 65C tbaggårJ~'11) 

II 50 KOBE~T TAV\! K • JJ I I 3462 

Med lem ar GRAVØRLAUGET IOANMARK 

h;'a baf tV DSF.'s medlemmer i henhofd ti! sffskil 
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Bestyrelsens svar til indlægget: 
"Tekn i 1<+ uden motorbåd?" 

Bestyrelsen har j svaret valgt at se fremefter og derfor koncentreret sig om 
losn Ingsforslaget 

IndledningsvIs skal det understreges, at såvel den nye motorbad Togo 8. som 
den gamle, Togo 7 er klubbens og Ikke en bestemt aktlvitetsgtuppes 
Bes tyreise n fl nde r også. a t de r e r behov for to m otorbå de Aktivltets Il Ivea u et fo r 
instruktionskrævende træning fra Svanemøllen er I dagså stort at der er 
be hov for to m otorba de, og det e r derfor vigtigt. at også .. ga m le " Togo 7 hol des 
I god form ., 

Bestyrelsens udgangspunkt er, at materiellet skal anvendes flekSibelt. men at 
kna ppe ressou rcer, som motorbadene er I spldsbelastn ingspenoder. må 
medføre en prioritering Endelig er det udgangspunktet. at sikkerhed og 
økonomi gør,J3t Ikke alle kan få adgang til at benytte bådene 

Med oprettelsen af posten som Sportsrochef for SvanemølleaktivIteter og en 
forventet nedsættelse af et udvalg tilknyttet denne post. er alle brugergrupper 
af motorbådene præsenteret l udvalget. Det:-er bestyrelsens udgangspunkt, at 

den specifikke fordeling af anvendelsen af motorbadene søges fastlagt I 
udvalget som led I den almindelige uddelegenng af kompetencen 

Overordnet har bestyrelsen besluttet følgende 
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Fordelingen af motorbådene sker således, at aktivnetsgrupper får 1 

pnorltet til at bruge en bestemt båd I deres faste trænmgstidsrum, mens 
andre brugere kan anvende bådene uden for disse. Det VII fx sige, at 
Motlon+ har fortrinsret til Togo 8 I de tidsrum hvor der fast er Motlon+
træning, men at andre kan bruge båden uden for disse tidsrum eller 
hvis Motlon+ Ikke anvender båden I egne tidsrum 

Der skal være en fast gruppe der står for vedligeholdelse, tilkaldelse af 

reparatør etc Det Ville være godt. hVIs denne gruppe dækl<ede flere 
aktivItetsgru pper 

Af hensyn til Sikkerhed og økonomi (fejlbetjening af materiellet) kræver 

styrmandsskab af motorbådene en uddannelse I anvendelsen og 
dermed en styrmandsret til Togo 7 ogteller Togo 8 



Styrmandsret til motorbådene giver også ret til at anvende dem til andre 

rorelaterede aktiviteter, fx i forbindelse med den almindelige instruktion 
Dette selvfølgelig under forudsætning af, at båden ikke er'feserveret til 
en af "sportsaktivitetsgrupperne" 

Palll Briiniche·Olsen 
(ormand 

DSRs flittige medlemmer i (uld sving med de mange opgaver i klubben. (ForD··Lars 
BundesenjMarianne Bentzen) 

Bedre organisering af kanintjansen 

Klubbens største ressource er medlemmernes frivillige arbejde. 
Men det frivillige arbejde er omvendt også en af klubbens største 
aktiver i forhold til at fastholde medlemmerne. Derfor er det 
vigtigt for os, at vi bliver bedre til at inddrage de nye medlemmer 
mere i det frivillige arbejde. 

DSRs samlede indtægter fra 
medlemskontingenter udgør i runde 
tal 2 mio. kr årligt Økonomien har 
været fornuftig i de senere år, uden 
at kassereren dog ligefrem har 
behøvet at sy penge ind i madrassen. 
Dette er den pengeøkonomiske 

situation i DSR, og det er selvfølgel ig 
fint nok. 

Men som de fleste andre foreninger 
er medlemmernes frivillige arbejde 
en mindst lige så stor ressource som 
kontingenter og a nd re Indtægtski Ider 
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Frivilligt arbejde er klubbens største indtægtskilde 

Et løst overslag siger, at ca. 150 medlemmer i gennemsnit yder 30 timers 
frivilligt arbejde I løbet af en sæson Det løber alt I alt op i 4 500 timer, hvilket 
er rigtig meget omregnet til kroner ogøre 

Alene derfor er det sund fornuft at kigge på, om vi kan forbedre bund linien i 
forhold til frivilligt arbejde - det vII sige få flere til at hjælpe til. 

Men der er en anden og mindst lige så vigtig årsag til at fokusere på dette Når 
man har været i klubben I et stykke tid, opdager man. at folk bruger tid på 
meget andet end at ro Det frivillige arbejde er for manges vedkommende en 
mindst lige så stor del af klublivet som selve roningen Frivilligt arbejde er 
faktisk sJovt i rette mængdel 

Derfor er der god grund til at prøve at få Især de ca. 300 nye medlemmer, VI 
hvert år optager, til at deltage mere I det frivillige arbejde 

Status er som bekendt, at kaniner skal yde et par timers arbejde i form af en 
kanintjans. Den aftjenes for de flestes vedkommende i baren. Det er dog min 
oplevelse, at disse timer kan bruges bedre, da der sjældent er vanvittigt meget 
at lave i baren. Samtidig er det paradoksalt nok sådan, at der som regel er 
venteliste for at få lov at aftjene Sin kanintjans 

Dette vidner I bund og grund om, at vi rent organisatorisk kan blive bedre til at 
udnytte disse mange villige hænder til gavn for alle. 
Mit forslag 
12004 har det væl'et sådan, at kun køkkenudvalget arrangørerne af 
introfesten og et par enkelte bådvedl igeholdelsesprojekter opsætter opslag 
med kanintjanser Man kunne med fordel brede dette ud til andre områder af 
klublivet 

Af konkrete ideer til en forbedret organisering af kanintJanserne kunne derfor 
være følgende 
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Allerede ved sæsonstarten skal udvalgene være klar med en oversigt 
over kanintjanser og ressourcebehov inden for deres område 

Kanintjanserne skal formidles mere struktureret - eksempelvis I form af 
en "kanintjans-opslagstavle" 



Kaninerne kan allerede fra deres første instruktionsdag vælge en måde 
at aftjene kanintjans på 

Der er mange opgaver, som vi ved, kommer Igen hver eneste sæson, og som 
man givetvis kan involvere kaninerne mere i. 

Fester - hårdt arbejde for udvalgene, men sJovt, når man er ny. og hvis 
man er mange nok 
At a rra ngere må neskinsture og and re loka Itu re, men også kanInlangture 
Rydde op i langtursrummet, redningsvestene osv 
At lave mad til medlemmerne, når Brigitta har ferie 
Opgaver i forbindelse med at arrangere Hjelmsjo 
Bådvedligeholdelsesprojekter, som Ikke blev færdige i vinter. 
Vedligeholdelse af huset 
Sørge for at klubbens beholdning af service og andet køkkenudstyr er i 
orden. 

jeg vII på den baggrund gerne opfordre bestyrelsen til at tage disse forslag op 
på Sin strategIdag i starten af 2005 

Christian Larsen 

Bestyrelsens svar til indlægget: 
"Bedre organisering af I<anintjansen" 

Først og fremmest tak til Christian for 
brevet Det blev behandlet på 
bestyrelsesmødet den 4/1 Christian 
beskriver udmærket situationen som 
den har været hidtil og kommer med 
gode, konstruktive forslag til en 
optimeringaf kanintjansen. 
Kaninarbejdsordningen hører under 
I nstruktionsudva Igets 
ansvarsområder, ogdervar i 
bestyrelsen tilslutning til, at vi i 
I nstruktlonsudva Iget stru kturer 
ka n In tja nsen fremover, så den I 
grundliggende træk følger Christians 

forslag I praksis betyder det. at de 
forskellige udvalg I klubben bliver 
bedt om, at oplyse det antal kaniner, 
hvis hjælp de ønsker i forbindelse 
med kommende større 
arrangementer, som for en stor dels 
vedkommende allerede fremgår af 
aktivitetskalenderen. Køkkenudvalget 
vII i denne sammenhæng fortsat 
have 1. prioritet Således VII der 
allerede fra instruktionens start 
hænge et skema for en længere 
periode - muligvis for hele 
instruktionssæsonen, som kaninerne 
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kan skrive sig på Desuden arbejder vi I Instruktionsudvalget sammen med 
motionsudvalget og materIeludvalget på en .. socIaliserIngspian ", som 
eksempelvIs kunne omfatte fredagsbarer henover sommeren arrangeret af 
kaniner Dette Kommer dog til at foregå på frivillig basIs , og VII derfor Ikke blive 
en del af kanln,ilrbeJdsordnlngen 

Morren jensfn 
Tnsrrl/ kr/Ons r6cne r 

Træningstilbud i Svanemøllen 

I 

I 

• I 
I 

lVIediemmer søges til udvalget "Sportsroning i Svanemøllen" I udvalget vil vi 
arbejde med aktiviteter, der fokuserer på intensiv roning Vær med til at skabe 
og videreudvikle en bred vifte af træningstilbud i Svanemøllen Formålet er at 
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skabe plads til medlemmer (erfarne som nye), som ønsker træning og 
mulighed for at udvikle sig romæssigt 

Udvalget nedsættes, da der ved den ekstraordinære generalforsatllj~ tirsdag 
den 11. januar 2005 blev vedtaget en lovændring, Idet bestyrelsen blev 
udvidet med en Sportsroehef for Svanemølleaktiviteter. 

Det er tanken at udvalget skal have repræsentanter inden for aktiviteterne: 
Teknik+, Motion+, Ræserkanintræning, Out-riggerroning i Svanemøllen, Sved 
På Panden (SPP) mfl. 

H a r d u lyst til at være med ti I at ska be en bred vifte af s portsa ktivlteter, så 
send mig en mai!. 

Mange varme vintertrænings hi/sner 

Berit Haahr Hansen 
Sportsroche( 

E-mail: mplus@dsr-online.dk 

Kom og forsvar eller erobr 
en klubmestertitel i ergometerroning 

2005 

Lørdag den 12. marts k!. 12.30 
Klubmesterskabet er for alle uanset alder, køn og hvilken form du er i. 

Du kan deltage i følgende 7 kategorier· 

Åben dame, 1000 meter (Individuel) 
Åben herre, 1000 meter (individuel) 

Til dig, som Ikke har deltaget i kaproninger de sidste to år (exe!. 
klubmesterskaber) 
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Tilbageblik pa sidste ars Klubmesterskaber I ergometerronl11g (Foto Motion ,) 

Alle deltagerne vejes for (sammenholdt med alderen) at beregne hver deltagen 
handicap IFoto MOClon+ ) 

18 



Motionsdame, "1000 meter (individuel) 
Motionsherre, 1000 meter (individuel) 

Til dig, som ill.Qng har deltaget i kaproning (indendørs og udendørs) 

Begynderdame, 1000 meter (individuel) 
Begynderherre, 1000 meter (mdlvlduel) 

og til sidst løbet for.il..Ll.e. - uanset køn og træningstilstand 

Holdkonkurrence 4 x 500 meter (holdene sættes ved 
lodtrækning) 

I alle løb gives der handicap efter vægt ogalder i følge DFfR handicapregler 
Løb 3 og løb 5 vil blive sammenlagt hvis der er færre end 3 deltagere i hvert 
løb. Det samme gælder for løb 4 og 6. 

Ved kaproninger forstås maratonløb, SPP-Iøb, LO-løb, 8GP-løb mfl samt 
Svanemøllematchen . 

Vel mødtl 

K/li bmeste rska bsa rrangørudva/get 

Er du også talentspejder i DSR? 

Kender du nogle høje unge piger eller 
drenge i din familie eller 
omgangkreds, sådan mellem 15 og 
23, der bare elsker at træne, men 
som endnu ikke er begyndt at ro? 

af kaproere Vi kan give dem 
Danmarks bedste muligheder for at 
nå toppen af dansk og måske 
international kaproning med alle de 
udfordri nger og oplevelser, der følger 
med 

Kaproningsafdelingen i DSR søger 
nye talenter Måske var det noget for 
din fætter eller din kollegas niece. ? 

Vi i kaproningsafdelmgen står på 
spring for at opfostre en ny genration 

Talenter går uden om den vanlige 
instruktion De bliver fra første dag 
tilknyttet nogle af Danmarks bedste 
trænere og bliver fra dag et integreret 
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Ikaproningsafdelingen og budt velkommen i en familie, der rummer alt fra 

Jævna Idrende til danske stjerner og olympiske mestre 

Kort sagt et unikt tilbud 

Hvis du har nogen i kikkerten, så send os deres e-mail eller telefonnummer til 

Kaproning@dsr-online,dk 

Eller ring til Anders Møller (talentudviklingsansvarlig) 2210 72 43 

Rune Gartner (kaproningschef) 26 74 7048 

RII ne Gartne r 
Kaproningsche( 

DSR's kaproningsafdeling 2004 

Vores kaproere gjorde god figur gennem 
hele sæsonen med mange sejre og flotte 
resultater. Vi lagde ud med en dobbeltsejr 
i vinterens 8G P, hvor guldet og sølvet gik 
til DSR i mændenes åbne klasse, 
Andenpladsen blev hevet hjem med lige 
akkurat et point foran Aarhus Studenter 
Roklub, 
Kvinderne blev nummer to, bare et point 
efter vinderne fra KVIK, I veteranklassen 
roede holdet: Kaptajnen og det ægte guld 
sig til en flot syvende plads "Karens 
drenge" deltog I den åbne klasse og 
opnåede ligeledes en pæn placering i den 
bedste halvdel af feltet 

Næppe var vinterens Otter Grand Prix 
overstået, før vi skulle deltage ved 
ergometer-DM i Kerteminde, I modsæt
ning til tidligere år satsede vi udeluk
kende på de individuelle klasser, da 
deltagerne I holdkonkurrencen Ikke ville 
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få et ben til jorden ud fra de givne 
handicapregler og tider, 
Til gengæld var individualisterne fremra
gende, Vores stærke letvægtsroere gjorde 
nærmest rent bord i finalen og scorede 
hattrick ved at tage guld, sølv og bronze 
Det var som sædvanlig Eskild Ebbesen 
der steg til tops, Thomas Ebert tog sølv og 
Mads Rasmussen vandt bronze, Vi havde 
yderligere Bjarne Kallesøe ogJacob 
Amstrup Møller med i finalen i Kerte
minde, Det blev også til en flot 1, plads til 
Anders Brabæk, der vandt I mændenes 
klasse 30-39 år Ellers blev det til 
sølvmedaljer til Christina RIndom, Jack 
Ekman og til Kirsten Klrk Jepsen 

I forbindelse med Standerhejsningen i 
DSR døbtes blandt flere nye både 
klubbens nye otter G udmund Schack og 
gudfar var Helmut Mohring-Andersen fra 
Rees Legat Her en tak til DSR's venner 



der finansierede langt størstedelen af 
båden. 

DSRs kaproere deltog ved mange store og 
små regattaer i Ind~ og udland, Her~ 
hjemme 0aldt det stort set samtlige 
regattaer lige fra den lille og hyggelige 
SAS Regatta, hvor DSR i de senere år har 
sat sit præg med deltagelse og sejre ~ til 
Odense Langdistanceregatta, Sorø, 
Maribo, de tre pOIntgivende Sommer~ 
Otter Grandprlx~regattaer, samt 
Danmarksmesterskaberne ikke mindst 
Deltagelsen I de udenlandske regattaer 
var mest forbeholdt vores landsholds~ 
roere ~ men de nationale roere var også 
med i Hjelmsjo i Sverige og ved Masters 
Regattaen I Hamburg, hvor Michael 
Remod og Gert Iversen blandt tusinde 
deltagere vandt guld I dobbeltsculler i A 
klassen 
Nogle af DSRs stærke kaproere deltog 
desuden I en otterregatta I Sydtyskland I 

efteråret, hvor det blev til førstepladser og 
banerekorder. 

Målsætningen for vores "hjemlige" 
kaproele var deltagelse i sommerens 
grandprix-regattaer, hvor målet var at 
deltage med en otter i hver af mændenes 
divIsioner og en hos kVinderne. 

L~( .. c.o r 

, "~:. u (~I'·JL.Ut'jC. 
-----~~--~. --_ .... 

Alle roerne var indstillet på, at der blev sat 
krav til deltagelsen ved 8GP i denne 
sæson, men da vi nåede frem til den 
første afdeling i Viborg begyndte det at 
knibe med at få alle med En del meldte 
fra i sidste øjeblik, hVilket var uaccepta
belt set i forhold til de aftaler, vi havde 
Indgået med hver enkelt roer 

Hos kvinderne steg DSR atter helt til tops 
og vandt den samlede turnering med 131 
point ~ et POint foran Sorø ~ Stine Munthe, 
Dorte Brask, Mette Bisgaard, Marianne 
Agergaard, Helle Tlbian, Anja Hardtman, 
Christina Aagaard~Jensen, Cecilie Askov~ 
Christensen, Mathilde Kellerman og 
styrmand Chie Yoshiga var alle involveret i 
de fine resultater gennem sæson. DSR og 
Sorø byttede placeringer I mændenes 1 
division, som Sorø vandt suverænt over 
DSR, selvom vores mandskab ellers lagde 
fint ud med en sejr ved 1. runde i Viborg 

Deltagelsen I 2 division var ikke stabil 
gennem de tre runder, hvorfor DSR ikke 
blev placeret i toppen ~ men vores 
veteranroere med Jørgen Theil, Stig 
Rasmussen, Bjarne Spanggaard, Per Jes, 
Johan Frydendahl, Lars Haut, Ib Frausing 
og Niels Hedegaard gjorde det flot 
gennem hele sæsonen og blev nummer 

Ufo rp ligte nde Til bud : 

• Rengøring 
• V! "('I u>e5poleri"9 
• Lettere havearbejde 

Kom mer også i hjørnerne 
' .~ ' .~ ~', ~,I :j :1· ·Telt 70206776 

E ~ nl a ll L~. '1 1 "' · .. ·, i1 .. 1 -I _Ii , • f(Jl(, 70:20 441 ~ 
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fire i 3. division. De lidt yngre veteraner, 
Henrik Asmussen, Gert Iversen, Michael 
Remod, Peter Elsner ogJacob Sander 
Hansen samt Peter Gelting tog også deres 
tørn med flere flotte resultater til følge il. 
division Vr-tl'avde også et motionshold 
med fra Svanemøllen i 4. division. der 
viste fine forbedringer fra gang til gang. og 
dette mandskab blev ligeledes nummer 
fire. 

Et nyt mandskab så dagens lys i dobbelt
sculler og roede et par suveræne 1. 
pladser hjem i Maribo. Benjamin Kramarz 
og Thomas Havsager viste virkelig 
fremgang og fik, takket være træner 
Karen Jensens tålmodighed og viden, 
godt fat Inden for kaproningens verden 
Enkelte af vores mere erfarne roere 
ønskede at prøve sig selv af i Singlescul
ler. På kVlndesrden var det Anja 
Hardtman og Helle Tibian, mens Jacob 
Jespersen ogJack Ekman prøvede lykken 
hos mændene. Alle fire opdagede, hvor 
svært det kan være, men kæmpede for 
resultaterne gennem hele sæsonen og 
har fået mere blod på tanden med 
henblik på Singlescullerne i næste sæson 

En lørdag I Juni, hvor alle de bedste roere 
var af huse, lagde DSR atter lokaler til 
den meget celebre uddeling fra Gudmund 
Schacks Mindefond. hvor Dansk Forening 
for Rosports protektor, HKH Prinsesse 
Benedikte overrakte legater Desværre var 
roeren, der skulle modtage legatet, 
Bagsværd Roklubs Stephan Mølvig fra 
guldfireren Ikke til stede, da han kæm
pede om medaljer i Luzern, så legatet 
blev overrakt til et familiemedlem 

Sæson 2004 stod i de olympiske leges 
tegn, og der var stor spænding gennem 
hele sæsonen om, hvordan det ville gå 
guldfireren, der mildest talt gjorde tingene 
lidt for spændende for alle os andre - og 
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Cunnar Levnng(til v) modrog 
Sejrsmasten af Kaproningsche(. Rune 
Centner ved DSRs generalforsamlmg 
Prisen far Cunnar bl.a. for sin (lorte 
præs(Grion ved verdensmesrerskaberne, 
hvor han fik hronzemedalje / mændenes 
(oer med styrmand (Foto' Marianne 
Bentzen) 

ikke mindst for dem selv I forsæsonen, 
hvor træner BentJensen valgte at skifte 
et af de faste medlemmer ud af besæt
ningen og lade roerne afprøve en ny bad. 
Det ellers så sejrsvante mandskab led et 
stort nederlag i en af de vigtigste regat
taer inden OL - og derfor valgte Bent at 
sætte MølVIg tilbage i båden igen Forude 
lå en lang og ventet træningslejr i Østrig
og så skete miraklet. Baden kørte som 
den skulle, der var kommet sejrsvilje ind i 
besætningen igen - og fireren med Eskild 
Ebbesen, Stephan Mølvig, Thomas Ebert 
og Thor Kristensen blev Danmarks - Ja 
hele verdens guld helte - da de fløj I mål og 
tog guld i Athen. 

DSR var repræsenteret ved Mads 



Rasmussen i yderligere en OL-finMe, hvor 
han sammen med Rasmus Quist fra 
Fredensborg var uhyggeligt tæt på 
sølvmedaljerne, men måtte overgive sig til 
sidst og dale ned på 4 pladsen. Det var 
alligevel en utrolig flot og unik præstation 
af så ungt et mandskab, der har mange 
år foran sig endnu. 
Christina Rindom deltog med sine 
kollegaer fra KVIK i kvindernes dobbelt
firer, hvor det ikke blev til en placering i 
finalen Danskerne vandt B-finalen, hvilket 
giver en samlet 7 plads - men holdet 
avancerede siden en placering, fordi de 
ukrainske kvinder, der tog medalje, måtte 
levere dem tilbage, ford i en af kvinderne 
blev testet positiv for doping 
Jacob Amstrup Møller, der gennem hele 
sæsonen havde roet letvægts singlescul
ler med gode World Cup-resultater til 
følge, var med ved OL som reserve 

Ved verdensmesterskaberne blev det til 
en meget fornem og bemærkelsesværdig 
bronzemedalje til Gunnar Levnng i 
mændenes toer med styrmand sammen 
med Morten Ølgaard Nielsen, KVIK. 
Egentlig var de to roere reserver til den 
tunge firer fra Bagsværd Roklub - men 
G unnar og Morten viste særklasse i 
fln<llen og da Danmark I forvejen Ikke er 
forvænte med VM-medaljer i de tunges 
klasser var det vlrkell'gen helt unik 
præstation 
VI havde yderligere to roere med Kirsten 
Kirk Jepsen, der blev nummer otte i 
letvægts singlesculler samt Bjarne 
Kallesøe og N iels Jørgen Gommesen, der 
blev nummer 111 letvægtsdobbelt-firer. 

Alle medaljeroerne blev fejret ved en 
meget fin reception i DSRs lokaler den 2. 
september, hvor direktør Bitten Clausen, 
Danfoss, havde taget den lange tur fra 
Sønderborg til København for at være 
med til at fejre sine gulddrenge, som 

Danfoss er sponsor for. Der var sort af 
mennesker i DSR, der virkelig skabte 
nogle flotte og præsentable rammer til 
denne modtagelse og reception 

Danmarksmesterskaberne fandt sted på 
Maribo Sø, hvor vi mødte til start i de 
fleste bådtyper hos seniorerne. Vi havde 
forinden pæne muligheder for at vinde 
mesterskaber i de store både, men det 
kneb med forberedelserne frem til 
mesterskaberne for vores OL-roeres 
vedkommende, idetde blev inviteret ud til 
hyldest rundt om i landet. Men når det 
skulle være, formåede DSR at lægge pres 
på Bagsværds mestre I flere af løbene 
Således var det uhyggeligt tæt i mænde
nes dobbeltfirer og i firer uden styrmand 
dobbeltfirer var det Martin Nielsen, Adrian 
Tan, Gunnar Levring og Bjarne Kallesøe, 
der fulgte Bagsværd-roerne til dørs, og i 
mændenes tunge firer uden var det 
Eskild, Ebert, Gunnar og Gomme, der var 
lige ved at snuppe mesterskabet for 
næsen af Bagsværds stærke kvartet, der 
havde været på nippet til en OL udta
gelse. Til gengæld vandt vi Danmarksme
sterskaber Iletvægtsflrer ved: Eskild 
Ebbesen, Thomas Ebert, Mads Rasmus
sen og Niels Jørgen Gommesen, mens 
Jacob Amstrup Møller vandt et sikkert 
mesterskab i letvægts singlesculler 
Kirsten Jepsen vandt Forbunds
mesterskab i letvægts singlesculler og tog 
tillige mesterskabet i letvægts dobbelt
sculler med Mathilde Kellerman. Det blev 
også til guld i mændenes 2-åres Inrigger i 
motionsklassen ved: Christian Larsen, 
Rasmus Fog-Petersen ogstyrkvlnde Kiri 
Petersen, 

I øVrigt var sæson 2004 en sæson uden 
de store armbevægelser, Kapronings
udvalget med informationschef Mette 
Bacher I spidsen samt nyudnævnte 
sportschef for kaproerne i DSR, Morten 
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Skov Hansen varetog i mit fravær på fornem vis de daglige opgaver med undertegnede i 
telefonen og på mailen, når situationen krævede det. Jeg var I det meste af sæsonen 
ude at rejse med mit arbejde, blandt andet 21/2 måned på det tyske feltlazaret i Kabul og 
samlet 5 mdr. på militærhospitalet Percy i Paris. 

På trænersiden var det Morten Tibian, Karen Jensen, Mathilde Kellerman og Bøg 
Mosegaard, der gennem hele sæsonen sejlede banerne tynde i motorbåden på Bag
sværd Sø, og uden deres hjælp havde vi ikke haft den fine fremgang for de nationale 
roere Mathilde var heller ikke bleg for at sætte sig bag årerne, hvis et af holdene 
manglede en roer, hvilket ofte gaven POSitiV Indflydelse på mandskabets træning 
På den materielle del af kaproningsafdelingen var det Adrian Tan, Jack Ekman, Anders 
Møller, H enrik Asmussen og Cecilie Askov-Christensen, der i et tæt samarbejde arbeJ
dede hårdt med fordeling af både og årer samt indkøb af reservedele til de mange både 
på Rostadion. Jørgen Theil forestod atter med kyndig hånd ansvaret for DSR's motor
både, ogJohan Frydendahl styrede den finansielle del af kaproningsafdelingen på sin 
altid meget professionelle måde 

Udover at bringe en stor tak til ovennævnte personer for jeres store arbejde gennem hele 
sæsonen, skal jeg ikke undlade at takke trænerne bag vores OL- og VM-roere Bent 
Jensen. Carsten HaSSing, John Faulkner, Bo Vestergaard, lan Baden og Thomas Poulsen 
samt sportschef Lars Christensen for det fine samarbejde, vi har haft med Danmarks 
Rocenter gennem hele sæsonen Desuden en tak til DSR's bestyrelse for et godt 
samarbejde i sæsonen 2004. 

Den sidste tak skal gå til Rees Legat, som også i 2004 ydede en formidabel støtte til 
kapron ingsafd el ingen i Da nske Studenters Roklub og si kred e fundamentet for, at DSR 
fortsat er en klub, der tæller fremragende kaproere med fantastiske resultater. Uden den 
store velvilje og forståelse fra Helmut Mbhring-Andersen, Niels Henry Secher og Ingo 
Nielsen, der administrerer legatets midler, ville arbejdet for kaproningen i DSR være 
næsten umuligt 

RlIne Garrner 
Kaproningsche( 

,-------------------- .. _ .. - --------- -------------, 
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Der var hø) cigarføring ved aret s 
brag af en nvtarsfest arrangeret af 
frivillige medlemmer med Christian 
Larsen ved roret. Her ses I festligt 
humør (til v.) Jan Peter Andersen og 
herren med "den store cigar", Rene 
Holm (Foto Marianne Bentzen) 
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Kajakudvalget årgang 2005.' øverst fra venstre er det Karin Rasmussen, 
Peter Viuf. Kell Isager. Stine Høi Sørensen og Jan Peter Andersen. I midterste 
række er det fra venstre Eva Brøndum, Signe Husted og Søren MC Forrest 
Tina Tau!. Ikke med på billedet: Aksel Thiele og Asger Nielsen. 

Fremtidens Kajal<udvalg er nu på plads 

- men døren står åben for nye medlemmer 

Under overskriften "Fremtidens Kajakudvalg" har DSR's kajaksektion i løbet af 
efteråret og vinteren taget hul på et generationsskifte i ledelsen. Operarationen 
ser ud til at være lykkedes, i hvert fald tør vi godt spå en høj sandsynlighed for, 
at der også er et godt kajakudvalg efter den kommende sæson. Fornyelsen 
stopper imidlertid aldrig så der er fortsat plads i udvalget til aktive, der vil være 
med til at sætte dagsorden for DSR's kajakaktiviteter 
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Langture i 2005 

Planlægger du at lave en langtur? 

Har du ideer til langture? 

Vil du gerne på langtur? 

Ønsker du at blive langtursstyrmand? 

VII du være coach for en langtursstyrmands-kandidat? 

Langtursudvalget Inviterer til møde 

torsdag, den 17 feb kl. 20 
på verandaen 
Her starter planlægningen af langturssæsonen '05 

Vi glæder os til at se rigtig mange af klubbens medlemmer til en 
aften med store rejseplaner 

Tilmeldinger ikke nødvendig. 

Hilsen 
LangtlI rsudvalg 

Nyt fra langturs udvalget 

Langtursudvalget er, i samarbejde 
med Erik Koch Rasmussen og 
Benedicte Brohm , nået frem til en 
ændring i klubbens krav til 
kommende langtursstyrmænd I DSR. 
Kravene blev vedtaget og godkendt i 
november og er således allerede 
trådt i kraft Det er vores forventning, 

at de nye krav vil gøre erhvervelse af 
langtursstyrmandsret i DSR mere 
overkommelig uden at uddannelsen 
er forringet Det er blevet lettere at 
finde tid og folk til at arrangere en tur 
(sidste punkt i listen af krav), men de 
faglige krav til turarrangøren er 
skærpede (udvalgets liste af 
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checkpunkter. udført under supervision) 
VI håber, I VII tage godt Imod de nye krav og overveje at blive langtursstyrmænd 
I DSR. 

pJ uc!vaiøers vE':Jne 
Jakob Alnor 

Krav for erhvervelse af langtursstyrmandsret 

La n gtu rss ty nn a n d s ret, d er give r ret til a t væ re ans va rs havende styrma nd LI de n 
for det daglige roomrade, tildeles efter ansøgning til Langtursrochefen af 
bestyrelsen Inden for 45 dage efter modtagelse af ansøgning 

FOl" erhvervelse af langtursstyrmandsret kræves, at medlemmet har 

Gennemført og fået godkendt kæntnngsøvelse 

Gennemført og fået godkendt langtursstyrmandskursus. 

Medlemmet skal have deltaget i pakning af bådtraller 

Deltaget på fenelangture (varighed mln~mum 50vematnmger) 

Deltaget på weekendture I forskelligt fa rvand 

Skal have roet minimum 300 Ilangturskllometer uden for dagligt 

rofarvand 

Planlagt minimum en langtur som langtursstyrmandsaspIrant Kravet til 

denne langtur er, at det er en åben og annonceret klubtur uden for 
dagligt rofarvand med minimum to overnatninger på to forskellige steder 
og med minimum 6 deltagere En erfaren langtursstyrmand. der tager 
med på turen. påser. at langtursstyrmandsaspIranten planlægger og 
gennemfører turen efter checkpunkter afsat af Langtursudvalget Turens 
omfang samt den erfa rne langtursstyrmand godkendes til turen ved 
bestyrelsens unders krift af la ngtu r5a nsøgn ingen 

Enhver ansøger bliver IndiViduelt vurderet, da det ud over ovenstaende 
samtidigt drejer sig om at opføre SJg ansvarsbevidst samt udVise ansvar og 
forståelse for korrekt behandlmgaf klubbens både og lånt materiel samt lånte 
klubhuse 
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Uge 25 

DFfR Motions- og Turudvalget 
tilbyder i 2005 

følgende ferie-joplevelsesture 

Der arrangeres en tur i gigbåde (max 80 deltagere) I Holland. 
Tilmelding 1. februar 

Uge 27 
Der arrangeres en tur med 12 både (ca 40 deltagere) til Holland. 
Tilmelding 7 februar 

Uge 29 og 30 
(2 ugers tur) 
Turen går til SognefjordenjJotunheimen, Norge 

Først en uges rotur i det indre af Sognefjorden, derefter en uges 
vandretur 
Roturen bliver en 6-båds tur (ca. 20 deltagere) 
Det forudsættes, at alle deltagere er med på både ro- og vandretur 
Tilmelding 15. marts. 

Uge 30 
Endnu en uge på Sognefjorden, Norge igen indre Sognefjord 
Deltagerantal Ca 20 personer (6 både) 
Tilmelding 15. marts. 

De præcise turbeskrivelser med program, pris etc. kan ses på DFfR's 
hjemmeside 
(www.roning.dk - vælg Breddeaktiviteterjoplevelsesture) Bemærk at L =gteo er fmeløbig. 
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Orienteringssektionen 

Referat fra generalforsamlingen den 14/12 2004 kl. 20.00 

Dirigent 
Karen Lauberg blev valgt og 
konstaterede derpå 
generalforsamlingens lovlighed 

Beretning 
Den 2. marts så flere af os en 
annonce i avisen, hvor der blev 
efterlyst pårørende til Knud 
Mikkelsen, som var afgået ved døden 
den 28 februar 2004 Vi var vidende 
om, at Mikkel var alvorligt syg, men vi 
havde ikke ventet, at han skulle dø 
så pludseligt. Mikkel gjorde i mange 
år en stor indsats for at holde 
Gåsehuset brugba rt, og sektionen 
skylder Mikkel mange tak for det 
store arbejde Med Mikkels død har 
sektionen mistet et æresmedlem. 
Æret være Mikkels minde. 

Ronald Clausen gennemgik 
beretningen for sektionens 64. 
sæson I 2004 ophørte Dansk 
Orienterings-Forbunds (DOF) salg af 
kort, og den manglende indtægt fra 
kortsa Ig er delvis blevet dækket af en 
løbsafgift Så i 2004 har der været ro 
om DOFs økonomi, til gengæld er der 
brugt meget tid på at diskutere 
udlændinges startret til danske 
mesterskaber, et emne som kun har 
interesse for ganske få klubber 

Gåsehusløb. Gåsehusløbene har 
haft meget svingende deltagelse, 
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men ved de sidste par stykker har 
der været mange Vi holder fast i ca 
10 løb i vintersæsonen Efter Mikkels 
død har Poull\Jissen taget over som 
'tovholder' for vedligeholdelse af 
Gåsehuset Taget er stadig utæt over 
køkkenet, og i samarbejde med 
Mogens Haut er vi blevet enige om at 
få en himdværker til at lægge nyt 
tagpap pa en større del af taget Nar 
det er overstaet, skal vi selv i gang 
med at male mm. Sektionen har givet 
en ny (brugt) brændeovn til 
Gasehuset. 

Divisionsturnering. I samarbejde 
med KR, Fredensborg og Vinderød 
deltog vi atter i ar i 
divisionsturneringen, dog uden 
Vinderød i første match, da Vinderød 
var arrangør Vi stiller op i 6. division, 
og resultatmæssigt er det ikke gået 
særlig godt, men vi er indstillet på at 
fortsætte. Næste års løb finder sted 
den 23/4-05 i Hannenov-Oustrup og 
den 25/9-05 i Rude Skov. Da vi skal 
arrangere Stifinderløb den 24/4-05, 
har vi ikke mulighed for at deltage i 
første match. 

Åbne løb. Som tidligere ar for fa 
deltagere til disse løb. Vi mangler 5 
til 10 medlemmer, som sætter O-løb 
sa højt som sport, så de vil deltage i 
regional- og kredsløbene og dermed 



opleve at løbe i andre skove end 
Ravnsholt 

Stifinderløb. Det 59 Stifinderløb blev 
afholdt den 25/4-04 I Danstrup/ 
Krogenberg. Det var tredje gang VI 
anvendte elektronisk tidtagningog 
postkontrol, og det forløb næsten 
uden problemer En stor tak til alle, 
der hjalp Samme 
stævneorganisation som de fOrrige år 
med Ole Hørup som stævneleder og 
Ronald som banelægger VI har 
allerede forpligtet os til at arrangere 
Stlfmderløb i 2005. 

Klubmesterskab. Vi havde I år 
henlagt løbet til et B-løb i Store 
Hareskov den 17/10-04 I 
dameklassen var tilmeldt tre løbere, 
to mødte til start, men kun Helle 
Tibian gennemførte, så hun blev 
damemester for 3 gang, og hos 
herrerne vandt Helge Tillingsøe 
(tidligere l\Jielsen) som så ofte før Til 
lykke til begge 

Indsendte forslag 
Styret havde to forslag til ændringer i 
vedtægterne 
I §4, stk. 1 ændres fristen for 
indbetaling af kontingent fra 15/12 
til 15/1. 
I §4, stk 3 ændres fristen for 
aflevering af regnskab til revisor fra 
'inden 8/11' til 'senest 14 dage før 
generalforsamling' Begge forslag 
vedtaget enstemmigt 

Regnskab 
Michael Remod gennemgik 
regnskabet Kontingentindtægt pa 

2.900 kr mod 2.450 kr sidste år og 
kontingent til DOF på 6.465 kr mod 
5280 kr i 2003. Sektionen har 
betalt startafgIfter til de 2 
divisionsmatcher, i alt 1.000 kr Som 
følge af mange deltagere til årets 
Stifinderløb gav arrangementet et 
over-skud på 9300 kr mod 2500 kr 
Sidste år Det samlede regnskab 
udViser et overskud på 3.260 kr 
sammenlignet med et underskud på 
2500 kr Sidste ar Formuen er på 
52000 kr 
Årskontingentet blev for sæsonen 
2004/2005 fastsat til 75 kr for 
aktive medlemmer og 50 kr for 
passive medlemmer, samme satser 
som sidste år 
Sektionen har 47 medlemmer. heraf 
1 æresmedlem 

Valg af styre 
Formand: 
Kasserer. 
Sekretær 
PR arbejde 

Revisor 

Ronald Clausen, genvalg. 
Michael Remod, genvalg 
Johan Frydendahl, genvalg. 
Hans Juul Andersen, 
genvalg. 

Poul Nissen, genvalg. 

Eventuelt 
Det 60. Stifin-derløb finder sted den 
24/4-05 i Grib Skov Vest med Ole 
Hørup som stævneleder og Ronald 
som banelægger Stævnekontrollant 
bliver Jens Buchardt, Allerød OK. Vi 
har brug for mange hjælpere, så 
bemærk allerede nu datoen. 

Johan Frydendahl 

33 



O-løb 2005 

o ri e nteri n gsl ø b 

Dato lDL~ VU'I: Skov AllllIlU~1 

5-feb Vlntercuo Rude Skov OK øst 

6-feb Gåsehusløb Ravnsholt DSR 

Tilmelding: 
Gåsehusløb . mødetidspunkt Søndag mellem 10 og 12 Tre baner på ca 4 km, 6 km og 
8 k m øVrige løb - Senest 10 dage før til Johan Frydendahl (22789917) 
Yderlige re op lysn Inger ka n h entes på www d k oriente ri ng org un d er 'Løbska I ender' 
Se ogsa under '0stkredsen Karrusel', hvor de abne trænmgsløb, der afholdes I Køben
havn og NordsJælland, er listet 

Brandsikring 

Til almen orientering, men specielt til festarrangører. 

Klubben har brugt en del resourcer på at 
opfylde myndighedernes krav om brand
sikring, Det omfatter blandt andet panik· 
og nød be lysn I ng sa mt bra ndsk a b m ed 
si a ngev I nde og en god kendt m øb le ri ngs
plan (hænger I salen) Visse regler skal I 
den forbindelse overholdes, og blandt 
andet skal der årligt Instrueres I reglerne 
for brandsikring Dette sl<er hermed 
Pa lagen til eltavlen i garderoben er opsat 
en Instruks fra brandvæsenet. læs den 
Ved fester med bordopstillIng skal 

møblenngsplanen i videst muligt omfang 
følges, og flugtveje skal være lette at 
passere hele vejen ned til terræn, 
Flugtvejene er markeret på møblenngs
planen og Vist med panikbelysningen over 
døre I salen, verandaen, slyngelstuen. 
Kongeværelset og hovedtrappen Det er 
således Ikke tilladt at blokere dørene I 

Kongeværelset. som det otte sker, eller de 

udvend Ige tra p per 
Ved brand tilkaldes bra ndvæsenet pa 
112, og Ilden forsøges slukket med vand 
fra brandskabet eller håndpumpen I 
spanden ved sIden af døren til salen 
Desuden er der en pulverslukker I 
køkkenet, hvor d er ligeledes er et 
brandtæppe til at srn Ide over Ilden 

Men pas pa med vand fra slangen. 
vandskad er e r tit større end se Ive 
brandskaden 

I bådehallen er der 2 pulverslukkere og I 
bådeværftet er der en, 
Før fester skal festarrangørerne tjekke om 
a It er lorden og notere på bl a n kette rne i 
den røde mappe mærket "brandsikring" 
på reolen I bestyrelsesværelset 
HVIS reglerne ikke overholdes, er brand
væsenet Ikke til at spøge med 

Af Mogens/hllsfor;valter 
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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): 39185811 
Telefax: 

Formand: 
Pa ul Br-unlche -Olsen 
Hoyrups Alle 27 
2900 Heilelup 
tlf.' 39 40 48 42 

39 29 63 22 

Motionsrochef: 
Karerl LaLJbel'g 
Gammeltoflsgade 6, st. th. 
135 5 I<obenhavn K 
tlf. 20153211 

e-mari: formand@dsl- onl lne.dk e-mal!: motlon@dsr-onllne.dh. 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Vrrum 
tlf.: 45 85 86 05 

Langtursrochef: 
V"d lån af båd" kontakt: 
Kan~n Lauberg 
Tlf 20 15 32 11 ellers anvend 
e-ma,1 langtur@dsr-onllne.dk 

e-mali' kasserer@dsr-onllne.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52. l. th. 
2720 Vanløse 
Tlf.: 38795226 
e -malI: sekretaer@dsr
onllne.dk 

Kaproni ngschef: 
Rune Gartner 
Sk,ndergade 32, I,,). 17 
l! 59 Koben"avn K 
til.: 26747048 
e-mail: kapronlng@dsr
onllne.dk 

I nstruktionsrochef: 
Morten Jensen 
Polensgade 41, 3. tv. 
2300 Kobenhavn S 
tlf.: 32555857 
e-mari: instruktlon@dsr
online.dk 

Formand: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf .. 45 38 58 86 

Kaja krochef: 
Soren Mali", Chllst"nsen 
Blegdamsvej 74 B, S. tv. 
2100 Kobenhavn ø 
tlf.: 35344463 
e-mail: ka)ak@dsr-onllne.dk 

Motion+: 
Berit Haahr Hansen 
Valkyrregad" 9, 1. th. 
2200 Kobenhavn N 
tlf. 35 83 98 39 
,,-mali: mplus@dsr-onllne.dk 

Husforvalter: 
Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
tlf.. 39 29 84 99 
e-mali: husforvalter@dsr
onllne.dk 

Orienteringssektionen 

Kasserer: 
Michael R"mod 
Skarogad" S, 2.th. 
2100 Kobenhavn ø 
tlf. 39 20 68 38 

Sekretær: 
Johan Frydendahl 
Engbakk"n 2 7 
2830 Virum 
tlf.: 45 85 86 OS 

M ateriel forvalter: 
Flermn lll 9 Borg Jensen 
Brostykl,eve) 145 
2650 Hvidovl'e 
tli 36 77 10 09 
e-mail: matenel@dsr-online.dk 

IT -chef: 
Michael H Qvist 
Vognmandsmarken 12, 1. th. 
2100 København ø 
tlf.: 23373706 (aften) 
e-ma,1 Itadmin@dsr-onllne.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henv"ndelser' 
DSR, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e-mad: kontlngent@dsr
online. dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
,."rlanove) 7 A, l tv. 
2 300 Kobenhavn 5 
tlf.: 32 84 04 64 
e-ma,1 bladet@dsr-onllne.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunve) 46 
2920 Charlottenlund 
tlf .. 39680319 
e-mali: hju@ssl.dk 



91473 f.<HC 96 
JOHA N FR'r DENDA H L 
ENGBAKKEN 27 
2830 UIRUM 

000 
o 
O 
O 
O 
I\) 

IJ' 

1\.1 

@_PO_ST_~ O 
pp OA.NMARK 

Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh. ø 

Trods DSR er gaet I vinterhi. sa summer der af liv I badha/len. hvor mange 
arbejdsomme hænder gør badene klar fil en nv sæson (Foto Perer Wlgh Magnus) 





DSR bladet 

Materiale til bladet kan se ndes på 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på diskette eller Cd-rom 
til DSR med att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken på kontoret i båd hallen. 
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 illustrationer, billeder og 
billedtekster til indlæggene. 

Deadlines 
April nummer (udkommer primo 
april) har deadline søndag den 6. 
marts (pga. påsken). 
Maj nummer (udkommer primo maj) 
Søndag den 10. april 

Bemærk: Henvendelser om 
ad resseænd ringer og mang lende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen på e
mail ad ressen· 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
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Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i båd hallen. Indbetalingen 
dækker de tre 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 600 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 400 kr. pr. kvartal, idet der ved 
indmeldelsen dog betales 600 kr. 
Differencen på 200 kr. fratrækkes på den 
næste kvartalsregning. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@dsr
online.dk). Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10). 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 måneder, accepteres kun 
mod betaling af kontingent for perioden 
fra udmeldelsen til genindmeldelsen. 

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 1/2-1 års 
kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 
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Leder 

©©® 
AI begynde lse er svær - og det ha r VI 

også måtte sande, når det gælder 
bladet, som for tiden undergår en 
stor forandring både indvendig og 
udvendig. 

Vi har i redaktionsgruppen arbejdet 
rigtig længe på en masse nye tiltag, 
hvad angår bladet. Vi ønskede et 
mere nutidigt design , vi ville ændre 
på arbejdsgangene og 
ansvarsoml'ågerne internt i gruppen; 
og midt I det hele blev det pga 
portostigninger m.m. tid til at kigge 
lidt på ,bladets fremtid" (dette 
arbejdes, der fortsat på l) så 
forarbejdet mod "den elektroniske 
nutid " har været temmelig 
omfattende 

Vi har alle sammen været enige om, 
at sige "farvel til klippe-klistre 
konceptet" med 
tekstbehandlingsprogrammet Word 
og udpnntede papirsider med snail
mail, og "goddag til elektronisk 
format" i form af et grafisk 
opsætningsprogram og med bladet 
sendt over mali eller via Cd-rom til 
trykkeren Nu gik overvejelserne så 
på , hvilket layoutprogram vi skulle 
købe (læs havde råd til at købe) , 

Ingen tvivl om, at vores præferencer 
til Quark Express var store, men 
prisen var ligeså (omkring 20.000 
kr) , og derfor endte valget med at 
blive PageMaker, som vi fik ganske 
billigt Så langt så godt, men som i et 
hvert eventyr, så skal man så grueligt 
meget igennem før det hele lykkes -
og udfordringerne for 
redaktionsgruppen har været mange, 
ikke mindst hvad angår PageMaker, 
som vi alle skal lære. Samtidig ville vi 
finde et nyt layout til bladet (tiderne 
skifteri ); Skrifttyper, fonde m ,m. 
skulle besluttes; Vores 
ansvarsområder skiftede igen 
karakter; og alt imens stod bladet 
måned efter måned og bankede på 
døren l 

Nu har vi så lettet anker, og vi er godt 
på vej, men der er selvfølgelig 
stadigvæk en form for 
indkøringsfase, ikke mindst mellem 
trykkeren og os , men "Rom blev ikke 
bygget på en dag" 
Jeg er mere end fortrøstningsfuld, 
hvad angår bladets fremtid , ogjeg 
håber, at også I vil bære over med 
startproblemerne og sammen med 
os se frem mod et superfedt DSR 
blad l 

AfMa~anneBen~e~ ~dak~r 
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Aktivitetskalender 2005 

Kommende begivenheder I DSR 

Marts 1. Bestyrelsesmøde 
12. Blåt øje og Klubmesterskaber 
14. Intro-aften nr. 1 for nye medlemmer 
18. DSR's venner generalforsamling 
19. Oprydning i bådehallen 
20. Instruktørdag 
27. Standerhejsning (påsken) 

April 2.- 3 . DFfr kursus 
5. Bestyrelsesmøde 
14. Intro-aften nr. 2 for nye medlemmer 
16. Hjælperfest 
24 . Løvspringstur på Furesøen 

Maj 3. Bestyrelsesmøde 
5. Struckmansparken 
16. Brunchroning 
21. Intro-fest 
27. Måneskinstur 

Juni 7. Bestyrelsesmøde 
18. Fødselsdagsfest 
19. Gennem Slusen til Hvidovre 
22. Sankt Hans 

Juli 1. Måneskinstur 
5. Bestyrelsesmøde 
10. Morgenroning 
23. M3neskinstur 

s 



Resume af bestyrelsesmødet d. 1. februar 

Kajakudvalget har ønsket ændringer I kajakreglementet vedrørende 

ventel isten ti I instruktion og typerne af kaja kret Bestyrelsen diskuterede 
et forslag om i højere grad at lade adgang til instruktion foregå ved 
lodtrækning end anciennitet på ventelisten. 

Bestyrelsen besluttede at gøre det obligatorisk at have redningsveste 

med i inriggere i tiden, hvor scullerroning er forbudt og vandet dermed 
for koldt De nye regler vil fremgå af et revideret reglement, som bliver 
færdigt i løbet af foråret (de nye langtursregler vil også fremgå af det ny 
reglement). 

Et medlem havde foreslået, at Teknik+ blev flyttet til 
Instruktionsudvalget Bestyrelsen fastholdt beslutningen om, at Teknik+ 
bliver en del af det nye sportsrochefudvalg. 

Tuborg Havn er ved at blive udbygget Det vil gøre vores daglige 

rofarvand mere farligt Det er også usikkert, om roere får lov at gå ind i 
den nye havn. Bestyrelsen besluttede at tage kontakt til dels K DY, som 
kommer til at stå for havenes drift, dels københavnskredsn med henblik 
på koordinering af roklubbernes indsats i forhold til roernes vilkår 

Vil du vide mere om bestyrelsesmøderne, kan du se referatet på opslagstavlen 
i Slyngelstuen . 
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Pall l Eni niche -Olse n 
(armand 

Bestvrelsen som den ser ud i dag. Fra 
øverst til venstre IT-che( Michael H. 
QVJst. Kaproningsche( Rune Gartner. 
Kasserer. johan Frvdendahl. 
Hus(orvalter Mogens Haut. Formand 
Paul Srunlche-Olsen. Kajakroche( 
Søren Møller Christensen. 
Instruktionsroche( Morren jensen. 
Materielforvalter Flemming Borg 
jensen. 5portsrrxhe( Bent Haahr 
Hansen. Sekretær og udlejning.· 
Pia østergaard. MotJonsroche( 
Karen Lauberg 
(Foto Lars Bundesen! 



Styrmandslauget 
har den uanstændigt 

store ære 
at indbyde til fest i 

Paradise City 

- en by fyldt med synder, fristelser & 
himmelske oplevelser. 

Vi kan allerede nu love, at det bl iver en 
event, som ikke tidligere er set i klubbens 
historie. 

Lørdag den 12. marts klo 19.00 
kan du lufte englevingerne og djævlehornene 

Menu en skøn blanding af himmelske fristelser og helvedes lyster 

Pris: 130 kr. 

Billetterne til VIP-adgang kan køtes fra den 14. februar, men de er 
allerede begærede objekter, så du skal være hurtigl 

Vi anbefaler, at du pudser glorien eller spidser treforken inden 
ankomst til byen. 

Med venlig hilsen 
Paradise Oty Promotors 

Husk: Det gælder om at tage det gode med det onde . og det skal 
helst være i baren .. 
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formerly known as DSR 

Umiddelbart var vor overraskelse stor, da vi hin novemberaften blev valgt til at 
føre Styrmandslaugets traditioner videre. Set i bakspejlet kunne det dog 
naturligvis ikke have været anderledes, da vi jo var det mest oplagte valg til 
dette ansvars- og ærefulde hverv. Som det fremgår af de følgende sider, tog vi 
udfordringen op fulde af gå-på-mod og kreative ideer 

Julefrokost 2002 

Til tonerne af Bad Craziness entrede vi festsalen iført beskyttelsesdragter og 
sprayflasker Med den overhængende stafylokokfare, der lurede i DSR, tog vi i 
Styrmandslauget ingen chancer Vi sprittede derfor alt af, før vi gik i gang med 
Styrmandslaugets ekstraordinære generalforsamling. 

Efter at have været vidne til DSRs generalforsamling 14 dage forinden, mente 
vi i Styrmandslauget, at det måtte vi kunne gøre bedre. 

Vi valgte derfor at afholde en ekstraordinær generalforsamling under dette års 
julefrokost, da der traditionen tro altid kommer mange medlemmer til dette 
arrangement De fremmødte er samtidig som regel i et vældigt humør, og vi 
regnede derfor med at kunne undgå den mindre behagelige stemning, der til 
tider havde været fremherskende ved den ordinære generalforsamling. Vores 
mål var altså i en ordentlig tone at få debatteret flere vigtige emner og få truffet 
en masse vigtige beslutninger 

Første punkt på dagsordenen var stillingtagen til, hvorvidt klubben skulle have 
et nyt navn Et emne, der ligeledes var blevet heftigt debatteret ved den 
ordinære generalforsamling uden dog, at der blev truffet nogle endelige 
beslutninger 

I Styrmandslauget mente vi, at det nok var på tide at finde et mere 
tidssvarende og beskrivende navn til klubben. For det første eksisterer 
forkortelsen DSR JO allerede andre steder i samfundet Hvor tit er man ikke 
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blevet taget for at være enten 
sygeplejerske (Dansk Sygepleje Råd) 
eller slægtsforsker (Dansk 
Slægtforsknings Register), når man 
fortalte, at man kom fra DSR. 
Så et helt nyt navn måtte være på sin 
plads . 

Desværre har klubben så meget rotøj 
påtrykt" DSR" på lager ti I at forsyne 
medlemmerne i adskillige år, så det 
ville blive en betydelig økonomisk 
belastning, såfremt at alt dette skulle 
kasseres og erstattes med nyt 

Vi foreslog derfor, at de fremmødte 
medlemmer skulle komme med 
forslag til et nyt navn til klubben, hvor 
forkortelsen DSR, alting til trods, 
stadig kunne benyttes. 

Medens vi ventede på disse forslag, 
var det tid til aftenens første 
afstemning 

Julie Topp (senere Topp Dideriksen) 
stillede spørgsmålstegn ved sin 
berettigelse i klubben, da hun ikke er 
student og foreslog derfor at stemme 
sig selv hjem . 

Laurits Ra uer Nielsen skyndte sig at 
stille et modforslag, nu da navnet jo 
alligevel skulle ændres. Mænd har i 
alt for mange år styret tingene i 
klubben og for samtidig at løse 
problemet med at få flere kvinder i 
bestyrelsen, stillede Laurits Ra uer 
Nielsen modforslag om, at alle mænd 
skulle ekskluderes og indlemmes i 
KVIK. DSR kunne så blive til 

Damernes Særlige Roklub, 
internationalt kendt som 
Danish Sluts Rowing Club. 

Tina Taul mente dog, at dette var at 
gå for vidt. Desuden frygtede hun, at 
Styrmandslauget ville gå i opløsning, 
ogat hun dermed selv skulle stå for 
Blåt øje Festen Tina Taul stillede 
derfor et mindre vidtgående forslag 
om mindre østenvind på Øresund og 
mere magt til Styrmandslauget 
Afstemningen gik efter alle 
foreskrevne regler fint, og forslaget 
blev vedtaget 

Derefter blev de mange indkomne 
forslag til klubbens nye navn 
debatteret Der var mange kreative 
forslag i mellem 

Djursland Svineavl er Rally 
Darios Sublime Ridestøvler 
Dansk Stafylokok Register 
Drengenes Stabile Rejsning 
Danske Sommerpigers Rejselegat 
Det Semiintellektuelle 
Raritetskabinet 
De Sjove Rockere 
Det Skal Rykke 
Dejlige Sensuelle Røvbalder 

Desværre var der ikke ret mange af 
dem , der sagde særlig meget om 
klubben og dens medlemmer Det 
blev derfor foreslået, at folk tog sig 
mere sam men og kom med nogle 
bedre bud. 

I mellemtiden udnyttede vi tiden til 
aftenens anden afstemning 
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Denne gang skulle de fremmødte 
tage stillingtil, om vi alle skulle synge 
den omdelte ikke anstødelige, 
antipolitiske og her-kan-vi-alle-være
med Julesang. 

Endnu en gang foregik afstemningen 
på god demokratisk vis, og forslaget 
blev atter en gang vedtaget 

Efter afsyngningen var der endelig 
indkommet enkelte gode forslag til 
klubbens nye navn, nemlig 

Dyriske Smidige Rebeller 

& 

Danske Singlers Roklub (akademisk 
og polyteknisk kontaktbureau) 

Begge forslag passede jo meget godt 
på klubben og dens medlemmer, så 
det måtte vi i Styrmandlauget lige 
tænke nærmere over Medens vi 
gjorde dette, blev det tid til aftenens 
tredje og sidste afstemning 

Med udgangspunkt i den ordinære 
generalforsamlingstillede Tina Taul 
forslag om også at forenkle klubbens 
regler, nu da vi allerede var ved at få 
vedtaget et nyt navn . De nye regler 
skulle således gerne blive lettere at 
huske og dermed også lettere at 
overholdel 
Forslaget gik derfor på at erstatte alle 
gældende regler med følgende 

§ 1 Optages kan enhver 
§ 2 Alt er tilladt 
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Da vi skulle til at igangsætte 
afstemningen , måtte vi desværre 
konstatere, at vores tid var ved at 
være gået Heldigvis havde vi "snydt " 
lidt (som i et hvert Tv-køkken med 
respekt for sig selv) og havde 
indhentet en masse fuldmagter på 
forhånd 

Atter en gang forløb afstemningen 
således til alles tilfredshed, og 
forslaget blev vedtaget. 

Til slut var der bare tilbage at tage 
endelig stilling til klubbens nye navn . 
Dette valgte vi i Styrmandslauget at 
gøre uden en yderligere debat, da 
tiden jo var ved at være gået Ifølge 
aftenens første afstemning var vi JO 
desuden blevet tildelt 
uindskrænkede magtbeføjelser 

Efter tænkepausen var vi således 
kommet frem til, at følgende forslag 
var det bedst egnede 

Danske Singlers Roklub (akademisk 
og polyteknisk kontaktbureau) 

Det måtte dog hurtigt konstateres, at 
dette navn va r a It for la ngt og aldrig 
kunne stå på klubhusets facade . I 
øvrigt vil et navn altid på den ene 
eller anden måde kunne diskriminere 
nogen, for når man har sagt A, har 
man automatisk udelukket B osv. 

Derfor var det meget bedre med et 
symbol, som alle kan forstå både i 
ind- og udland Forskellige forslag til 
symboler blev vist og kommenteret 



Efter en lang aften fandt vi endelig 
frem til et symbol, der bedst 
beskriver klubben 

Dette symboliserer nemlig, at folk 
kommer til klubben fra alle fire 
verdenshjørner og sammen finder 
venskaber og kærlighed. 

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

formerly known as DSR 

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

Blåt øje 2003 

Efter den som tidligere nævnt meget 
fodformede og evighedsdiskuterende 
'VI-S ka l-a Ile-være-her-og-ma n-må 
ikke-sige-bandeord'-stemning, som 
herskede under den ordinære 
generalforsamling, besluttede 
Styrmandslauget at hanke op i 
klubben og slukke for alt det crap, 
som pladderhumanister 
tilsyneladende skal lukke ud hvis de 
får lov. Vi er trods alten klub af 
ingeniører og sygeplejersker, og ingen 
af disse gider høre mere bavl l 

Temaet blev Aggression, hvilket gik 
meget godt i spænd med tidens tegn 
9-11, AI-Queda, truende Irak-krig og 

vi-skyder-efter-dem-a Ile. 

Konceptet blev holdt hemmeligt indtil 
gæsterne kom. Klubben blev 
overplastret med næsten-afslørende 
flyers på alle de frække steder (dem 
som folk ser, og som man Ikke må 
klæbe noget op på) Antallet af flyers 
var bevidst valgt tilpas stort, dels for 
at skabe interesse og dels for at 
sikre, at Mogens ikke kunne nå at 
pille dem alle ned 
Vel ankommet blev alle festdeltagere 
fordelt på fire hold Det vestliges 
repræsentant, USA, Finland i nord, 
Korea i øst og Afri ka i syd. AI 
kommunikation foregik via megafon, 
som det sig hør og bør i en krigszone. 
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Der blev udnævnt en handlekraftig 
præsident for hvert land, som blev 
udstyret med tilstrækkelige spirituelle 
midler (li til at pacificere 
befolkningen, så.ledes at evt 
spi rende demokratiske elementer 
hurtigt glemte deres navne. 

Hvert folk har JO sine skikke, og mens 
USA boltrede sig i overfloden af 
delikatesse ketchup ogsunde råvarer 
som f.eks. popcorn, måtte lande som 
Korea klare sig med nogle rIskorn og 
så for øvrigt spise med pinde og 
drikke limej ingefærsnaps . 
I Finland havde de kun knive at spise 
med for enhver ved, at finner går 
med knive, ikke gafler. De kunne nu 
alligevel ikke sparke sig frem til 
tallerknerne for bare tomme flasker, 
men sådan er detJo i Finland .. 
Afi-i ka er JO kna p så rigt på meget 
andet end naturoplevelser, så de 
måtte spise med fingrene, indtil de 
fandt ud af at lefle for præsidenten, 
som jo naturligvis havde voldsomt 
meget bestik. Bestik, som han efter 
forgodtbefindende kunne fordele alt 
efter hvem, der tilbød mest 
'bestikkelse' (fik i den?) Afrika havde 
i øvrigt den flotteste udsmykn ing ud 
over negerbollerne Et par 
kæm peknogler som Rasmus 4800 
stod og filede på i flere timer en sen 
nattetime for at befri dem for de 
væsentligste ~(ødrester 

Under dineren var der fra det 
generøse Styrmandslaugs side med 
rund hånd spredt happy '3 minutes 
and 16 seconds ' (den tid det tager at 
spille 'Bad Cra ziness', 
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Styrmandslaugets kendingsmelodi), 
hvor lande kunne optanke slunkne 
energireserver op til yderst reduceret 
pris Denne taktik bar så absolut 
frugt, og festhumøret steg i en sådan 
grad, at Korea inviterede til spontan 
limbo, der udførtes til Frankie goes to 
Hollyweod's 'Two tribes' Nogle 
særprægede, men ganske 
underholdende minutter 

Efterhånden som middagen (der 
vanen tro stod på 'cement og 
kanonkugler' - læs 'kovs ' og 
kasteskyts) skred frem, gled folkene 
flot ind i deres naturlige roller Korea 
foretog et lynangreb på USA og stjal 
dets samlede kapital - i møntfoden 
US Yankees(2) -, hvilket flippede USAs 
præsident, Michael Remod, helt ud. 
Korea havde ligeledes et horn i siden 
på USA og affyrede et koordineret 
ballistisk a ngreb af brødfragmenter 
på de sagesløse amerikanere, som 
dog hurtigt svarede igen med 
'Massive Attack' (dvs . alt inden for en 
arms rækkevidde) Den finske 
præsident Rune Gartner holdt sig for 
god til den slags primitive aktiviteter 
og kommanderede hele sit folk i 
sauna under parolen 'Vi kommer ikke 
op igen, før al vodkaen er drukket' 
Som sagt så gjort; Finnerne blev stive 
og deres land ribbet af gribbene fra 
de andre lande. 

Hele eventen foregik i et set-up 
bestående af halvfulde og 
diesellugtende jerrycans, og folk 
vandrede rundt mellem udlagte 
depoter af kemiske kampstoffer, 
radioa+<tive våbenrester ogandre 



'weapons of mass destruction' Epicentrum var under faldskærmen over baren 
i skæret fra den radioaktive og selvlysende cocktail af gin og tonic Musikken 
slukkedes kl. 5 ledsaget af et 'så gå dog hjeml' 

Set i lyset af det efterfølgende laugs temmelig tandløse og vi-skal-jo-alle-være
her afholdelse af fester, er vi glade for at have kunnet bidrage til klubbens 
pOlitisk ukorrekte image bl.a. gennem Blåt øje 

(1) Finland Vodka (2) Finland Finske Nokia 
USA Jack Daniels USA US Yankees 
Afrika Sorte svin Afrika Afrikanske Mufufus 
Korea Lime/ingefær-snaps Korea Koreanske Ping Pongs 

C47 

Så blev det sommer, og rosæsonen startede. Der blev derfor lidt mere stille 
omkring Styrmandslauget Dette varede dog kun lige til, vi erfarede, at 
Carlsberg overvejede at fjerne 47'eren fra sortimentetiii Det var tid til at 
Styrmandslauget tog affære For at forsikre klubbens medlemmer om, at VI 

varetog alles interesser, bragte vi dette indlæg i bladet, efter vi havde været i 
kontakt med Carlsberg 

Ærede medlemmer l 

Frygt ej - Styrmandslauget varetager jeres vitale interesser. 

Grundet vedholdende rygter blandt laugets medlemmer har Styrmandslauget, 
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formerly known as DSR 

set sig nødsaget til at kontakte Carlsberg, i håb om at kunne afkræfte rygtet om 
Carlsberg 47's snarlige exit fra markedet. 

Carlsberg 47 er som bekendt en meget vigtig del af Styrmandslaugets 
selskabelige aktiviteter, og lauget kunne imødese en krank skæbne, hvis 
Carlsberg 47 udgik af produktionen En generalforsamling uden Carlsberg 47 er 
JO som Blåt øje uden skipperlabskovs! 

Så ledes valgte Styrmandslauget frygtsomt at se skæbnen i øj nene og 
kontaktede Carlsberg Tuborg Marketing. De kunne meddele at: 

" .. . . Til info, tilpasser Carlsberg Danmark løbende sortimentet på baggrund af 
omfattende forbrllgeranalyser m.m. - og C41 er på vores observationsliste, men 
intet er beslllttet endnll og indtil da, vil C41 være på markedet igen til jul . 

Med venlig hilsen 
Carlsberg Ti/borg Marketing " 

Styrmandslauget ser sig således i stand til foreløbig at berolige medjemmerne, 
men vi må dog henlede opmærksomheden på, at onde kræfter tilsyneladende 
forsøger at komme vores forening til livs. Her kan kun individuel handling gøre 
en forskeli 

Styrmandslauget ser frem t il mange muntre stunder i godt selskab i sikker 
forvisning om , at medlemmerne vil reagere afmålt og funderet i 
Styrmandslaugets å nd i disse for vor forening så alvorlige tider 
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Med venlig hilsen 
Styrmandslal/get 

form erly known as DSR 



Generalforsamling 2003 

Da mørket igen havde sænket sig 
over Danmark, blev det atter tid til 
Styrmandslaugets årlige 
generalforsam I ing. 

Laugets beretning blev aflagt under 
almindelig tumult, men heldigvis var 
der stadig strøm på den indkøbte 
megafon, så lauget kunne overdøve 
pøbelen Dette hindrede dog ikke de 
fremmødte i at udvise absolut 
mangel på interesse for kasserens 
langtrukne og meget detaljerede 
regnskabl3) En kort repetition af det 
afgående laugs strålende bedrifter 
lod dog til at gøre et vist indtryk på 
de fremmødte, som hujende 
tilkendegav deres dybeste respekt og 
taknemmelighed 

Formand Poul fik overrakt en pakke 
pølser, som Rune Gartner hurtigt fik 
ham fravristet Rune monterede 
derpå pølserne i gylpen og duperede 
forsamlingen med at lave propellen 
med 20 wienerpølser Herefter stak 
han hele herligheden (altså 
wienerpølserne) ind i megafonen på 
den stadigt talende overstyrmand 
Herefter blev publikum inviteret på 
200 pølser, som tilberedtes på den 1 
m2 store partygri II , som lauget havde 
indkøbt til klubben I mangel på 
tilstrækkelig Grill-Bill erfaring, havde 

vi hældt 30 kg kul på grillen og tændt 
den med 5 liter olie og 2 liter sprit (i 
anledning af den lette regn). Det 
kunne hurtigt konstateres, at 30 kg 
måske var lige i overkanten, idet de 2 
Grill-Bills måtte ind og køle armen 
under den løbende vandhane for at 
reducere 1. gradsforbrændingen fra 
strålevarmen Pøllerne blev modtaget 
med kyshånd af de spritfyldte maver, 
og der var stadig varme på grillen kl. 
11 næste formiddag. 

Som optakt til generalforsamlingen 
blev der opsat en stikkerliste(41, hvor 
velmenende mennesker kunne 
anbefale et medlem, som de mente, 
ville kunne bidrage (positivt) til 
videreførelsen af det stolte laugs 
traditioner Denne liste blev flittigt 
benyttet, og heraf kan man erfare, at 
der er mange velmenende 
mennesker i DSR. 

Gert (den kommende overstyrmand) 
prøvede en taktik, hvor han i ca 60 
sekunder forsvandt, men i hans 
sprittågede sind glemte han at 

15 



checke, om 60 sekunder nu var nok. Han dukkede derfor på forbilledlig vis op, 
lige da hans navn blev nævnt. Resten af de valgte var for bedøvede til 
overhovedet at opdage noget som helst, før det var for sent Men nu er de 
glade for den tillid, vi har vist dem, har de ladet os erfare 

Det nye laug ser dermed således ud: 

Morten 'Urmager' Jensen: 
Gert 'Bagsværd' Iversen: 
Helene 'La Belle' Frische: 
Agnethe 'og Havmanden' Christensen: 

Kasserer 
Overstyrmand 
Sekredåse 
Kahytsjomfru 

Atter en gang takker Styrmandslauget for god ro og orden ( ... ) 

(3) Kasserens beretning 

Ærede medlemmer af Styrmandslauget Hermed følger årets beretning fra 
kassereren. Der er naturligvis røde tal på bundlinjen, sådant et folkekrav kan 
man ikke sidde overhørigl 

Årets regnskab bærer præg af Styrmandslaugets mange fremsynede 
investeringer Vi nævner i flæng 

• Pølsebrød 

Pølser 

Grillkul 

og dertil kommer et par småting så som en uhåndterlig stor grill, en temmelig 
højrøstet megafon og en CD, der jo alligevel kun skal spilles en gang om året. 

Derudover ha r der jo været de sædvanlige forventede indtægter og udgifter. 
Det er egentlig temmelig triVielt alt sammen, så det overlader vi til læserens 
fantasi. Dog vil vi henlede opmærksomheden på det meget generøse beløb, 
det tidligere styrmandslaug var så letsindige at overdrage os . Det er dog blevet 
formøblet efter bedste evne ifm. punkt 9 . 
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1 Overdraget kassebeholdning Ca. DKK 7800,-

3 Dørentre DKK 78 ,50 

4 Leje af megafon, 14,85 i timen i 731/2 time = DKK 1091,48 
--

5 Indkøb af megafon Ca. DKK 1200 

6 Pølsebrød DKK 1487,68 

7 Grillkul DKK 45167,89 

samt Euro 3729,73 

8 Pølser DKK 9645,76 

samt Euro 455,78 

9 Indkøb af grill Det taler vi ikke højt om 

10 Overskud fra julefrokoster Det er værd at tale om l 

11 CD med Søren Banjomus Ca. DKK200 ,-

12 Røde tal Ca. DKK 3 -5.000,-

Afslutningsvis 

Som det med stor tydelighed fremgår har vi i Styrmandslauget 

formerly known as DSR 

i den grad højnet kvaliteten afde ellers så traditionsrige gaver 
og arrangementer, så til det nye laug er del' vist bare tilbage at ønske 

'rigtig held & Iykkel ' 

Oktober 2004 i sidste øjeblik og naturligvis i al beskedenhed: 

julie Topp DiJeliksen (nee Topp) 
Tina Talli 

Lau r its Rall er Nielsen 
Lars Henriksen 
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Er du initiativrig? 
Fuld af gode ideer? 

Har masser af gå-på-mod? 

Har du lyst til at: 
Sætte DSR bladet op i PageMaker? 

Skrive artikler? 
Tage billeder? 

eller 

Billedbehandle? 

Valget er frit, og uanset hvad DU mestrer, så er du mere end velkommen 
til at blive en del af redaktionsgruppen , som altid kan bruge nogle ekstra 
"kloge hoveder"!1 

Du kan maile tilos på bladet@dsr-onlineeller ringe t il Marianne på telefon 
32840464. Vi glæder os til at høre fra digl 



(Foto ' Kari-Heinz Raatz) 

Kajakinstruktion 2005 

T'ilmeldlngsllsten til sommerens 
kajakInstruktion er nu slåetop på 
Kajakudvalgets opslagstavle I 
Slyngelstuen 

Deadline for at skrive sig på listen er 
mandag 7 marts kl 19.001 

Vi forventer i år at kunne tilbyde 
Instruktion til 24 medlemmer 
Erfa ringsmæsslgt er der langt flere 
Interesserede end der er pladser, 
men som noget nyt fra I år vil 
halvdelen af pladserne blive tildelt 
ved lodtrækning Resten af pladserne 
tildeles som i tidligere år efter 
anciennitet i klubben. Baggrunden for 
ændringen er et ønske om at få flere 
"nye" DSR-medlemmer i 
kaJaksektionen, som har lyst til at 
engagere sig i aktiviteterne - f eks . i 
instruktionen af de kommende års 
pingviner 

De nærmere vilkår for at deltage i 
kajakinstruktion fremgår af opslaget, 
men indebærer bl.a. en stram 

fremmødedlsclplm og obligatorisk 
pIngvmtjans, herunder at arrangere 
efterårets kajakmiddag 

De heldige pingviner vII få besked I 
løbet af uge 9, således at de kan 
deltage I entrIngsøvelse I svømmehal 
lørdag 12 marts 

Med venlig hilsen 

PIngvIngruppen 200S 
(Signe, Tina, Eva og Kell) 

Kajakinstruk tion i DSR er populært 
(Foto Karl-Heinz Raatz) 
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Arets første Danmarksmesterskaber til DSR 

Lørdag den 22. januar blev på alle måder en historisk dag for dansk roning, 
idet de fire hoved løb ved indendørs-DM fra 2005 er godkendt som ærkeægte 
DI F-mesterskaber, hvilket betød at besøget især i mændenes tunge og lette 
klasse var stort. For første gang blev DM afviklet i Gladsaxe Sportshal , og mon 
ikke mange af DSRs deltagere fandt, at det var rart for en gangs skyld ikke at 
skulle suse til Fyn og overnatte på vandrerhjem , selvom det også kan være 
hyggeligt. I hvert fald kunne vores deltagere forberede sigoptimalt til årets 
første begivenhed indenfor kaproning, og DSRs kasserer Johan Frydendahl har 
sikkert inderst inde glædet sig lidt over ikke at skulle tænke i udgifter til rejse, 
ophold og fortæring, hvilket hvert eneste år er en pæn udskrivning på 
kaproningsbudgettet Denne gang virkede det også som om, at de i de senere 
år mange afmeldinger. som hver eneste gang har givet Mette Bacher grå hår i 
hovedet, blev reduceret til en, så alt i ait må man konkludere, at det sikkert 
passer DSRs ka proere udmærket at deltage ved indendørs-DM , når det finder 
sted i Københavnsområdet 

Ebbesen vinder igen 

I modsætning til de foregående år blev alle individuelle finaler afviklet på en 
dag, hvilket vil sige at man kunne opleve lige ved 40 roere i maskinerne 
samtidig, det gaven anderledes form for underholdning, og som tilskuer var 
det med at have et vågent øje på hver fi nger, hvis ma n skulle følge med i de 
finaler, hvor DSR havde flere deltagere med . 

Eskild Ebbesen 
(Foto. Mette BacherJ 

20 

Klubbens største håb gennem de senere år, 
sejrsvante Eskild Ebbesen havde bebudet, at den 
åbne letvægtsklasse blev uden ham . Han havde 
luret, at DSRs Mads Rasmussen kunne ro hurtigt, så 
Eskild nøjedes med en tur i veteranklassen, som 
han vandt sikkert, selvom han på et tidspunkt fik 
god konkurrence i finalen af en irsk roer DSRs 
Rasmus Fog-Petersen roede sig meget flot ind på en 
bronzeplacering. 

L 
2 . 
3 .. 

Eskild Ebbesen 
Gary Blackman 
Rasm us Fog-Petersen 

6.26.1, 
632 .8 
6 .38.7 



Mads Rasmussen er ny konge 

I den åbne letvægtsklasse roede 
Mads Rasmussen fuldstændig 
synkront med sin makker fra 
dobbeltsculleren . Rasmus Quist. 
Fredensborg. De to. der vandt VM
bronze i 2002 og blev en flot 
nummer fire ved OL bliver uhyggelige, 
når det inden længe går løs på 
vandet Danmark bør være sikker på 
at Mads og Rasmus vil vise 
verdenseliten vejen i år, så tændte er 
de to allerede på nuværende 
tidspunkt, der er lagt op til en ny 
guldbåd fra dansk ronings side. 
Op til tusinde meter er de 
fuldstændig ens, selvom Mads ligger 
to tag lavere end Rasmus DSRs OL
guldvinder, Thoma s Ebert forsøger at 
hænge på Tusinde meter, Mads og 
Rasmus er fuldstændig synkrone . 
Mads har en snittid på 1 .33.2 -
Rasmus 1.33.3 . 
1500 meter - Rasmus forsøger hele 
tiden at besvare angrebet fra Mads, 
der er gået et tag op , så giver ha n 
los, lukker øjnene, øger tempoet og 
går efter at gentage succesen fra 
Euro-EM, hvor han også fik trukket 
fra til sidst Med en uimodståelig 
slutspurt tordner han i mål som ny 
Danmarksmester med tiden 6088, 
samme tid som Eskild vandt finalen i 
2004. Ebert bliver nummer tre 
6.17.2 
I alt seks deltagere fra DSR er med 
her, hvor Jacob Amstrup-Møller bliver 
nummer seks 6255, Anders 
6,'abæk nummer otte 6320, Adrian 
Tan bliver nummer ti 6 .38.5 og 
Benjamin Kramarz bliver nummer 
tolv 6 .515 

Kirsten nummer tre 

I kvindernes letvægtsfinale har DSR 
Kirsten Kirk Jepsen med, der gen'nem 
hele løbet kæmper en brav kamp 
med den ellers så uoverVindelige 
Juliane Elander, Odder Rokilib, ogen 
meget stærk Maria Perti, Aarhus. 
Juliane vinder i 7.131, så Maria 
7.15.7, og Kirsten får en 
bronzeplacering 7.16.4 

Anja i feberløb 

I kvindernes åbne klasse er Anja 
Hardtman kommet i 
menneskehænder mod flere seje og 
høje konkurrenter fra Aarhus, KVIK og 
LDR. Men Anja ror et feberløb og 
kæmper længe med to andre 
deltagere om placeringen som 
nummer fem Anja bliver nummer syv 
i 728.9 . 
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Braget! 

Så kort kan det beskrives, når det 
drejer sig om mændenes tunge 
klasse. Det er de store drenge, der er 
med her. fleæ'af dem lige under eller 
over de 2 meter i højden, og der er 
vægt bag hvert eneste tag i 
maskinen 
DSRs jacob Jespersen vandt 
mesterskabet for to år siden, 
dengang for KR. Der var derfor lagt 
op til en spændende finale med 
forhåbninger om at se et par af de 
bedste komme under de magiske 6 
minutter Sytten mænd fyrer op under 
kedlerne da starten går, hvor en 
Bagsværd-roer lægger sig i føring 
Hele vejen g~:mnem finalen angriber 
Jacob Jespersen , og naboroeren 
Peter Sylvest, KVI K den førende 
mand. Jespersen og Sylvest skiftes til 
at føre og hele hallen er i ekstase, 
Ikke mindst sekundant og træner lan 
Baden , der slet ikke kan stå stille ved 

siden af Jacobs maskine. Det er 
Jespersen og Sylvest som skygger til 
sidst, men det er DSRs Jacob 
Jespersen. der tordner i mål i en 
hamrende god tid 5576, mens 
Sylvest også kommer under de seks 
miTlutter med 5.582 I modsætning 
til de øvrige deltagere er Jacob 
Jespersen i fuldt vigør og danser 
sejrsdans mellem maskinerne, inden 
den sidste deltager kommer i mål 
Men DSR har flere deltagere med 
Michael Helweg bliver nummer syv 
622 .3, Thomas Krumholt nummer ti 
6.29.3 og Nikolaj Bjerngaard bliver 
nummer fjorten 6.36.8 . 

Dermed f ik DSRs kaproere to rigtige 
Danmarksmesterskaber i 
maskinroning, lad os håbe at de 
gentager kunststykket på vand , når 
Danmarksmesterskaber afvikles på 
Brabrand Sø til efteråret 

Det lyner ud af øjnene pil Jacob Jespersen, der er tændt - og sadan skal der ogsa 
være, nar det drejer Sig om at komme heIl til tops foran den øVrige elite 
(Foto Metre Bacher) 
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Jacob Jespersen var blandt de fa, der scorede to førstepladser ved mdendøn-DM 2005 
i Gladsaxe, men begge mesterskaber blev klaret hjem Indenfor en time. 
(Foto Mette Bacher) 

Jespersen igen-igen 

Bare 112 time efter finalen i 
mændenes tunge klasse sidder 
Jacob Jespersen klar igen - denne 
gang i veteranklassen 30-39 år Også 
her er konkurrencen god, og en 
tidligere stor kaproer, Jesper 
Linnemann, Fredensborg, sætter sig 
på løbet fra start, og der er langt op 
Men så får Jacob gang i maskinen 
igen Stille, roligt og sejt æder han sig 
ind på Linnemann, der til sidst må 
kapitulere og lade 

Danmarksmesteren køre igennem 
Der er ikke et øje tørt i DSR-Iejren på 
tilskuerpladserne, da Jespersen for 
anden gang indenfor en time stiger 
øverst op på sejrspodiet til den 
velfor~ente hyldest 
Nummer 1, Jacob Jespersen 6112, 
nummer T Peter Gelting 6.303, 
nummer 9 Henrik Brems 6.33.4, 
nummer 11. Christian Larsen 
6.36.0. 
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Anja Dynesen havde svært ved at hamle 
op med to seje piger fra Arhus men fik 
roet sig flot ind pa 2. pladsen 
(Foto. Mette Bacher) 

Anja Dynesen nummer to: 

I veteran letvægts damer, 30-39 år 
møder DSRs Anja Dynesen til start 
mod den seje Århus-roer Maria Perti, 
der vinder overbevisende. Men når 
det skal være , får Anja god 
konkurrence gennem hele løbet af 
Karen Sørensen fra ARA. Anja bliver 
nummer to 1.41.1 og nummer tre er 
godt tre sekunder efter DSR-roeren. 

Karin Bodelund nummer tre 

I kvindernes veteran klasse 40-49 år 
bliver DSRs Karin Bodelund nummer 
tre med 8116 

24 

Henrik Asmussen i hårdt selskab 

En af Danmarks sejeste 
langdistanceroere og en tidligere 
verdensmester i letvægtsotter var 
med blandt de hårde konkurrenter i 
veteran letvægt 40-49 år, hvor Henrik 
Steenberg f\.smussen var kommet i 
menneskehænder Det bliver til en 
syvendeplads i 1.083 . 

Elsner uhyggeligt tæt på bronze 

DSRs Peter Elsner har før været på 
medaljeskammelen ved DM i 
maskinroning, og denne gang var det 
lige ved at han gentog sin 
bronzeplacering fra forrige år, men 
det satte en Odderroer en brat 
stopper for, idet han tog bronzen 
med 6.40.4 og Peter Elsner må tage 
til takke med fjerdepladsen 6.40.5. 
Med i klassen veteran 40-49 år var 
også Michael Jørgensen, der blev 
nummer syv: 6.46 .3. 

Karin Bodelund (tv) gjorde det godt i 
klassen 40-49 ange. hvor h un var I 

hardt selskab. Det blev til en pæn 
tredjeplads 
(Foto' Mette Bacher) 



Tre DSR-roere pa stf/be, Peter Gelting. Christian Larsen og Henrik Brems 
(Foto Mette Bacher) 

Sølv til Marianne Juhler 

Deltagelsen var Ikke ligefrem 
overvældende I klassen veteran 
letvægt damer 50-59 år, hvor DSRs 
seje langdistancekaproer, Marianne 
Juhler var med Til gengæld var 
konkurrenten fra Sorø stærk, Birgit 
Juul Hansen, netop hjemkommet 
med en medalje om halsen fra Euro 
Open Vindertid 7.43.0, Mariannes 
tid 8010 

Johan og Stig til klubkaproning 

I veteran letvægt 50-59 år var 
konkurrencen mindst lige så god som 
i Mariannes løb, men undervejs 
kunne Stig Rasmussen ogJohan 

Frydendahl holde deres egen 
klubkapronmg, og derfor var de tæt 
på hinanden I mål, nr 5 Stig 
Rasmussen 7211 og nummer 6 
Johan Frydendahl 7.224 

Frausing i hårdt selskab 

også den tunge afdeling i samme 
aldersklasse var godt besøgt af 
langdistanceroere ogtidligere stærke 
EM-roere fra Skjold og KVIK. DSRs Ib 
Frausing blev nummer seks: 7.14.2 . 

Theil tog sølv 

Selvom der ikke vankede medaljer til 
nummer to og tre i år kan man vel 
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nok tillade sig at sige, at det handlede om sølv og bronze . Jørgen Theil mødte 
sin evige rival, OL-roeren anno 1972, Kim Børgesen, Fredensborg, der vandt 
løbet i 645.3, og det var seks sekunder hurtigere end Theils tid 6.51.3. 

Om søndagen afvikledes fo rbundsmesterskaber i slides, hvor flere af DSRs 
roere tog medaljer 

Mads Rasmussen satte trumf på dagen efter DM 

l\Jæppe havde Mads Rasmussen roet finale og fået sin medalje, før han 
hastede ud til det velfortjente bad i omklædningsrummet Da det var overstået 
kastede DSR;roeren sig ud i en taxa sammen med Juliane Elander, Odder, og af 
sted det gik til lufthavnen De nåede lige akkurat flyet til Amsterdam, og søndag 
eftermiddag satte de to da nskere sig i maskinerne ved et stort indendørs 
stævne i den hollandske by for at kæmpe om pengepræmier og sejre. 
Det lykkedes , må man sige . Således satte Mads ny verdensrekord over 6 
kilometer i ergometret med 1943, den tidligere rekord lød på 19493, sat af 
en italiensk roer i 2003, ogJuliane gentog kunststykket i kvindernes klasse. 

Et stort tillykke til DSRs dygtige og godt roende deltagere ved indendørs-DM i 
2005 Det bliver spændende at følge jer på vandet inden længe. 
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Af Mette Bacher 

En herlig vinteraktiviter i DSK 
Badslibning og et glad hold J fuld 
vigøre i badha/ten. 
(Fora. Redaktionen) 
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De store smil var fremme under vlnsmagmngen I DSR I forgrunden ses til højre Karen 
Lauberg, motJonsrochef og til venstre Michael QVlst, IT-chef (Foto · Lars Bundesen) 

Vinsmagning med Holte Vinlager 

I de seneste år har der i DSR været afholdt en del vinsmagningsarrangementer, som 
altid samler en pænt publikum D. 21 januar var det tid for denne vinters arrangement 
med mulighed for at smage Interessante vine Aftenens vine var leveret af klubbens 
favontleverandør, Holte Vinlager, og aftenens koncept var at finde en vin, der skal Indgå I 
klubbens faste sortiment til fester m v 

Efter smagning af en halv snes vine var der blandt deltagerne bred enighed om to, der 
skilte sig ud en fransk og en spansk Den franske løb af med en snæver sejr over den 
spanske og VII fremover kunne findes I klubben En ganske udmærket Vin til en nmelig 
pris 

Aftenens program indeholdt en konkurrence, hvor det gjaldt om at gætte på, hvordan 
deltagerne havde bedømt de enkelte vine . Vinderen af konkurrencen blev Bitten Jensen, 
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der som belønning kunne hjembringe et par flasker vin. 

Da der også var mulighed for at købe de smagte vine i Holte 
Vinlager på Østerbrogade, fik Jan fra vinlageret da også en del 
bestillinger med sig hjem 

Efter vinsmagningen var der fredagsbar, så der var mulighed for at 
smage videre på vin og diverse andre drikkevarer sammen med 
klubkammeraterne. 

Af Lars BlIndesen 



Fremtidige indlæg til bladet 

Det vil være en stor hjælp for redaktionen, hvis indlæg 
til bladet fremover, følger neden for nævnte anvisninger. 

Tekst 

Teksten laver I fuldstændig, som I har lyst til, da det "automatisk " 
bliver lavet om i PageMaker, dog skal vi stadigvæk kunne se, hvad 
der er overskrift; evt underrubrik; brødtekst; og evt billedtekst Det 
kan I eksempelvis gøre i form af forskellige skriftstørrelser 
Specielle ønsker omkring grafik eller specifikke skrifttyper til 
eksempelvis festopslag skal afleveres som grafik, altså et billede . 
Regn med ca 2500 anslag for en hel fuld tekstside i bladet 
(Et anslag er hver gang du laver et bogstav, komma, punktum eller 
mellemrum) 

Billeder 

Hvad angår billeder, så vil vi først og fremmest efterlyse, at endnu 
flere sender fotos med til deres tekster - meget gerne digitale, men 
print er også i orden. Det vigtigste er selve opløsningen af 
billederne, da det er helt afgørende for resultatet på print Vi 
anbefaler alle billeder og annoncer sendes/afleveres i en opløsning 
på mellem 150 - 300 dpi (helst 300 dpi). 
De nye smarte mobiltelefoner med kamera er alle tiders til en rotur, 
men billedkvaliteten er ikke god nok til bladet, da opløsningen som 
regel ikke er høj nok ti I tryk . 

Billedarkiv 

Ofte står VI på bar bund, når vi skal sætte et teksttungt blad op, og 
samtidig kan vi desværre ikke altid være til stede ved samtlige 
begivenheder ijeller omkring DSR. Vi er derfor i gang med at 
opbygge et billedarkiv med alle mulige (og umulige) situationer i 
DSR og opfodrer DIG til at bidrage med nogle af dine fotos på 
bladet@dsr-onlinedk eller på en cd-rom i redaktionsbakken . 

Ar Marianne Bentzen, redaktør 
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Orienteringsløb i forår 2005 
Dato Løb stype Skov Arrangør 

S-mar Regional Vallø Storskov Køge OK 

9-mar SM-nat 1 Geelskov OK 73 

13-mar B Jægersborg Hegn Søllerød OK 

20-mar Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
30-mar SM-nat :2 Klosteris Hegn Tisvilde Hegn OK 

3-apr Regional Egesbækvang HSOK 

9-apr B Sverige 

10-apr Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
17-apr B NødebojGrib Skov Ballerup OK 

24-apr Stifinderløb Grib Skov Vest *** DSR *** 

Tilmelding 

Gåsehusløb - mødetidspunkt Søndag mellem 10 og 12. Tre 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.orientering.orgunder 'Løbskalender ' 
Se også under 'Østkredsen Karrusel' , hvor de åbne træningsløb, der afholdes i Køben
havn og Nordsjælland, er listet 
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Det er bevægelse, 
rvrmesans og hard 
motion, nar man 
danser salsa i DSR 
(Foto· Peter Wigh 
Magnus) 



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 kon tor): 39296326 
Medle mstelefon (bådhal): 39 18 58 11 
Telefax: 

Formand : 
Paul Bruniche-Olsen 
Høyrups Alle 27 
2900 Hellerup 
tlf, : 39 40 48 42 

39296322 

Motionsroehef: 
Karen Lauberg 
Gam meltoftsgade 6, st . th. 
1355 København K 
tlf,: 20153211 

e-mali: formand@dsr-onllne.dk e-mali : mot,on@dsr-onllne,dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 

La n!1tursrochef: 
Ved lan af både kontakt: 
Karen Lauberg 

tlf, 2278 991 7 - 45 85 8605 
e-mal i : kasserer@dsr-on line .dk 

n f.: 201 5 32 11 ellers anvend 
e-mail: langtur@dsr-onllne.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52 . 1. th, 
2720 Vanløse 
Tlf. : 38 79 52 26 

Kajakroc hef: 
Søren Møller Christensen 
Blegdamsvej 74 B, S, t v, 
2100 København ø 
tlf.: 35 34 44 63 

e-mali : sekretaer@dsr-online,dk e-mali : kajak @dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej. 17 
1159 København K 
t lf.: 26 74 70 4 8 
e-mail : kapronmg@dsr
onllne.dk 

Instruktionsroehef: 
Mo rten Jensen 
Polensgade 41, 3 , tv. 
2300 København S 
tlf : 3255 58 57 
e-mali : instrukt ion@dsr
onllne ,dk 

Formand: 
Rona ld Cl ausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf. : 45 88 58 86 

Sportsroehef: 
Berit Haahr Hansen 
Valkyrregade 9, l. th, 
2200 København N 
tlf,: 35 83 98 39 
e-mali : mplus@dsr-online.dk 

Husforva lter: 
Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
ti l.: 3929 8499 
e-mai l: husforva lter@dsr
onllne .dk 

Orienteri ngssektionen 

Kasserer: 
Michael Remod 
Skamgade 5, 2,th, 
2100 København ø 
t lf,: 39 20 68 38 

Sekretær: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Vi rum 
tlf,: 22 78 99 17 

Materielforvalter: 
Flemmi ng Borg Jensen 
BmstykkeveJ 145 
2650 Hvidovre 
tlf,: 36 77 10 09 
e-mail : materiel@dsr-onllne.d k 

IT-chef: 
Michael H, QVlst 
Vognmandsmarken 12, l. th . 
2100 København ø 
tlf.: 23 37 37 06 ( aften ) 
e-mali : itadmin@dsr-onllne, dk 

Kont inge ntkasserer: 
Kun sk r iftli ge henvendelser: 
DSR, Stra ndvænget 55 
2100 København ø 
e-mail: kont ingent@dsr
online.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, 1 tv. 
2300 København S 
tlf, : 32 84 04 64 
e-mail : bladet@dsr-onllne. dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf. : 3968031 9 
e-mail: hJu@ssi .dk 
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Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh. ø 

Salsapigerne fra OSR: Hvor bliver alle salsamændene af ??? (Foto Peter Wign Magnus). 





DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på diskette eller Cd-rom 
til DSR med att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken på kontoret i båd hallen . 
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 side hoved og fødder, da de er 
besværlige at fjerne. Vi modtager 
meget gerne illustrationer, billeder og 
billedtekster til indlæggene. 

Deadlines 
Maj nummeret: 
Deadline torsdag den 6. april. 
Juni nummeret: 
Deadline torSdag den 4. maj. 
Juli nummeret: 
Deadline torsdag den 8 juni. 

Bemærk: Henvendelser om 
adresseændringer og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen på 
e-mail adressen: 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 32 84 04 64 
Henrik Pedersen 
Line Johannessen 
Jon Nielsen 

Tryk: 
Oplag: 

Sydlryk, 4913 Horslunde 
l.LUU eKsemplarer 

Hvor intet andet er anført, er 
billederne taget af redaktionen. 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i båd hallen. Indbetalingen 
dækker de tre 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 600 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 400 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 570 kr. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@ 
dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10). 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 måneder, accepteres kun mod 
betaling af kontingent for perioden fra 
udmeldelsen til genindmeldelsen. 

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 vii først 
finde sted ved en restance svarende til 
1/2-1 års kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive Inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 
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Leder 

©©® 
April er ofte måneden med alle de første forårstegn. 
Solen skinner, erantis og vintergækker står i fuldt flor, og startskuddet til at gå 
på vandet (uden at klapre tænder) er en realitet. I skrivende stund kan jeg dog 
kun love det sidste. Solen står godt nok højt på himmelen og lokker med sine 
stråler - men tag ikke fejl - uden for er det bidende koldt som på en vinterdag 
med vanter, og selv de første forårsbebudere tør ikke kigge frem. Helt sikkert 
er det dog, at standerhejsningen har fundet sted. En dag med dåb, frokost og 
måske en tur på vandet uden vanter! 

Instruktionsudvalget har netop afholdt deres første introaften for nye 
medlemmer, og instruktionen er så småt ved at gå i gang. Nye kuld af kaniner 
skal ved hjælp af mange frivillige medlemmers indsats lære kunsten at begå 
sig på vandet (se opslag andetsteds i bladet). Kajakinstruktionen er også ved 
at tage sin endelige form, og de kan sagtens bruge flere kræfter til at la så 
mange pingviner igermem som muligt. 

Faktisk er det derme tid på året, hvor alle udvalg og medlemmer arbejder 
på ekstra højtryk for at la alting op at stå. Bådparken skal være helt klar 
til rosæsonen, og bådvedligeholdelses grupperne kæmper med bådenes 
sidste fernis; der skal planlægges lang-log motionsture; og de mange 
indendørskonkurrencer bliver afløst af udendørs konkurrencer og løb, 
som skal arrangeres og koordineres. 

Som I jo nok har bemærket, er det l idt tynde tider for det trykte medie, 
men da vi jo med hastige skridt er på vej mod lyse tider med masser af 
roning, langture og aktiviteter, så håber jeg, at også den kommende sæson 
vil byde på mange spændende og Wlderholdende bidrag fra jer alle sammen. 

Sidst men ikke mindst ønsker vi på redaktionen alle medlemmerne en rigtig 
god påske. 
Mit navn det står med prikker ... , pas på det ikke stikker. 
Af... ..... Bentzen (redaktør) 
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Resume af forårsstrategidagen og 
bestyrelsesmødet i februar 2006 

• Bådfordelingen for sæsonen 2006 er nu færdiggjort. 
Som aftalt på strategidagen er reservationerne lavet ud fra 
følgende principper: 
o Der er altid både til fri afbenyttelse, uanset tidspunkt. 
o Der er kun reserveret både, hvor der er et reelt behov. 
o Reservationerne er gjort mere overskuelige. 
Oversigten kan ses i bladet næste gang og som opslag i bådhallen. 

• Deltagelse i DFFR's Broroning i august kræver bevis for at man 
kan svømme 300 m. Dette kan opnås i. f. m. svømmetiden i 
Vesterbro Svømmehal fredag kl. 17:00. 

• Bestyrelsen har besluttet at tildele livsvarige medlemskaber af 
DSR til vore OL-guldvindere Thomas Paulsen, Thomas Ebert og 
Eskild Ebbesen til standerhejsningen i år. Vi ønsker at hædre 
deres resultater, som er langt ud over det fremragende! 

• Bestyrelsen ønsker et stort tillykke til vores medaljevindere ved 
VM i ergometerroning 2006 Gitte Willumsen og Mads Rasmussen. 
Flot gået! 

Vil du vide mere om bestyrelsesmøderne, kan du se referatet på 
opslagstavlen i Slyngelstuen. 

Hans G. Olsen (formand) 
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April 

Maj 

Juni 
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Aktivitetskalender 2006 

1.-2. DFfR modul B 1-2 
1. Start på instruktion NB kl.l1 
4. Bestyrelsesmøde 
5. Teoretisk styrmandskursus 
6. Deadline for DSR-bladet 
12.-16. Langtur - Berlin 
20. Intro-aften nr. 2 for nye medlemmer 
22. Hjælperfest 
30. Løvspringstur 

2. Bestyrelsesmøde 
4. Deadline DSR-bladet 
11. Måneskinstur 
11.-14. Langtur - Århus 
20. Introfest 
25. Langtur - Slesvig 
26. Struckmannparken 

2.-5. Langtur 
5. Pinsebrunch 
6. Bestyrelsesmøde 
8. Deadline for DSR-bladet 
9. Måneskinstur 
17.-18. Landsmotionsstævne - Ry 
17. Fødselsdagsfest 



Konkurrencer under sportsroning - Kalender 

Dato Regatta Sportsaktivitet 

20. maj 06 LO Tissø M+ 

20.-21. maj 06 Copenhagen Regatta, 8GPS 
Bagsværd 

2.-3. jun. 06 Jysk Maraton Alle 

10. jun. 06 8GP Viborg Regatta 8GPS 

11. jun. 06 LO Århus M+ 

24. jun. 06 LO Ringkøbing M+ 

1.-2. jul. 06 Sorø Regatta 8GPS 

5. aug. 06 SAS Sprint Regatta, 8GPS 
Københavns Havn 

19. aug. 06 ;LO Vejle M+ 

26. aug. 06 LO Kvik M+ 

27. aug. 06 j8GP Bagsværd Regatta 8GPS 

1. sep.06 Karlebo Maraton Alle 
-

4. sep.06 I Sva nemøllematchen M+ 

16. sep. 06 OM kortbane, Bagsværd M+/8GPS 

17. sep.06 iEfterårskaproning, Bagsværd M+/8GPS 

20. sep.06 Klubmesterskab Alle 

23. sep.06 8GP Århus Regatta 8GPS 
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Arhusbugten i St. Bededagsferien 

J ) 
) ;(~ 
--~~ ------------ ~ ~ ::;;..00--

Så har vi turen til dig. Sidst på eftermiddagen torsdag drager vi 
mod Århus. Fredag ror vi til Ebeltoft, hvor vi overnatter og ror 
tilbage til Arhus lørdag. Søndag vil der blive mulighed for en rotur 
syd for havnen, inden vi tager tilbage til København søndag sidst på 
eftermiddagen (med forbehold for ændringer). 

Vi bliver 9 DSR-roere og lige så mange roere fra Arhus Roklub. 

Se mere information på opslag i Slyngelstuen, hvor det også vil 
være muligt at tilmelde sig. J } 
Med håbet om en god tur ) ~ < ~ 

-~~ 
Mads Gydesen (mgy@mail.dk) og 4nne Y. e - ~ 

-:-;--.-
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Reklamens magt, eller????? 

12003 og 2004 havde vi glæden afSA-EI som en af vores gode 
annoncører i DSR Bladet. På grund af generationsskifte måtte vi im
idlertid sidste år vente nogle måneder, før han vidste, om han kunne 
fortsætte med at annoncere. Det kunne han ikke. Og ved I hvorfor? 
F ordi forretningen var overtaget af ingen mindre end vores kære 
gamle DSR medlem Leif Werborg. Behøver jeg sige, at Leif er fort
sat med at annoncere i bladet, og det til trods for, at kun et medlem 
af annonceudvalget har henvendt sig til Leiffor at få lavet et stykke 
installationsarbejde. Det var til gengæld en pæn stor ordre, så Leif 
fortsætter lidt endnu. Hvem ved, måske er der andre medlemmer, der 
på et tidspunkt får brug for en el-installatør enten privat eller i 
en virksomhed, og så tænker på Leif. 

I martsnummeret havde vi så den glæde at se, at Carsten Lynge har 
fulgt Leifs gode eksempel. Dels for at støtte bladet og måske også 
i håb om, at annoncen kan give noget arbejde ind for reklame og 
markedsføring, som er hans forretningsområde. 

I annonceudvalget har vi besluttet, at alle medlemmer af DSR, som 
annoncerer i bladet, får deres annoncer til halv pris. Det betyder for 
eksempel, at to 1/4 sider kan leveres for den beskedne sum af 850 kr. 
Mon ikke det skal være en meget lille og dårlig forretning, der ikke 
har råd til det? Og så var det vi tænkte, at måske er der flere 
medlemmer med egen forretning, der synes, det kunne være en 
sjov ide at støtte bladet med annoncer. 

Nu er ideen givet videre til alle bladets læsere. Og har I problemer 
med at få lavet annoncen, så skal det ikke være nogen hindring. Vil I 
vide mere om annoncering, så ring til Carsten Lynge på 40973720. 
Han hjælper jer gerne videre med projektet. 

Venlig hilsen 
Annonceudvalget 
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VM i Boston 

Da DM i ergometerroning var overstået i slutningen af januar, 
ventede det søde sofaliv. Troede jeg. Men det satte en invitation 
til VM i Boston hurtig en stopper for. 
Sammen med 28 danskere gik turen mod USA i slutningen af februar. 
Nitten af os skulle ro ved det årlige indendørs verdensmesterskab, 
CRASH Boston. Vi ankom torsdag og havde fredagen fri til at forberede 
os til lørdagens finaler. Alle rorene boede på samme hotel i Boston. 

Kampen mod l kg 
Lørdag morgen skulle jeg deltage i løb nr. 7; letvægtsdamer i alde-
ren 40 - 49 år. Fredag aften var vægten ikke i hus. Den viste l kg for 
meget. Derfor valgte jeg at blive hjemme på hotellet, mens det øvrige 
selskab tog ud i byen for at spise. Amerikanerne måler deres vægt i 
pund. Jeg er vant til at kalkulere med kilogram, såjeg havde lånt en 
vægt af en afletvægtsroerne og stilede ned mod hotellets fitnesscenter. 
Det var lidt pinligt at slæbe rundt på en vægt. 
Men i elevatoren og i restauranten mødte jeg andre roere, der gik rundt 
med en vægt under armen. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, 
at det var vægtvogternes årlige kongres, som jeg var havnet i. Fitness
rummet var fyldt med folk, der sad, stod, gik eller svømmede for at 
svede de sidste gram af. Jeg selv måtte en tur i sauna, efterfulgt at et 
meget varmt karbad for at komme under vægtgrænsen for letvægtsro
ere inden morgendagens konkurrence. 

Sjælden har mit fokus været så koncentreret på min vægt. Men som 
en roer sagde til mig, For os, der stiller op i letvægt, er der to konkur
rencer med to mål; at komme i vægt, og selve løbet. Han har ret. 100 
gram for meget kan spærre vejen for, at man overhovedet kan få lov til 
at deltage i den klasse, man har planlagt at stille op i. Og stakkels den, 
der må stille op i tung klasse. Med fare for at fornærme nogen, så må 
jeg sige, at de amerikanske tunge roere er tunge. Meget tunge. Og de 
tunge roere ror hurtigt. Meget hurtigt! 
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Langt de fleste roere har styr på vægten op til konkurrencen. Men 
jetlag, nye omgivelser og anderledes mad kan gøre uberegnelige ting 
med kroppens fYsiologi. 

Konkurrence for bredden 
Selve arrangementet var enormt. Tag EM i GI.adsaxe Hallen og 
gang det med en faktor fire, så har man størrelsen. I alt var der 88 
ergometre i hallen og konkurrencen blev vist på tre store lærreder 
samt direkte på Internettet. Alene i min klasse deltog 15 roere. I tung 
herreklasse, 40-49 års klasse stillede 76 op! Til sammenligning var 
vi 4 i min klasse til DM! 
Til forskel for de danske 
stævner, deltog også 
mere moderate motionis
ter i VM. Hvis man 
studerer resultatlisterne, 
vil man kunne se, at de 
ligger i tre grupper; de 
hurtige, de lidt mindre 
hurtige og de lang
somme, Bredden i VM i Boston (Foto: Citte WilJumsen) 

deltagerskaren var med til at løfte hele 
stævnet, og det var sjovt at konkurrere med så mange roere. Jeg har 
længe plæderet for, at det ikke kun er de medaljesikre roere, der 
stiller op ved EM, DM og VM. Her kunne vi virkelig lære noget af 
amerikanerne. Ved at stille op, er vi med til at gøre rosporten sjov 
for langt flere. Og ved at være med, også selvom medaljerne er ude 
for rækkevidde, viser vi, at det er ok at konkurrere. Det er gennem 
konkurrence, at vi bliver bedre! 
Ved VM opererer man med mange flere aldersklasser end f. eks. EM 
og DM, ogjeg er sikker på, at DSR i fremtiden kan stille op med 
kompetente motionsroere i mange af klasserne. 
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Rosnak 
Boston bød på rig mulighed for at udveksle træningserfaringer 
med ligesindede, og det var dejligt at være i et forum, hvor snakken 
handlede om 500 meter tider, makswatt, intervaltræning, kalorieind
tag og løbestrategi. Og så kan jeg jo passende hilse og fortælle, at 
langt de fleste roere, jeg talte med, trænede 7-8 gange om ugen. De 
var ved at falde om, da jeg fortalte, at jeg kun rotrænede fire gange 
om ugen. 

For mig var Boston en stor oplevelse. Mest fordi det gav mig mulig
hed for at udveksle erfaringer med roere fra hele verden, men også 
fordi oplevelsen var som frisk hø til min kæphest. Lad os fa noget 
mere konkurrence for bredden og lad motionsroeme være lidt mere 
aktive på konkurrenceplan. 

Også uden for klubben! 

Af Gitte Willumsen 

--------------1 
Uforpligtende T il bud : I 

• Rengøring I 
• Vinduespolering I 
• Lettere havearbejde 

Kommer også i hjørnerne j 
www .al fa-eklu nd_dk ·Telf_ 70206776 

E-m ail : he l@a lfa-eklund .dk· Fax . 70 20 441~ _____ _ 
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Sportsroning i Svanemøllen - DSR Sport 

Kunne du tænke dig struktureret træning og roning med fokus på 
konkurrence-roning? 

Erfarne som nye roere kan via sportsaktiviteterne opnå intensiv ro
ning med mulighed for at udvikle sin roteknik og styrke. Vi satser på 
struktureret, regelmæssig træning og deltager i forskel1ige regattaer/ 
konkurrencer (Sved På Panden-løb, 8GP turnering, langdistancekap
roning m.m.). 

Sportsroningsaktiviteter i Svanemøllen handler både om gamle klas
sikere og nye aktiviteter, der fokuserer på intensiv roning. Sports
roning i SvanemøJlen dækker aktiviteterne: Sved På Panden (SPP), 
Teknik+, Racerkanintræning, Motion+ (Langdistancekaproning) og 8 
Grand Prix i Svanemøllen (8GPS). 

Den åbne klasse, herre: Thomas Vedsø Szygenda og Rune Gartner i skarp konkurrence 
(Foto: Trine Kornbeck) 
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Sportsroning i Svanemøllen - DSR Sport 
Overordnet Formålet er at skabe og videreudvikle en bred vifte af træningstilbud i Svanemøllen til ; 
formål at udvikle sin roteknik og styrke. Målet er at deltage og vinde medaljer ved danske kap 

Aktivitet Rat.erkanln Teknik + Sved På 

Formål Træning i inrigget materiel med fokus Højne standarden af den rotekniske Aktiv og i 

på deltagelse i Svanemøllematchen. kunnen. fokus p!~ 

t 

Målgruppe IAfets kaniner, som ønsker et Roere, som ønsker at forbedre deres Roere, S' 
introkursus i at træne til kaproning roteknik. træning 
dvs. koncentreret roning med fokus 
på teknik. 

I 

Træningsin- 2-3 gange/uge. (muligvis 4 gange i Ingen. Sommer 
tentioner (krav) august for udvalgte personer). Vinter: 2 

ergomet< 
gymnast' 

Mål Deltagelse. Svanemøllematchen Mere fart i båden ved samme Somme, 
samt evt. kortbane DM. energiforbrug. Panden-I 

eller I ha' 
roning. 
Vinter: fI 
Klubmes 
vinter. 

Delmål POSitiV udVikling af roteknik Undgå Positiv udvikling af roteknik. God God roor 
skader - teamarbejde med god rooplevelse - færre skader - større roteknik. 
stemIlIng og holdånd. God roglæde - god stemning og holdånd. stemnin~ 

rooplevelse. 

Ro-kompetence Roret (min. 8 gange på vandet). Roret Harroetl 
T+. Eller 

r 

Bådtype Inngger. 2-åres og 4-åres samt gig. Inrigger: 2-åres og 4-åres samt gig. Inrigger: 

Træningsdage TIrsdag kl 19.15-21.15. Torsdag kl. Sommer: Søndag kl. 16.00 (omklædt Somme. 
(faste) 19 15-21.15 (selvtræning) og søndag på pladsen). 10.00. 

kl. 10.00-13.00. (Maj til aug.lsep.). Vinter: SøndaQ kl. 16.00 i trænings- Vinter: ~ 
rummet. 21.00, Ol 

kI.13.~ 

Træner Organiseret via trænertilknytning. Selve træOlngenlinstruktionen bliver Selvorga 
varetaget af erfarne Styregrul 
roerelinstruktører. lørdag8l1 

via T+. 
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re (erfarne som nye), som ønsker træning Aktiviteterne fokuserer på intensiv roning med mulighed for 
inger. 

nden (SPP) 8 Grand Prix Svanemøllen (8GPS) Motlons+ (Langdistancekaproning. 
LO) 

ktureret træning med Træning i outrigget matenel med Organiseret træning i inrigget materie 
tion og teknik. fokus på konkurrence-roning. med fokus på langdistance-

(Sports/motionsroning). kaproning. 

ønsker koncentreret Roere som ønsker at træne Roere, som ønsker at træne mere 
omme i god form. regelmæssigt på et hold med henblik end 4 gange om ugen på et hold med 

på BGP regattadeltagelse (1000 m). henblik på at deltage og vinde 
medaljer ved 
Langdistancekaproninger (10 km og 
25 km). 

-3) gange/uge. Sommer: 3 gange/uge. Sommer: 4 gange/uge. 
nge VInler: 3 gange ergometer/uge. Vinter: 4 gange ergometer/uge. 
jBningluge evt. 1 gang 
~.v. 

=Ise i Sved På Sommer: BGP, klubrnesterskaber Sommer: Deltagelse og vinde 
(SPP-10 km) i Hellerup samt andre regattaer. medaljer ved DM-serien i 

lO (SAS) eller marathon- ~inter: BGP og klubmesterskaber i langdistancekaproning, 
ergometer. Svanemøllematchen, 

rand Prix (8GP). klubmesterskaber samt kortbane DM. 
skaber både sommer og Evt. i marathon-roning. 

Vinter: Deltagelse i interne 
ergometerlangdistancer. 
Klubmesterskaber i ergometer. 

leise. Positiv udvikling af Positiv udvikling af roteknik og styrke. Positiv udvikling af roteknik, styrke og 
Idgå skader - god Undgå skader - teamarbejde med fysisk formåen Udvikle nye roere til 
l holdånd. god stemning og holdånd. God kommende sæsonner. Forbedre 

rooplevelse. lanngdistancekaproningen i klubben 
Undgå skader - teamarbejde med 
god stemning og holdånd. 

1.500 km og har deltaget i Scullerret. Har teknik og styrke på Har roet min. 1000 km (mindst 1 år). 
r været racerkanin. plads. Har teknik og styrke på plads. 

Ires og 4-åres. Outrigget materiel. 8+, 4x, 2x og 1x Inrigger: 2-åres, 4-åres og gig. 

Insdag kl. 18 og lørdag kl. Sommer: Mandag kl. 18.00 Sommer: Tirsdag og torsdag kl. 
(Svanemøllen) og torsdag kl. 17.00 17.00. 

Idag - torsdag kl. 19.45- (Bagsværd). VInler: Mandag og torsdag kl. 17.30-
ag 18.15-19.45 og lørdag Vinter: Onsdag kl. 17.00-18.15 og 19.45. 
.00. !fredag kl. 17.00-18.15 

ering med en Selvorganisering med en Trænertilknytning på de organiserede 
. Trænertilknytning om styregruppe. Trænertilknytning træningsdage ca. to gange/uge. Sam1 
,om send kj. 16.00 ~rventet to gange/uge. efter aftale med trænerne. 
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Hvad er Sved På Pal1den? 

Kunne du tænke dig lidt mere fYsisk krævende ture på vandet, og/ 
eller ønsker du at træne mere koncentreret og komme i god fonn ved 
roning? Så har du fremover mulighed for det hver onsdag kJ. 18.00 
og lørdag kJ. 9.00 til Sved På Panden træning. 

Vi kan tilbyde en aktiv og struktureret træning med fokus på mo
tion og teknik i 2-åres og 4-åres inrigger. Eneste krav fra din side 
for at deltage er, at du har roet min. 500 km og har deltaget i teknik+ 
og/eller været racerkanin. Træningsintentioner(krav) er 2( -3) gange 
træning per uge. 

Hvis du har lyst til at bruge træningen til at forberede dig til konkur
rencer, har du i løbet af sommeren mulighed for at stille op til Sved På 
Panden-løb (SPP-IO km) i Hellerup eller i havnen (fra SAS Roklub), 
Klubmesterskaber og/eller marathon-løb (Jysk - og Karlebo Marathon). 

Gennem træningen, som forgår i store træk selvorganiseret med en 
styregruppe og trænertilknytning om søndagen kl 16.00 (via T+), vil 
vi skabe gode rooplevelser, have en positiv udvikling af roteknikken 
og undgå skader og sidst men ikke mindst træne med en god holdånd 
og stemning blandt deltagerne. Der arbejdes på at få trænertilknyt
ning til nogen af de almindelige træningsgange onsdag og lørdag. 

Selvom sommersæsonnen lige er gået i gang, kan vi samtidig oplyse, 
at SPP også træner om vinteren: Mandag - torsdag kJ. 19.45-21.00 og 
lørdag kJ. 13.00-14.00. Der er også mulighed for at deltage i konkur
rencer om vinteren: 8-Grand Prix (8GP), Klubmesterskaber, samt 
Danmarks Mesterskaber i ergometerroning. 

Har du yderligere spørgsmål og/eller lyst til at afprøve kræfter under 
SPP, er du meget velkommen til at henvende dig til Mie lykke Jensen 
og Anita Mejemose. Vi håber at se dig onsdag og/eller lørdag. 
Vel mødt! 
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Hvad er B Grand Prix i Svanemøllen (BGPS)? 

8GPS er et tilbud til alle roere, der har lyst til at deltage i struktureret 
træning i outrigget materiel og deltage i den landsdækkende 8 Grand 
Prix turnern ing samt evt. andre regattaer. 

8GP er en divisionsopdelt kaproning for 8-mands hold, som stiller 
mandskab i 8+, 4+/4x, 2x og to stk. Ix. 8GP afvikles over 3 regattaer, 
hvor de 6 hold i hver division mødes i 1000 m løb i hver bådtype. 

I 8GPS-gruppen træner vi tre gange om ugen; mandag kl. 18 i Svane
møllen i de mindre bådtyper 4x. 2x og I x og torsdag kl. 17 på Bags
værd Sø i 8+ samt mindst en anden selvvalgt dag i Svanemøllen i 
de mindre bådtyper 4x, 2x og Ix. Vi er selvorganiseret med en sty
regruppe og har Christine Windfeld Rasmussen og Birgit Hartmann 
tilknyttet som trænere ca. 2 gange om ugen. 

For at deltage i projektet skal du have scullerret, dvs. teknik og 
styrken på plads - og vi vil i starten af sæsonen gøre en indsats for at 
manglende scullerret hurtigt opnås. 
Vil du være med i gruppen, så send en mail til Kirsten Kuhn, 
kuhnkirsten@yahoo.dk eller Birgitte Sørensen, birgitte_sorensen@ 
hotmail.com. 
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Hvem er sportsroningsteamet? 

De personer, som danner teamet bag sportsroning, er: Kirsten Kuhn, 
Birgitte Sørensen, Anette Tørning, Dan Hansen, Anita Mejemose, 
Gert Bruun Iversen, Mie lykke Jensen, Trine Kornbeck, Marie Mel
skens og Sportsrochefen Berit Haahr Hansen. 

Vi er et team, som er meget bredt repræsenteret i klubben inden for 
de ovennævnte aktiviteter. Vores mål er at skabe og videreudvikle en 
bred vifte af sportstræningstilbud i Svanemøllen, som fokuserer på 
intensiv roning. Vi ønsker at skabe plads til medlemmer (erfarne som 
nye), som ønsker træning og mulighed for at udvikle sig roteknisk. 

Hvis du har forslag til vores aktiviteter. Så kontakt en af os eller send 
en mail til sport@dsr-online.dk 

Sportsudvalget ønsker alle en god rosæson 2006 - og glæder os til at 
møde og se jer på vandet! 

Rosæsonen er startet og heftig aktivitet forventes også på pontonen i 2006 (Foto: ukendt) 
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Korttu r-s tyrman d s ku rset 

For at blive en god stynnand kræver det, at man har: 

- Lyst. 
- Autoritet. 
- Erfaring på vandet. 

For forsat at være en god styrmand kræver det, er at man dels bruger 
sin styrmandsret, dels følger med i de ændringer, der fX sker i 
reglement og færdselsregler. 
Det værste, man kan gøre, er kun at bruge sin styrmandsret til at styre 
op og ned af kysten sammen med vennerne i godt vejr. Det bedste, 
man kan gøre, at træne sin skarphed ved at styre ind i de forskel-
lige havne og gerne med en besætning af kaniner, da de er så herligt 
uforudsigelige. 

Først skal båden kæntres, siden skal den entres. 
Det sidste er undertiden sværere end det første. (Foto: ukendt) 
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Styrmandskurset består af både en teoretisk og en praktisk del. Der 
afholdes som regel styrmandsteori 3-4 gange i løbet af sommeren. 
Næste gang er d. 5. april. 

Den praktiske del af styrmandsuddannelsen foregår som oftest i hold, 
da det giver den mest effektive instruktion. På hvert hold skal der 
være mindst 5 personer men gerne op til 7. Hvert hold tilknyttes en 
eller flere instruktører, som koordinerer forløbet. 

I styrmandspraktikken indgår; 
- omgang med materiellet på bådplads og i bådhal 
- ti Ilægning ved ponton og bolværk 
- kommandoforståelse og manøvrering uden ror 
- færdsel i snævert farvand 
- landgang ved åben kyst 
- færdsel i Københavns Havn 
- en entringsøvelse 

De fleste skal regne med at bruge mellem 7 - 10 gange på vandet 
afhængig afflair, og hvor længe man er på vandet af gangen. 
Erfaringen viser, at det er bedst med et koncentreret forløb, i hvert 
tilfælde i opstarten. Overvej hvilken periode, der dig passer bedst, og 
prøv at komme på et hold med andre, som kan samtidig med dig. 
Du kan evt. tilmelde dig Groupcarelisten: DSR-styrmandspraktik 
via hjemmesiden og gennem den få kontakt med en instruktør el1er 
andre, som er interesserede i at blive styrmænd. 
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Sandøen 

For 50 år siden var meget anderledes i 
DSR. Der var f.eks. ingen kvindelige 
medlemmer, og rofarvandet var meget 
bedre. ScuUerroning var meget udbredt 
i svavaer og klinkbyggede scullere. Man 
kunne meget hurtigt erhverve svavaret og 
året efter scullerret. Der var ingen entrings
øvelse, og man kæntrede selvfølgelig 
aldrig. Scullerne var inddelt i tre kategorier 
sculler 1, 2 og 3. Jo højere på strå som 
medlem jo finere kategori. Jeg er ikke 
sikker på, at der var forskel på bådene, 
men hvis man var overlæge, højesterets-
sagfører eller lignende, så fik man lov at ro sculler I. 

Morgenroning var meget almindelig og ofte i sculler. Så gik turen som 
i dag ud til Kalkbrænderiløbet og mod nord ind til Nåleøjet, der lå 
lige over for indsejlingen til Svanemøllehavnen. Der skulle styres lige 
igennem for ikke at støde på med årerne, i en inrigger måtte man korte 
årerne. Så var man i Skudehavnen og i smult vande næsten lige til 
Langelinie. Længere fremme kom man så til Sandøen med en lille bro, 
hvor man lagde til, gik i land, tog rotøjet af, hoppede i vandet og svøm
mede over havneløbet og tilbage igen. Hvis det var godt vejr, blev der 
lidt tid til solbadning, inden turen gik hjem igen til dagens forelæs
ninger, hvor det måske var svært at holde sig vågen. Denne procedure 
holdt lige til standerstrygning, dog med den indskrænkning, at svøm
meturen kun blev til en hurtig dukkert. 
På forsiden af årbogen fra 1950 ses broen på Sandøen. Inde i samme 
årbog er en beretning "Op ad sundet" og her er et udsnit. Som det kan 
læses, kunne man bade fra båden. Det kunne bådene godt holde til den 
gang. Det kan de sikkert også i dag, men du må bare ikke, undtagen 
ved kæntringsprøve for langtursstyrmænd. !! 
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Tidligere udkom der en årbog hvert år. Den tradition er desværre gået 
død, men der er meget læseværdigt stof i dem. Måske rar Husforval
teren organiseret en reol og stablet et bibliotek på benene, og måske 
finder han også andre pluk til offentliggørelse. 

Mogens Haut 

Hvorfor dog blive styrmand? 

Hvem elsker ikke at stå på bådpladsen til en godt fyldt motions
aften og spekulere på, om man nu kan komme på vandet (man er 
vel adrenalin-junkie). Og om man nu kan komme til Tårbæk, eller 
om der kun er plads på 'Skovshoved-båden'. 

Hvem værdsætter ikke afhængigheden af at skulle finde ikke kun 
tre andre at ro med, men også en styrmand, der har tid og lyst til at 
tage med på vandet. 

Hvem gider dog have besværet med at lære noget nyt og blive en 
bedre roer . 

.. .. og endelig er der jo den store fordel ved primært at være bundet 
af tidspunkter, hvor der er rovagt, hvis man gerne vil ud at ro. Her 
er der virkelig basis for intensiv udnyttelse af kontingentkronerne. 

Næh, hvorfor dog blive styrmand? 
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Ka' du sælge hende her? 

Så kan du også sælge annoncer til DSR Bladet 

De eneste kvalifikationer det kræver er, at du har mod på at ringe til 
eller besøge diverse firmaer og forretninger, der kunne tænkes 

at ville tegne annoncer til bladet. 

V ær ikke bange for at prøve. Du lar al den støtte, hjælp og 
vejledning du har brug for fra os erfarne sælgere i Annonceudvalget. 

Tør du binde an med denne sjove opgave, så ring til Steen Knudsen 
38198931 eller 22205124 

Vi glæder os ti l at høre fra dig. 

Venlig hilsen 

Annonceudvalget 
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Orienteringsløb i forår 2006 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

2. apr. Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
8. apr. 6.div.match Boserup Roskilde OK 

13. apr. Påske Cup Klosteris Hegn HSOK 

14. apr. Påske Cup Egebæksvang HSOK 

16. apr. Påske Cup Danstrup Hegn HSOK 

17. apr. Påske Cup Teglstrup Hegn HSOK 

23. apr. Anemoneløb Tokkekøb Hegn SG 

For yderligere information se: 
http://www.orientering.dk/farum -ok/ dklkarusselJ ost) iste .asp 
eller 'Østkredsens Karussel' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 

Runde fødselsdage i DSR 

Ingen nævnt - ingen glemt. .. 

Der er rigtig mange nye som gamle DSR medlemmer, som i 2006 
kan sætte et nul bag ved deres 4,5,6, 7, 8 eller 9-tal, og vi vil 

indimellem forsøge at sætte spot på nogle af disse fødselarer, når 
vi ved hjælp af diverse metoder kan la dem til at stå frem. 

Indtil da: RIGTIG HJERTELIG TIL LYKKE TIL JER ALLE! 

HURRA, HURRA fra redaktionen 
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Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
5003466 

Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 39296326 
Telefax: 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3 . tv. 
2200 København N 
e-mai!: formand@dsr-onllne.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 23 42 78 
e-mail: kasserer@dsr-on line.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaa rd 
Bogholder Alle 52, 1. th. 
2720 Vanløse 
tlf. 38 79 52 26 
e-mail: sekretaer@dsr-onllne.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej . 17 
1159 København K 
tlf. 26 74 70 48 
e-mail: kaproning@dsr-online.dk 

Instruktionsrochef: 
Morten Jensen 
Polensgade 41, 3. tv. 
2300 København S 
tlf. 32 55 58 57 
e-mai!: instruktion@dsr-online.dk 

39296322 

Motionsroehef: 
Da n Benny Hansen 
Ndr, Frihavnsgade 13 A, 3,v 
2100 København ø 
tlf, 26132133 - 35431043 
e-mali: motion@dsr-online,dk 

Langtursrochef: 
laurits Rauer Nielsen 
Vennemindevej 20, 4,tv 
2100 København ø 
ti f, 21 47 75 76 
e-mail: langtun©dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Kell lisager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
tlf, 26 39 00 39 
e-mali: kajak@dsr-onlin e.dk 

Sportsrochef: 
Berit Haahr Hansen 
H.P. Ørumsgade 27, 2 
2200 København ø 
tlf, 35 83 98 39 
e-mail : sport@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
tlf, 39 29 84 99 
e-mali: husforvalter@dsr-online,dk 

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf,: 45 88 58 86 

Michael Remod 
Skarøgade S, 2,th, 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 29 23 42 78 

Materielforvalter: 
Dan Benny Hansen 
Ndr, Frihavnsgade 13 A, 3,v 
2100 København ø 
tlf, 26132133 - 35431043 
e-mali: matenel@dsr-online.dk 

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

Materiale til bladet kan sendes 
på e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på diskette eller Cd-rom 
til DSR med att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i 
brev-sprækken på kontoret i 
bådhallen. 
Det er mest prakt isk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e -maiI s og IKKE som tekst 
direkte i maii s. Endv idere beder vi 
om, at indlæg ikke forsynes med 
sidehoved og fødder, da de er 
besværlige at fjerne. Vi modtager 
meget gerne illustrationer, billeder 
og billedtekster til indlæggene. 

Deadlines 
Søndag den 10. april (pga. påsken) 
er der deadline på majnummeret. 
Majnummeret udkommer primo maj. 

Bemærk: Henvendelser om 
adresseændringer og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen 
på e-mail adressen: 
kontingent@dsr-online .dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. nr. 32 84 04 64, 
Henrik Pedersen, Peter Wigh 
Magnus, 
Yvon Lindschouw 

Tryk: 
Oplag: 

Offseta, 4913 Horslunde 
1. 200 eksemplarer 

Hvor intet andet er anført, er 
billederne taget af redaktionen. 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen 
dækker de tre første måneders 
kontingent. 

Kontingent 
Opkræves kvartal svist forud via giro. Ved 
overskridelse af betaling sfrist pålægges 
et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hv is rykker 
krydser forsinket indbetaling, kan der ses 
bort fra rykker, men gebyret vil blive 
opkrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 600 kr. pr. kvartal . 
Medlemmer i aldersgru ppen 20 -24 år 
betaler 400 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 570 kr. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@dsr
online.dk). Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1 / 1, 1/4, 1/7 og 1/10). 
Genindmelde lse 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 akti viteter 
benyttes. Eksklusion vil først finde sted 
ved en restance svarende til 1/2-1 års 
kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt bli ve inddraget ved inkasso. 
Alle omkostn inger i forbindelse hermed 
betales af sky ldneren. 
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Resume af bestyrelsesmødet d. 1. marts 2005 

Som noget nyt indføres i denne rosæson en tutorordning hvor erfarne 
medlemmer hjælper de nye kan iner med overgangen fra kanin til 
almindelig roer Nye tutorgrupper vil starte hver 2 . lørdag i juni-juli . Se 
andetsteds i bladet for mere information om ordningen, og hvordan du 
kan hjælpe til. 

Københavnskredsen besluttede på sin generalforsamling med henblik 
på langtursroning at bygge et bådhus med plads til 4 inriggere ved 
Hammergården, som er et fredet, rekreativt område ved Isefjorden . 
Københavns Roklub bygger et tilsvarende. DSR har tidligere været i 
overvejelser om at være med i en part af et bådhus, men fandt ikke 
området attraktivt nok. Men med kredsens beslutning bliver det på et 
tidspunkt nemmere at tage på langtur i Isefjorden og tilstødende 
farvande. 

Efter længere tids korrespondance med modpartens forsikringsselskab, 
lægger DSR nu sag an mod føreren og ejeren af den sejlbåd, der i maj 
2004 sejlede vores inrigger Hugin ned i Københavns Havn. 

Som mange nok har observeret, udbygges Tuborg Havn i øjeblikket med 
moler å la Bananen ved Skovshoved. Københavnskredsen går nu ind i 
sagen for at sikre roernes interesser både for så vidt angår sikkerheden 
ved passagen af havnen som muligheden for at gå i (nød)havn i den nye 
lystbådehavn. DSR har også kontakt til K DY, der står for lystbådehavnen 

Klubbens nye Fundra isingudvalg arbejder med både fondsansøgninger, 
sponsoransøgninger og et nyt netværk for medlemmer, som via deres 
job mv. har mulighed for at understøtte klubbens søgning efter ekstern 
finansiering. 

Vil du vide mere om bestyrelsesmøderne, kan du se referatet på opslagstavlen 
i Slyngelstuen. 
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Paul Briiniche-OIsen 
Formand 



Aktivitetskalender 2005 

Kommende begivenheder I DSR 

April 

2.-3. DFfR kursus 
5. Bestyrelsesmøde 
14. Intro-aften nr. 2 for nye medlemmer 
16. Hjælperfest 
24. Løvspringstur på Furesøen 

Maj 

5. Struckmansparken 
10. Bestyrelsesmøde 
16. Brunchroning 
18. Intro-fest 
27. Måneskinstur 

Juni 

7. Bestyrelsesmøde 
18. Fødselsdagsfest 
19. Gennem Slusen til Hvidovre 
19. Sankt Hans 

Juli 

1. Måneskinstur 
10. Morgenroning 
20. Måneskinstur 
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DSR Motion tør godt springe ud før løvet ... 

Med vores første åbne rotur i år sætter vi kurs mod Furesøen , hvor vi mødes i 
Roklubben Furesø, Furesøbad, Fiskebæk. 3500 Værløse søndag den 24. april 
kl. 13 for at sætte hold . 

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

Klubben er nem at f inde, uanset om man kommer i bil, på cykel , med offentlige 
transportmidler eller noget helt andet. Nedkørslen fra Frederiksborgvej til 
Furesøbad er tydeligt skiltet. Bus 500S, der kører fra Værløse St, stopper få 
hundrede meter fra denne nedkørsel. 

Opslag med tilmeldingsliste og 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 er pladser er begrænset. Der tages som 
sædvanligt forbehold for vind og vejr. 

Vel mødt 

DSR Motion 
jette Høy 

Kvalitets løsninger i: 
• Projektering af el-anlæg 
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• Udførelse af el-installation 
• Belysnings-anlæg 
• Data og svagsstrøms-installation 
• Automations og sikrings-anlæg 

SA-EL 
Aut. elektro-installatør ApS 

vi Leif Werborg 

Philip Schous Vej 21 • 2100 Frederiksberg • Bax 154 
TIt.: 38 88 19 09 • Fax: 38 88 17 84 • Mail: leif.werbarg@sa-el,dk 



Kaninproblematikken 

Vi har et problem i DSR - et problem med at holde på de nye medlemmer. 
Problemet er velkendt, specielt af klubbens mange instruktører, som bruger 
store kræfter på instruktionen for derefter at måtte erkende, at kaninerne 
hurtigt forsvinder - skønne spildte kræfter. 

Der bruges store ressourcer på uddannelsen af den enkelte kanin, men ved 
udgangen af sommersæsonen har en alt for stor del af årgangen igennem de 
sidste 4 år valgt at udmelde sig. Medio oktober har vi tabt ca . 1/3 af årets nye 
medlemmer, og efter to år er kun 1/3 tilbage (overflyttere medregnet) .. . En del 
af årsagerne hertil kan ligge i, at vi befinder os i en zapperkultur med mange 
forskellige tilbud, men andre årsager ligger hos os selv. 

Indmeldelsesår Indmeldte Frigivne kaniner Instruktionsture Udmeldt 
pr. 11/10 

samme år 

2004 304 183 467 28% 

2003 321 197 524 27% 

2002 316 200 500 27% 

2001 298 28% 

2000 310 17% 

1999 258 13% 

1998 243 21% 

Hvad er det, vi ikke er gode nok til? 

Overgangen fra instruktionens trygge rammer, hvor kaninen bliver taget lidt i 
hånden, til det at være almindelig motions roer på samme vilkår som alle 
andre, kan være hård. Måske fordi vi er så store, og man derfor nemt 
forsvinder i mængden. Flere af de kaniner, som trods alt er blevet hængende, 
har givet udtryk for den store frustration det var at komme i gang med roning 
og sociale relationer efter instruktionens ophør. Desuden stod de ret uvidende 
om hvilke tilbud vi har, når sommersæsonen slutter. 
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Medlemstallet har været stabilt i de 
sidste år. Siden 1998 har vi ved 
udgangen af 4. kvartal været mellem 
901 og 925 medlemmer (før da lå vi 
højere - i 1997 var tallet 997), men 
der er en meget stor 
gennemstrømning (ved udgangen af 
2. kvartal har vi i de sidste 4 år været 
ca 1080) Denne gennemstrømning 
af medlemmer er et problem, som 
vedrører hele klubben. Dels er der 
den økonomiske side af sagen: 
Klubbens økonomi er sund, men 
giver ikke plads til de store 
armbevægelser, hvorfor det er 
ønsket, at medlemstallet skal øges. 
Hvordan opnår vi så det? Ved en øget 
tilgang? Næppe ... Instruktionen kører 
på absolut maksimum, og der er ikke 
kapacitet til flere end de 280-300 
kaniner, som hvert år starter hos os. 
Det er imidlertid mindst ligeså vigtigt 
for klubben, at vi ud over en sund 
økonomi, også har en stærk klubånd. 
Det er de berømte "Tordenskjoids 
soldater", der bærer mange af de 
aktiviteter, der gør os til den klub, 
som vi er stolte af, men 
Tordenskjolds soldater er ved at være 
få. Eksem pelvis ha r flere af de store 
traditionelle klubarrangementer i år 
hængt i en særdeles tynd tråd pga. 
manglende arrangører. Der skal nyt 
blod til, hvis vi fortsat skal udvikle os 
som en aktiv klub, og det skal ikke 
bare være en blodtransfusion. Vi skal 
have meget bedre fat i de nye 
medlemmer. 

Hvad er det så vi skal gøre? Ud over 
racerkanintræningen ogen enkelt 
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kaninlangtur er der pt ingen tilbud 
specielt målrettet mod kaninerne, når 
de har fået roret. Der er naturligvis 
rovagtsordningen, men som 
beskrevet føler mange sig ret ..lost" i 
den første periode efter 
instruktionen. Bestyrelsen 
diskuterede problematikken på 
efterårets strategidag og nåede frem 
til den konklusion, at vores mål kun 
kan opnås ved en øget social 
integration, som skal ske på tværs af 
de forskellige grupper og udvalg. Der 
skal være en glidende overgang fra 
instruktionen til motionsroningen og 
livet på 1. sal og senere til de 
forskellige vinteraktiviteter -
herunder den meget vigtige 
vedligeholdelse af materiellet Det 
var derfor oplagt at nedsætte et 
udvalg, bestående af 
i nstru ktionsrochefen, 
motionsrochefen og 
materielforvalteren til udvikling af et 
helt nyt koncept i DSR: 
En tutorordning 

Tutorordningen skal optimalt bestå af 
en række hold med ca 10 kaniner og 
3 tutorer på hvert. 
Sammensætningen af tutorer på de 



enkelte hold skal helst ske sådan, at grupperne er repræsentative for klubben. 
Grupperne skal ikke bestå evigt, men fungere som et værktøj til at gøre den 
svære overgang nemmere for kaninerne. Hovedopgaven fra tutorernes side 
bliver at integrere kaninerne i klubben, men hvordan det skal ske i praksis, vil 
blive meget op til hver enkelt gruppe. Dog er det oplagt, at en stor del af 
aktiviteterne foregår på vandet, hvorfor det er en fordel, at så mange styrmænd 
som muligt melder sig. Aktivitetsniveauet i de enkelte grupper kan være 
forskelligt, og aktiviteterne kan ske sammen med de andre hold /på tværs af 
holdene. Pointen er, at kaninerne hurtigt får et lille netværk blandt nye såvel 
som gamle medlemmer - et netværk der, som ringe i vandet, gradvist kan 
udbygges. Dette sociale aspekt vil også være til gavn for de "gamle" 
medlemmer, som vælger at bakke op om dette tiltag. 

En tutorgruppes aktiViteter kan som nævnt være meget forskellige, men som 
forslag vil vi nævne følgende: 

Kortere roture 
"Langture" i dagligt farvand, evt. med overnatning. 
Sprede roningen - ro på dage, hvor der typisk er lidt aktivitet i klubben. 

• klubarrangementer (for alle medlemmer) - evt. sammen med de andre 
grupper 
Generel hygge (frokostroning kaffe/kageture, grill, veranda roning 
bordfodbid mm) 

Kære medlemmer: Dette er vores bud på en løsning af kaninproblematikken, 
men det kan kun lade sig gøre med jeres hjælp. Vi har formen - har I indholdet? 
Se opslag på næste side. 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

BENT HERNDAL 
Håndgravering • Maskingravering 

KØBMAGERGADE 65C (baggården) 

1150 KØBENHAVN K • 3311 3462 

Medlem af GRAVØRLAUGET I DANMARK 

Rabat til DSRs medlemmer i henhold til aftale 
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Socialiseringseksperter søges ... 

Tutorordningen 

Kære DSR-medlem 

Som det fremgår af de foregående sider, kan den ambitiøse tutorordning kun 
lade sig gøre med din hjælp, Målsætningen med at socialisere kaninerne i 
DSR, så overgangen fra instruktionen til de normale motionstilbud bliver 
nemmere, og de nye medlemmer dermed føler en større motivation til at blive i 
klubben, lader sig kun udføre i praksis, hvis mange tutorer melder sig, Vi vil 
forsøge at danne tutorgrupper med ca, 10 kaniner og 3 tutorer i hver - på 
denne måde vil det ikke blive en belastning for den enkelte tutor 

Tutorer og kaniner kobles sammen over 4 skemalagte runder (lørdage) i juni og 
Juli, i takt med at kaninerne frigives, Bestyrelsen koordinerer dagene (se opslag 
i Slyngelstuen), 

Aktiviteter' Roture vil være oplagt, men hvad I ellers finder på af aktiviteter i de 
enkelte grupper er meget op til jer selv og kaninerne, Som udgangspunkt bør 
der være ca et arrangement ugentligt, Fra Bestyrelsens side vil der desuden 
blive planlagt et klubarrangement (fredagsbar, Skt_ Hans, spilleaften, grillaften 
etc,) til hver af de 4 "puljer" af kaniner, som vælger at deltage i ordningen -
som tutor skal du have lyst til at hjælpe dem med det 

Grupperne skal ikke eksistere evigt, men fungere i en overgangsperiode Det vil 
dog være en fordel, hvis du også er villig til at introducere kaninerne til 
vintersæsonen - herunder materielvedligeholdelsen (i samarbejde med 
kernegrupperne), 

De vigtigste forudsætninger du skal have som tutor er, at du skal kende 
roklubben, at du har lyst til at lære de nye medlemmer at kende, og lyst til at 
hjælpe dem lidt på vej i det sociale miljø i klubben, Det vil være en fordel hvis 
du er styrmand, men ingen forudsætning, ALLE, som ønsker at bakke op om 
projektet, er velkomne! 

Er det dig klubben har brug for? Send en mail til tutor@dsr-online,dk, hvis du vil 
være tutor i den kommende sæson, eller skriv dig på listen i Slyngelstuen, 
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Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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Motions 8 GP er veloverstået 

Igen i år har motionsroerne fra DSR gjort en flot indsat i 8 GP. Der har gennem 
vinteren været kørt de fem afdelinger, henholdsvis 2*500 mtr, 2000 mtr, 15 
min., samt 25 km og maraton (42.195 mt r) samlet for alle 8. 
Sidste afdeling - maraton blev kørt d. 26. februar. Resultatet var flot for en flok 
motionister. hold 1 kørte på 2.15.59,3, og hold 2 på 2:16.21,7. Samlet svarede 
det til en henholdsvis xx plads og xx plads i denne runde. Samlet set endte 
vintersæsonens 8 GP konkurrence for DSR Motionsmix holdene som nr. xx og 
xx ud af de 45 deltagende hold, heraf 41 danske. Gennem vinteren har 31 
forskellige personer udfyldt de 16 pladser pr. gang - Tak for kampen til alle, 
som deltog! 
For dem, der ikke ved det, er Motion 8GP et tilbud for alle, som har et behov for 
at have noget at træne til i de kolde vintermåneder. Afdelingerne ligger med ca. 
en måneds mellemrum, og vores kraver, at du giver alt, hvad du har i dig. Men 
om du kører 500 mtr på 1.29,0 min. eller 2.18,9 min. er ikke vigtig, bare du 
har gjort dit bedste. Nye roere skal være meget velkomne, når vi starter op igen 
i starten af oktober. 

God sæson på vandet 
Heike Gosse oø Thomas Unøstrup 
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Korttursprogram sommeren 2005 

DSR Motions kommende korttursprogram sommeren 2005 finder du som 
midteropslag på næste side - lige til at tage ud og hænge op på opslagstavlen 
derhjemme! Vi har lagt vægt på at vise hele vores daglige rofarvand frem . 

Derudover skulle der være rig lejlighed til at få et godt socialt samvær og til at 
lære dine klubkammerater lidt bedre at kende på tværs af klubbens øvrige 
aktiviteter! 

Roprogrammet starter traditionen tro med en Løvspringstur på Furesøen og 
slutter med en Løvfaldstur på Esrum Sø. 

Vi holder selvfølgelig fast i vores velbesøgte måneskinsture fredage i 
forbindelse med fuldmåne. men er du også til lidt længere dagsture kunne 
Struckmannsparken. Dragør eller vores tur til Hvidovre måske friste. 

Igen 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 til klubben . 

Turene vil løbende blive annonceret på opslagstavlen og på DSR Officiel 
Mailliste. Listen finder du på vores hjemmeside: www.dsr-online.dk/maillister 

Der tages forbehold for vind og vejr. 

Venlig hilsen 
DSR Motion v/Karen Lauberg 

Uforpligtende Ti Ibud: 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

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

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

Tillægsarrangement 

Løvspringstur på Furesøen Sæsonens første rotur er på Furesøen. Social hygge. Husk at me 

Strukmansparken Årlige rotur til Struckmansparken, hvor vi mødes med glade roer 
Medbragte madpakker, tovtrækning + social hygge Foregår alti< 

Brunchroning Vi tager en god morgenrotur og spiser Brunch i klubben efterføl€ 

Måneskinstur Rotur ind i Københavns kanaler. Tillægning ved Gammel Strand, 
Efterfølgende anretning + fredagsbar. 

Margrethe-Havnen Rotur til Margrethe-Havnen med medbragt grillgrej. 

Gennem Slusen til Hvidovre Rotur gennem Københavns Havn, gennem slusen ved Sjællands 
Roklub. Her nyder vi de medbragte madder og godter. 

Måneskinstur Rotur ind i Københavns kanaler. Tillægning ved Gammel Strand, 
Efterfølgende anretning + fredagsbar. 

Morgenroning Tidlig morgenrotur, hvor vi spiser morgenmad sammen efterfølg 

Måneskinstur Rotur ind i Københavns kanaler. Tillægning ved Gammel Strand, 
Efterfølgende anretning + fredagsbar. 

Lys- og Lygteroning I forbindelse med KULTURHAVN 2005 arrangerer vi Iys- og Iygtet 
musik m.m. ved Islands Brygge. 

Dragør Vi ror til gamle Dragør og nyder vores medbragte godter i det hyg 
udforskes den nyåbnede Amager Strandpark 

Roskilde Fjord Rotur i Roskilde Fjord. Se nærmere på opslag. 

Måneskinstur Rotur ind i Københavns kanaler. Tillægning ved Gammel Strand, 
Efterfølgende anretning + fredagsbar. 

løvfaldstur på Esrum Sæsonens sidste rotur er på Esrum Sø ved Fredensborg. Social 
kaffe eller godter. 

Der tages forbel 

DSR 
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ne roture 2005 

Antal km. Dato 

ringe kage, kaffe eller godter. 20 -25 Søndag den 24. april kl. 13.00 

'a andre roklubber. 
r. Himmelfartsdag 36 Torsdag den 5. maj KI. 9.30 

de. 20 2. Pinsedag mandag den 16. maj kl. 8.00. 

or vi nyder medbragte godter. 
22 - 24 Fredag den 27. maj kl. 19.00 

20 Fredagden 10. juni kl. 18.00 

jen og videre til Hvidovre 
36 Søndag den 26. juni kl. 8.00 

or vi nyder medbragte godter. 
22 - 24 Fredag den 1. juli kl. 19.00 

Je . 15 -18 Søndag den 10. juli kl. 8.00 

or vi nyder medbragte godter. 
22 -24 Fredag den 22. juli kl. 19.00 

:måneskinstur) med live 
25 Fredag den 5 . august k1.19.00 

ige havnemiljø. På vejen 
40 Søndag den 4. september kl. 8 .00 

? Søndag den 28. august kl. 10.00 

or vi nyder medbragte godter. 
22- 24 Fredagden 16. september kl. 19.00 

geo Husk at medbringe kage, 
20 -25 Søndag den 2. oktober kl. 13.00 

j for vind og vejr. 

Jtion 
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Rovagtsordning 

Der er fællesroning for alle 

Tirsdag 
Torsdag 
Søndag 

kl. 17.15 
k/. 17.15 
kl. 13.00 

Fællesroningen 2005 foregår fra og med tirsdag den 26. april til og 
med torsdag den 29. septem bero 

Efter opfordring genoptager vi i år rovagtsordningen for 
outriggerroni ng 

Tirsdag 
Fredag 

k/. 18.00 
kl. 17.00 

Der vil fortrinsvist blive roet gig-både, hvor scullerret ikke er påkrævet. 
Alle er derfor velkomne. Ordningen starter når scullerskiltet åbnes. 

Rovagtsordningen er fundamentet for integrationen af langt 
størstedelen af årets kaniner og derfor en aktivitet, hvor det er vigtigt, 
at det bare fungerer hver gang. Derfor hører jeg gerne fra dig, hvis du 
har lyst til at blive rovagt eller evt. kender nogen, der bare mangler et 
lilie prik. 

Forudsætningen for at blive rovagt er styrmandsret, et par års erfaring 
i klubben , diplomati, et godt overblik og store mængder af 
tålmodighed 

Du kommer som rovagt til at gøre en særdeles god indsats for klubben 
og dine klubkammerater 

Henvendelse til motionsrochef Karen Lauberg 
motion@dsr-online.dk 

20153211 



Her ses brudeparret der nu hedder Thomas Ungstrup Otto og 
Marie Otto. (Foto: Birgitte Røddik) 

Bryllup i DSR 

Den 5. februar blev Thomas og Marie 
gift i DSR. Det foregik I klubbens 
festsal, hvor borgerrepræsentant 
Thor Grønlykke stod for selve vielsen. 
Parret mødte hinanden til DSR's 
høstfest i 2001 og har for nyligt fået 
datteren Asta 
Efter brylluppet blev der holdt 
kombineret bryllups og 
navngtvmngsfest for Asta og Thomas 
40 års Fødselsdag 80 personer, 
venner og familie var med til at fejre 
de festlige begivenheder 
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Weekend- og ferielangture - 2005 

Måske er du allerede nu ved at gøre dig overvejelser om din ferie i år? 

I Langtursudvalget er vi sammen med klubbens langtursstyrmænd ogandre 
interesserede i gang med at planlægge årets weekend- og ferielangture. Hvis 
du er interesseret i at deltage, har andre forslag til langture eller kunne tænke 
dig at være med til at arrangere en langtur, så henvend dig til et medlem af 
Langtursudvalget eller send en mail til langtur@dsr-online dk 

AI roning uden for klubbens daglige rofarvand betegnes som langtursroning. En 
langtur kan være blot en dagstur eller en weekend- eller ugetur, hvor man har 
al bagage, mad, m.m. med i båden. Alle, der har roret kan deltage i en langtur, 
hvis man er i bare nogenlunde god form . Dogskai der være mindst en 
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/omgivelserne og det sociale 
samvær f.eks . hyggelige stunder omkring lejrbålet, frokost i små afsides havne 
og nætter i soveposen under s1;iernehimlen ... Langture går ofte til ukendte 
steder, hvor lokale seværdigheder og begivenheder udforskes og kun fantasien 
sætter grænser for mulighederne. 

Lyder det som noget for dig, så hold øje med opslagstavlen i Slyngelstuen. Du 
er også velkommen til at kontakte en af arrangørerne eller sende en mail til 
langtur@dsr-online.dk. Indtil videre er følgende ture på tegnebrættet: 

Forlænget weekend eller Sf. Bededag 21-24 april til f.eks. Mariager 
Fjord 
Tidspunkt og arrangement er ved at blive fastlagt. 
Arrangører: Helle Hansen ogAnne YdejThomas Ungstrup 

Flensborg i Kr. Himmelfartsferien d. 19-23 maj 
Den legendariske tur til Flensborg Fjord byder på masser af træsejlskibe, der 
deltager i den årlige .Flensburg Rhumregatta" og masser af rom og tysk 
karrypølse i den forbindelse. 
Pt. ingen arrangører: Kontakt Lars Bundesen eller Langtursudvalget for 
yderligere information, samt hvis du er interesseret i at være med til at 
arrangere denne tur. 
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Slesvig i Kr. Himmelsfartsferien 
d. 19-23 maj 
For erfarne langtursroere arrangeres 
muligvis en langtur, hvor der vil blive 
roet lange distancer 
Arrangører Pia østergaard, Dan 
Hansen, Hans G. Olsen 

Fanø rundt i Pinsen d 13-16 maj 

En udfordrende tur for den mere 
erfarne langtursroer, der kan ro langt, 
da en rodistance er på ca 60 km. 
Arrangører· Laurits Rauer, Trine 
Kornbeck, Lene Boisen 

Sommerlangtur en bid af Sjæl
land Rundt 
Har du lyst til at lære Sjælland bedre 
at kende fra vandsiden, kan du 
deltage i en til f lere dages rotur, da vi 
vil sende et par både Sjælland rundt 
med skiftende besætninger. 
Arrangør Stine Høi Sørensen 

Sommerlangture af en uges 
varighed 
Vi forventer, at der bliver arrangeret 
1-3 ugeture i løbet af sommeren, og 
der diskuteres destinationer i 
østeuropa som Berlin, Prag, Dresden 
osv Tidspunkter er endnu ikke 
fastlagt. 
Mulige arrangører: Lars Bundesen, 
Heike Gasse, Pia østergaard, Hans G. 
Olsen 

Weekendtur i Kalundborg-områ
det 
Tidspunkt og arrangement er ved at 
blive fastlagt 
Arrangør: Stine Høi Sørensen 

Weekendtur i Gilleleje-området 

Tidspunkt og arrangement er ved at 
blive fastlagt. 
Arrangør Heike Gosse 

Efterårstur til Berlins kanaler i 
forlænget weekend 
En weekend først i oktober vil der 
helt exceptionelt være mulighed for 
at ro forbi den nye flotte 
Rigsdagsbygning i Berlin . Det vil vi 
gerne være med til. 
Arrangører: Heike Gosse, Anders K 

Kaninlangtur 18-19 juni: En tur 
specielt for årets kaniner 
Destination endnu ikke fastlagt. 
Arrangør: Ja kob Alnor 

Kaninlangtur (weekend i sensom
meren): En tur specielt for årets 
kaniner 
Destination endnu ikke fastlagt. 
Arrangører Langtursudvalget: Kontakt 
Jakob Alnor for nærmere information 

Hilsen Langtursudvalget 
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Nyt kajakreglement 

A- og B-kajakret afløser vinter- og langtursrettigheder 

DSR's kajakreglement, der sidst blev ændret i 2003, er blevet opdateret, bl.a. 
med henblik på at forenkle tildelingen af rettigheder. 

Som noget nyt afskaffes de nuværende vinter- og langtursrettigheder, så der 
fremover kun er to slags kajakret: A- og B-kajakret. 

A-kajakret er den almindelige kajakret, som nyudklækkede pingviner får A
kajakret gælder i klubbens daglige rofarvand i scullersæsonen, dvs . når 
vandtemperaturen er over 10 grader celsius. 

B-kajakret erstatter de nuværende vinter- og langtu rsrettigheder. Medlemmer 
med B-kajakret kan således ro både om vinteren og på langture, naturligvis 
under iagttagelse af sikkerhedsmæssig forsvarlig adfærd og en konkret 
vurdering af forholdene. Brug af klubbens kajakker til langture må som hidtil 
kun ske med tilladelse fra Kajakudvalget 

B-kajakret tildeles af Kajakudvalget efter individuel vurdering. Minimumskravet 
for at få B-kajakret er, at man har roet i mindst to sæsoner og i alt mindst 600 
kilometer, men der er ingen automatik i, at dette i sig selv kvalificerer til B
kajakret Der vII i løbet af april blive hængt en liste op på opslagstavlen med de 
roere, som Kajakudvalget umiddelbart kan tildele B-kajakret. Ønsker man at få 
tildelt B-kajakret, er proceduren at ansøgningsendes til kajak@dsr-onlinedk . 

Øvrige ændringer 
Der er derudover fortaget en række mindre justeringer af kajakreglementet, 
bl.a. de ændrede principper for rekruttering af pingviner, som tidligere er omtalt 
i bladet. 

Kajakreglementet er hængt op på kajakopslagstavlen og kan desuden 
downloades fra DSR's hjemmeside. Alle kajakroere er naturligvis forpligtede til 
at sætte sig ind i reglementet og at overholde dette i enhver sammenhæng. 

Kajakudvalget 
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Stronhult 2005 

Turen til Strbnhult kommer i år til at ligge 11.-13. november 
Yderligere information følger. 

Med venlig hilsen 
Arrangørerne 

• ! 

Skabs kort 

l' 

så er igen tid til at forny skabskort. Kortene skal fornyes inden d . 1. maj, hvis 
du vil beholde dit skab . Efter den dato vil låsene på ikke fornyede skabe blive 
klippet og skabene blive tømt. Hvis du har et skab og ikke vil forny lejemålet, 
skal du tømme skabet snarest og senest d . 1 .. maj 

Skabskort købes i baren og koster også i år kr. 30,-. Da der er pres på 
damernes skabe, kan hver dame kun leje eet skab. 

Førstegangskøbere af skabskort udvælger sig først et ledigt: skab og noterer sig 
skabsnummer samt placering i midten, foroven eller forneden. Dette oplyses i 
baren ved køb af kortet. Ved fornyelse af kort er fremgangsmåden den samme. 
Det er ikke tilladt at tage et skab, der eventuelt ikke har et skabskort, men er 
låst 

Rengøring af dit skab påhviler dig selv, og det skal du selvfølgelig gøre. 

Mogens Haut 
Hus forva It er 
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Kend dit rofarvand - klubaften 

DSR Motion inviterer til oplysende og opløftende klubaften - rosæsonen er i 
gang! 

Sagen er den, at intet er konstant undtagen konstante forandringer. Sådan er 
det også med DSR's daglige rofarvand! Der bygges broer og opera -
havnemoler og strande flyttes, og selv færgeruter har set andre dagel på den 
baggrund har det vist sig relevant at gennemgå .Hvad enhver roer bør vide· 
med henblik på at få den opdateret! Disse opdateringer vil blive gennemgået 
for alie klubmedlemmer, men invitationen gælder selvfølgelig i særlig grad for 
styrmænd, der gerne vil vide sig sikre i den kommende rosæson 

Klubaftenen afholdes: Onsdag den 13. april kl. 20.00 på verandaen 

Information om de seneste års ændringer af DSR's daglige rofarvand af 
sikkerhedsmæssig og rutemæssig karakter gennemgåes punkt for punkt 

Der kan bl.a. nævnes: 

Fra Kronløb til Lynetteløb 

Nordhavnen 

Ændringaf anbefalet rute 
gennem Københavns Havn 

Tuborg Havn 

Skovshoved Havn 

M.V. 

Arrangementet afsluttes med en mindre quiz. Der vil være en velsmagende 
præmie til bedste besvarelse! 
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Venlig hilsen 

DSR Motion 
Karen Lauberg 
Motionsrochef 



Er du instruktør ... 

... men ikke med på instruktørernes nye Groupcare? 

Skriv dig på listen på Instruktionsudvalgets opslagstavle i Slyngelstuen, 
eller send en mail til instruktion@dsr-onlinedk Herefter vil du modtage 
invitation samt spørgeskema til, hvor ofte du har lyst til at instruere. 

Venlig hilsen 
Instru ktionsudva 1get 

DSRs Vinsortiment 2005 

DSRs favoritleverandør Holte Vinlager præsenterede under en vinsmagning i 
klubben i januar måned forskellige rødvinskandidater til DSRs vinsortiment 
2005 Til arrangementet mødte knap 50 mennesker frem. 

Der var 3 forslagtil den "billige" og 3 forslagtil den "dyre" rødvin. Valget var 
ikke så nemt endda, og der var næsten stemmelighed i den dyre kategori. Da 
netop disse 2 vine repræsentere 2 forskellige smagsretninger, prøver vi som 
noget nyt 2 forskellige "dyre ,. rødvine i år. 

DSRs vinsortiment i 2005 består således af 4 vine fra Holte Vinlager: 

• Chateau Madame 2001 rødvin til kr. 75 pr. flaske. 
Fransk. En klassisk Rhonevin med krop, peber, lakrids og mørke bær. 
Druesammensætningen er 40 % Syrah, 30 % Grenache og 30 % 
Garignan. Velegnet til kraftig kød . 
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Chateau Madame Caatlllo Perelada Chateau Malvea Domalne la BaatJde 

• Castillo Perelada 2001 rødvin til kr. 95 pr. flaske . 
Spansk vin fra Catelonien. DruesammensætningafTempranillo, 
Garnacha og Cabernet Sauvignon Vinen er meget fyldig og alkohol rig. 
Krydret i både duft og smag med en lang og behagelig eftersmag. 

Chateau Malves 2000 rødvin til kr. 95 pr. flaske. 
Fransk vin fra Languedoc-Roussillon. Druesammensætning 50% Syrah, 
35% Grenache, 10% Cinsault, 5% Carignan . En rødvin med klar, mørk, 
granatrød farve. Kraftig og smagfuld med en fin balance mellem frugt og 
tannin og et tydeligt præg af træfad i den lange eftersmag. 

Domaine la Bastide hvidvin til kr. 75 pr. flaske. 
Denne Chardonnay tilhører den klassiske 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 

Disse kan købes til alle arrangementer i DSR. Har du specielle ønsker til din vin 
er du fortsat velkommen til at tage egen vin med mod at lægge proppenge i 
baren eller ved indgangen. 

Bestyrelsen 
v. Karen Lauberg 
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Alfa Eklund Rengøring 
og Vonduespolering 

Tlf 7020 6776 
www alfa-eklund dk 

Barholt Cykler 
Arhusgade 21 

2100 København ø 
Tlf. 3538 4084 

Carlsberg 
Vesterfælledvej 100, Kbh V 

Tlf 3327 3327 
www carlsberg dk 

De Danske Spritfabrikker AIS 
Langebrogade 4 

1014 København K 
www.dlsllllers.dk 

Energi E2 
Lautrupsgade 1 

2100 København ø 
wwwe2.dk 

Friangs Optik 
Østerbrogade 111 
2100 København ø 

Tlf. 3929 1126 

Friluftsbad 
Frederiksborggade 52, Kbh. K 

Tlf. 3314 5150 
www.friluftsbad.dk 

Gastronomix ApS 
Islands Brygge SO. Kbh S 

Info@gastronomlx dk 
Tlf. 7025 2490 

Geobyg, murer, tømrer & WS 
Willemoesgade 43 
2100 København ø 

Tlf. 4018 6616 

Handelsbanken Østerbro 
Østerfælled Torv 40, 1. tv , Kbh ø 

Tlf. 3525 3800 
www.handelsbanken dk 

Holte Vinlager 
Østerbrogade 106 

2100 København Ø 
Tlf. 3543 0415 

www.holtevlnlager dk 

Kajak og Fritid 
Tranegårdsvej 29 

2900 Hellerup 
TIl. 3940 1076 

wwwkajak-frltld .dk 

SA-EL v/LeifWerborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 

Tlf. 3888 1909 

ØbroTræ 
Randersgade 23-27, Kbh. ø 

TIl. 3342 1657 
www.obro-tra .dk 

Mateflaleaflevermg og kontakt vedrørende annoncermg. 

Poul Danstrup Andersen 
Til 33339378 

annonceflng@dsr~online dk 
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Orienteringsløb i forår 2005 
Dato Løbstype Skov Arrangør 

3/apr Regional Egesbækvang HSOK 

9/apr B Sverie:e 

lO/aor Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
l6/apr Statet Ny Tolstrup OK Roskilde 

17 /apr B Nødebo/Grib Skov Ballerup OK 

24/apr Stifinderløb Grib Skov Vest *** DSR *** 
l/maj Regional Aggerbo-Braested Lyngby OK 

l5/maj D Tokkekøb Hee:n Allerød OK 

22/maj D Burresøskovene SG 
7.juni Byløb, 

også holdløb København 

De åbne træningsløb begynder igen 29. marts. Derefter er der løb hver tirsdag 
aften et sted i Nordsjælland/Storkøbenhavn ind til midt i oktober, se 
http://www.orienterjng.dk/fa ru m-ok/d kika russel/ostl iste.asp 
eller 'Østkredsens Karusse!' på forbundets hjemmeside 

Tilmelding 

Gåsehusløb - mødetidspunkt: Søndag 
mellem 10 og 12. Tre baner på ca. 4 km, 
6 km og 8 km. Øvrige løb - Senest 10 
dage førtil Johan Frydendahl (2278 
9917) 
Yderligere oplysninger kan hentes på 
www.dk.orientering.orgunder·Løbskalen
der'. 
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.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
500 34 66 

Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 
Medlemstelefon (bådhal): 

39 29 63 26 
39 18 58 11 

Telefax: 

Paul Brunirhe-Olsen 
Hoyrups Alk 27 
2900 Hellerup 
tlf.: 39404842 

39 29 63 22 

Karen Lauberg 
Gammeltoftsgade 6, st. th. 
1355 København K 
tlf. : 20 15 32 11 

e-mail : formand@dsr-onllne.dk e-mail : motion@dsr·onllne.dk 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 22 78 99 17 . 45 85 86 OS 
e- mali: kasserer@dsr-onllne.dk 

Pia østergaard 
Bogholder Alle 52. 1. th. 
2720 Vanløse 
Tlf.: 38795226 

Søren Møller Christensen 
Blegdamsvej 74 B,S. tv. 
2100 København ø 
tlf.: 35 34 44 63 

e-mali: sekretaer@dsr-online .dk e- mail: kaJak@dsr-onllne. dk 

Rune Gartner 
Sklndergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tlf.: 26 74 70 48 
e- mali: kaproning@dsr
onllne:dk 

Morten Jensen 
Po lensgade 41, 3. tv. 
2300 Københa vn S 
tlf. : 32555857 
e-mali : Instruk tion @dsr
online . dk 

Formand: 
Ro nald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 45 88 58 86 

Bent Haahr Hansen 
Valkynegade 9, l. th. 
2200 Kobenhavn N 
tlf.: 35839839 
e-mail: mplus@dsr-onllne.dk 

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

Orienteri ng ssektionen 
Kasserer: 
Michael Remod 
Skarøgade 5, 2.th. 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 68 38 

Sekretær: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 22789917 

Flemmin g Borg Jensen 
Brostykkevej 145 
2650 Hvidovre 
tlf.: 36 77 10 09 
e- mail : materiel@dsr-onllne.dk 

Michael H. QVl5t 
Vøgnmandsmarken 12, 1. th . 
2100 København ø 
tlf.: 23 373706 (aften) 
e-mai l : itadmln@dsr-ønline dk 

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

Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, l tv. 
2300 København S 
tlf.: 32840464 
e-mali: bladet@dsr-onllne.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39 68 03 19 
e-mali: 
handersen 78@hotmal.dk 
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JOHAN FRYDENDAHL 
ENGBIl KKEN 27 
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Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 

Thomas og Marie med roklubben i baggrunden, som dannede rammen om deres 
bryllup i mere end en forstand. Se ogsp side /9. (Foto: Birgitte RøddikJ 





DSR bladet 

Materiale t il bladet kan sendes 
på e-mail til adressen : 
bladet@dsr -online. dk 
Indlæg kan naturligvis ogsa 
fremsendes pa d iskette eller Cd-rom 
til DSR med att. t il redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i 
brev-sprækken pa kontoret i 
bMhallen . 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at ind læg sendes som vedhæftede 
filer ti l e-mails og IKKE som tekst 
direkte i maiis. Endvidere beder vi 
om, at indlæg ikke forsynes med 
side hoved og fødder, da de er 
besværl ige at [jerne. Vi modtager 
meget gerne illustrationer, billeder 
og billedtekster t il indlæggene. 

Deadlines 
Søndag den 8. maj er der deadline 
pa j uninummeret. som udkommer 
primojuni . 
Onsdag den 8. j uni er der deadline 
pa j ulinummeret, som udkommer 
primojuli. 

Bemærk: Henvendelser om 
adresseændringer og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen 
på e-mail adressen: 
konti ngent@dsr -onli ne . dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. nr. 32 84 04 64, 
Henr ik Pedersen, Peter Wigh 
Magnus, Yvon Lindschouw 

Tryk: 
Oplag: 

Sydlryk, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

Hvor intet andet er anført, er 
billederne taget af redaktionen. 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes pa 
kontorets dør i badhallen. Indbetalingen 
dækker de tre første maneders 
kontingent. 

Kontingent 
Opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved 
overskridelse af betalingsfrist palægges 
et gebyr pa 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker 
krydser forsinket indbetaling, kan der ses 
bort fra rykker, men gebyret vil bl ive 
opkrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 600 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 ar 
betaler 400 kr. pr. kvartal, idet først e 
kvartals kontingent dog er 570 kr. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DS R's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@dsr
online.dk). Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel ti l en 
kvartalsmaned (111, 1/4 , 1/7 og 1110) 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12maneder, 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 gyld ig udmeldelse har fundet sted, 
uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter 
benyttes. Eksklusion vil først finde sted 
ved en restance svarende t il 1/2- 1 ars 
kontingent. og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren . 
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Leder 

©©® 
Fandt du vores aprilsnar i det forrige nummer af bladeL? Det var selvfølgelig blad
nummer 3; Udvalgene (hvor et helt var forsvundet...) har selvfølgelig stadigvæk udvalgs
formænd/kvinder; Datoerne i aktivitetskalenderen var ikke til at regne med (se rette info. 
i dette nummer); og artiklen om bryllupsceremonien stod på side 17 og ikke 19_ GÆK 
GÆK! 

Ude i "den store verden" har der været nok af eventyr (postyr). 
Der var engang en mand og en kvinde, som elskede hinanden meget. meget h~t. De 
havde kendt hinanden så længe folk kunne huske, også da manden var gift med en 
anden kvinde. Nu skete det så, at parret besluttede sig for at gifte sig, og da manden 
faktisk var en ægte prins havde begivenheden (til dels) hele kongerigets opmærksomhed 
(?) Dog skulle de to elskende så grueligt meget igennem, før de to kunne få hinanden, og 
hun det halve kongerige. Da dagen nærmede sig, skete der nemlig det uundgåelige, at 
Pave Johannes Paul den II gik hen og døde, og hele nationen var i sorg - nu kunne de to 
jo ikke holde bryllup denne dag! Men som i alle gode eventyr endte også dette lykkeligt, 
De to turtelduer udsatte deres bryllupsdato, så paven kunne blive begravet. De sagde 
,ja" til hinanden; hun fik det halve kongerige (og sin prins); og alle - på nær den sure 
dronning - festede til langt ud på natten. 
Se det var et ægte reality eventyr. .. Kun overgået af et medieshow af dimensioner 
arrangeret for at fejre den mand, som virkelig kunne skrive eventyr, H. C. Andersen, 
danskernes stolthed, som i år ville være fyldt 200 år, og som nok aldrig selv havde drømt 
om, at han skulle ende som den smukke svane. 

Der er også .. en anden vigtig instans", som snart har fødselsdag, og det er DSR. så husk 
allerede nu at sætte kryds i din kalender lørdag den 18. juni. Du er selvfølgelig inviteret 
og glæd dig - det bliver en fødselsdagfest lidt ud over det sædvanlige! 

Som nævnt i dette blad og i forrige nummer, er der ved at blive etableret en tutorordning i 
DSR. En fantastisk ide, som jeg kun varmt kan opfodre alle til at bakke op omkring! 
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På redaktionens vegne 
Marianne Bentzen, redaktør 



Maj 

Juni 

Juli 

Aktivitetskalender 2005 

Kommende begivenheder i DSR 

1. Tangoworkshop 
5. Strukmansparken klo 9.30 
10. Bestyrelsesmøde 
16. Brunchroning klo 8.00 
21. Intro-fest 
24. Tutor info-møde kl. 20.00 
27. M~neskinstur kl. 19.00 
31 . Favoritmarked kl. 19.30 
31 . Intro-møde om racerkaniner (Kongeværelset) 

4. Tutor-dag 
7. Bestyrelsesmøde 
10. Margrethe-Havnen kl. 18.00 
18. Fødselsdagsfest 
23. Sankt Hans 
25. Tutor-dag 
26. Gennem Slusen til Hvidovre kl. 8.00 

1. 
8. 
10. 
16. 
22. 
22. 

M~neskinstur kl. 19.00 
Grill-/fredagsbar 
Morgenroning kl. 8.00 
Tutor-dag 
M~neskinstur kl. 19.00 
Hjelmsjb i Sverige starter (Slut 07 aug.) 

August 
5. 
13. 
20. 
28. 

Lys- og lygteroning kl. 19.00 
Tutor-dag 
Kanindtlb og fest 
Tur ptl Roskilde Fjord klo 10.00 
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• 

• 

• 

• 

Resume af bestyrelsesmødet d. 5. april 

Bestyrelsen har vedtaget ændringer i klubbens reglement, se artikel 
andetsteds i bladet. 

Bestyrelsen har ogsll vedtaget en kommunikations- og 
informationsstrategi, som er at finde i næste nummer af bladet. 

Bestyrelsen evaluerer sammen med koordinatoren af 
vintergymnastikken og underviserne sæsonens forløb, herunder især 
den vigende deltagelse i vinteraktiviteterne i salen med henblik pli at 
forbedre tilbuddene til næste vinter. 

Den store oversigt: "Benyttelse af roMde i DSR", (hvem mll ro hvad og 
hvornllr), der indeholder bMfordeling mellem de forskellige aktiviteter, 
samt hvilke muligheder de forskellige rorettigheder giver, er revideret og 
hænges op i Mdhallen og lægges pli nettet. Det samme gælder en flot 
oversigt over sommerens aktiviteter (instruktion, Sved Pli Panden, 
Motion+, outriggerroning, Teknik+ etc.). 

Vil du vide mere om bestyrelsesmøderne, kan du se referatet pli opslagstavlen 
i Slyngelstuen. 

Paul Brliniche-OJsen 
formand 

Rettelse 

I sidste nummer bragte vi en artikel (side 12) fra Heike Grosse og Thomas 
Ungstrup Otto, som hed Motions 8 GP er veloverstået. Undervejs stllr der xx 
flere gange i teksten, og her skulle der selvfølgelig have været nævnt 
placeringer/pladser. Vi undskylder over for forfatterne. 

P/J redaktionens vegne. 
Marianne Bentzen (redaktør) 
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Nyt reglement 

DSR's love, som vedtages af generalforsamlingen, sætter de 
overordnede rammer for roklubben. De mere detaUerede 
rammer fastlægges i reglementet, som bestyrelsen vedtager. 
Reglementet er p~ bestyrelsesmødet d.S. april ændret p~ 
enkelte omrMer: 

1) Det er indføjet. at der i perioden, hvor scullerskiltet er 
~bent (lav vandtemperatur) skal medbringes godkendt 
red ni ngsvest. 

2) Strymandsretten er indskrænket. sti den ud over dagligt 
rofarvand dækker sjællandske søer (tidligere var det 
danske ferskvandsomrMer) . 

3) Det nye regler for erhvervelse af langtursstyrmandsret 
(se februar-nummeret side 30) er indføjet i reglementet. 

4) Roning i gigbMe uden styrmand (dvs. m. dunk) og 
outriggerbMe i København Havn er ikke tilladt. Det er 
bestyrelsens vurdering, at det med den megen trafik og 
det forhold, at man ikke længere kan g~ ind via 
Kronløbet. ikke er forsvarligt at ro i havnen i de nævnte 
bMtyper. 

Reglement. love, kajakreglement og DFfR's vejledning i 
vinterroning kan du i øvrigt finde ptl vores hjemmeside 
WWW.dsr-onljne dk. 

Paul Briiniche-Olsen 
formand 
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Struckmannparken 5. maj 

Tag med pl'l en forl'lrsklassiker Kr. 
Himmelfartsdag den 5. maj - en 
rotur pl'l ca. 15 km hver vej til 
Struckmannparken mellem 
Skodsborg og Vedbæk. Da turen er et 
samarbejde mellem alle roklubberne 
langs Øresund, møder vi roere og 
bMe fra mange klubber fra Helsingør 
til Hvidovre og Dragør. 

Vi sætter bMhold i DSR kl. 9.30. 

Nl'Ir bMene er bragt pl'lland fra 
kysten, spiser vi sammen den 
medbragte frokost, hvorefter der er 
hyggeligt samvær og dyst mellem 
klubberne i den ædle disciplin 
tovtrækning. 

Du skal blot medbringe frokost, 
drikkevarer og slik samt tøj efter 
vejrliget - da vejret pl'l denne l'Irstidjo 
kan være lunefuldt. 

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

, 
\ 

\ 

, 

\ 

Vi er tilbage i klubben omkring kl. 16. 

Skriv dig pl'l listen pl'l opslagstavlen 
ved baren, hvis du har lyst til at 
deltage, senest mandag den 2. maj. 

Vel mødt - DSR Motion 
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INTROFEST 2005 
LØRDAG D. 21. MAJ KL. 19:00 

Kom til årets første store fest, hvor kaninerne er hædersgæst' 

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

OG VÆR NEDE MED DE FEDE! 

Billetterne kan købes i baren i slyngelstuen fra mandag den 2. maj til torsdag d. 19. maj 
(eller til der ikke er flere). Årh, HVAD mand! SKYND DIG! Baren er åben mandag til 
torsdag fra kl. 19:00 til 21:00. Billetterne koster 160,- kr. der. For sygt mand! For denne 
rørende sum får du en lækker buffet og forrygende diskotek hele natten, der. Totalt 
syret, ikk'? Er stemningen i top, giver det fede ru måske et (hip) hop! 

Synes du bedre om Mc D eller en kedelig Cate 
Er Stryhns dit bedste bud. så kom fra kl. 23 og flip ud 

Slip 50 klejner, og dans til du segner. 

Se there - ar else .... Instruktiansudvolget (IU)-
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Tutorordning 

Drømmer du ogsa om 30 kaniner til 
at gøre alt for dig, sa er dette tilbud 
maske noget for dig. 

De vil arrangere dine roture og 
invitere dig med til en middag, hvor 
du bare skal slappe af, mens de laver 
maden og klarer opvasken. 

Det eneste du skal gøre, er at være 
deres styrmand engang imellem - vel 
og mærke pa roture - hvor de 
arrangerer det hele og medbringer 
mad, kaffe og styrmandsslik. 

I løbet af sæsonen vil der blive 
oprettet grupper af kaniner, som 
arrangerer forskellige roture - men 

sa længe de ikke er helt udlærte, har 
de brug for nogle styrmænd - Og her 
er det, at de har brug for dig. 

Sæsonen vil slutte af med en gratis 
middag, tilberedt og betalt af 
kaninerne, som belønning til alle 
dem, som igennem sæsonen har 
~ulpet til. 

Lyder dette som noget for dig - så 
bliven del af tutorgruppen. Send en 
mail til tutor@dsr-onljne.dk. 

Der afholdes informationsmøde for 
alle interesserede tutorer 
tirsdag 24/5 klo 20 pa verandaen. 

Pll vegne af bestyrelsen, 
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Kanin-koordinator 
Peter Ogstrup. 

GEOBYG 
Ejendoms Service 
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Arets første Måneskinstur den 27. maj 

Mød op p~ bMpladsen kl. 19 og deltag i Mets allerførste m~neskinstur, hvor 
vejret og planeternes stilling giver gode muligheder for at sejle gennem 
Københavns Havn i m~neskin! 

Turen er ~ben for alle - erfarne som dem, der skal opleve havnen for første 
gang. Kaniner kan ogs~ deltage, hvis de har en aftale med en instruktør og vil 
prøve kræfter med en tur p~ 22-23 km. 

Turen gar traditionen tro gennem Københavns kanaler, og vi lægger til ved 
Gammel Strand, hvor vi hygger os med medbragt godt humør og ditto slik og 
kage. Vi er hjemme igen ca. kl. 23, hvor der er varm suppe og ~ben bar. 

Hvis du vil med, s~ skriv dig pa tilmeldingslisten p~ opslagstavlen i 
Slyngelstuen, og hvis du gerne vil have varm suppe, s~ køb en billet til 25 kr. i 
baren. Sidste frist er torsdag den 26. maj. SMremt du ikke har købt billet pa 
forMnd er prisen 30 kr. 

Til Styrmænd: Medbring gerne egen lygte (i tilfælde af, at klubbens skulle 
svigte)! 

Vej mødt'- DSR Motion v /Lene Boisen (Jenebrittboisen@mail.dk) 
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Kom til 
DSR Favoritmarked 

Tirsdag den 31. maj 
kl. 19.30 - 21 .30 

i den store sal i DSR 

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

• 
• 
• 
• 
• 
• 

BankrMgivning 

Vinsmagning 

Franske, gastronomiske specialiteter 

El-artikler og -installation 

Friluftsartikler og udendørsgrej 

m.fl . 

Gratis smagsprøver og masser af gode tips til dig. der møder op. 
1::iUSK: kontanter til betaling! 
Vel mødt til DSR Favoritmarked. Vi glæder os til at se rigtig mange til dette 
after-roning-arrangement! 
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AnnonceudvaJget j DSR 

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 Leif Werborg 

Philip Schous Vej 21 • 2100 Frederiksberg • Box 154 
Tlf.: 38 88 19 09 • Fax: 38 88 17 84 • Mail: leif werDc.rm;I}s~l-el.dk 



Racerkanin 2005 - Introduktion til kaproning 

Endelig er roretten erhvervet og 
døren er åben for mange af de tilbud, 
som DSR byder på. Der findes rigtig 
mange udvalg i klubben og alle er 
meget engagerede og ivrige, så det 
kan godt virke lidt forvirrende at finde 
ud af, hvor man skal slå til. 

Racerkanin 2005 er et af de utallige 
tilbud og henvender sig til kaniner 
med roret og blod på tanden! 

Det kort sagt et ca. tre måneders 
forløb, hvor der lægges stor vægt på 
at lære at ro så stærkt som muligt og 
vil være en god indgangsvinkel til at 
lære at ro out-rigger på Bagsværd Sø; 
til at komme med i motion+ til vinter 
eller bare til at pleje 
konkurrencementaliteten. Forløbet 
afsluttes med en kaproning mod 
naboklubben KVIK den 6. september. 

Det er meningen, at det holdes pa et 
hyggeligt plan, men vi vil heller ikke 
lægge skjul på, at der skal knokles, 
og at det kommer til at tage en stor 
mængde fritid. Der vil være træning 
ca. 3 gange om ugen - tirsdage, 
torsdage og søndage. Typisk vil 
træningen ligge om aftenen i 
hverdagene og om formiddagen 
søndag. 

Vi holder intro-møde iKongeværelset 
den 31. maj. Der vil komme opslag 
op i klubben og på hjemmesiden 
med nærmere information. 
Vi glæder os meget til at sejer! 

Birgitte østergaard 
og 

Ulrik Ralfkiær 
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Rabat i Friluftsland uge 22 og 23 

Som medlem af DSR opnc'!r du i perioden fra og med mandag den 30. maj til 
og med lørdag d. 11.juni 10% rabat pc'! sports- og fritidsudstyr (undtagen GPS
udstyr) i Friluftsland. Frederiksborggade 44 & 52. København K. 
Tlf. 33 14 51 50. 
Friluftsland tilbyder alt i fritidsudstyr inkl. seabags. langtursgrej. vandrestøvler 
og varmt undertøj. Som sidste c'!r kan du derudover møde Friluftsland til vores 
Favoritmarked i klubben tirsdag d. 31. maj. 
Læg vejen forbi og fc'! klaret ferieudstyret! Husk at medbringe delle klubblad 
(hvor navn og adresse fremgc'!r pc'! bagsiden) sc'!vel som billedidentifikatjon 
(betalingskort. kørekort eller tilsvarende). 
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AnnonceudvaJget 

Forårsnyhederfra Friluftsland 
- kom ind og hent det nye katalog! 
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Hjelmsjo 2005 

I tlr ligger tlrets Hjelmsjll-tur i 
perioden fra fredag den 22.juli kl 
13.00 til søndag den 7. august kl. 
19.00 begge dage ink!. 

Vi har igen i tlr tre weekender, og vi 
Mber, at dette giver en mere 
ensartet fordeling, stl flere ftlr 
mulighed for at deltage i lejren. 

Til de medlemmer, der ikke har været 
med før, kan vi fortælle, at Hjelmsjd 
er en enesttlende mulighed for at 
stifte bekendtskab med sculler- og 
kajakroning ptl stille søvand. Vi vil 
kraftigt opfordre til. at man deltager i 
scullerinstruktionen i 
Svanemøllehavnen inden turen. 
Ud over gode rooplevelser byder 
turen ogstl ptl godt socialt samvær. 

Hjelmsjd ligger i Sverige ca. 55 km. 
nord for Helsingborg. 
Det er et rostadion med markerede 
baner. Vi medbringer selv klubbens 
bMe. 

Der er mulighed for at sove ptl 
sovesal, dog er der et begrænset 
antal sengepladser (ca. 20), stl vi 
tilrMer at man tager sit eget telt 
med. 

f!jelm!y{j er et ferieparadis for enhver 
DSR roer (Foto: Peter Wigh Magnus) 

Der kan max. være 43 personer pr. 
dag i lejren. 
Der er gode badefaciliteter og sauna. 
Klubhuset har et udmærket køkken, 
hvor vi selv laver mad. Alle deltager i 
indkøb, madlavning og rengøring. 

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

Der er informationsmøde om turen 
d. 6.juni 2005, k!. 20.30 ptl 
Verandaen. 
Yderligere information og 
tilmeldingslister kommer op ptl 
opslagstavlen og i slyngelstuen og via 
DSR ' s officielle mailingliste. 

Med venlig hilsen 
Hjelmsj6-juntaen 
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Klubmesterskaber i ergometer 2005 

Marianne Larsen kæmpede bravt lige til 
det sidste ... (Fato: Lars Bundesen) 

Lørdag den 12. marts var dagen, 

hvor 35 aktive roere stod i kø for at 

blive vejet og indskrevet til vores 

indendørs klubmesterskaber. 

Handicappoints blev givet ptl 

baggrund af alder og vægt, sti mange 

skulle lige ud ptl toilettet en ekstra 

gang for at komme under en given 

vægt. Rune troede det hjalp at smide 

al tøjet. men ak der blev lagt vægt til 

for rodragt. 
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Dameløbene var de første, som blev 

afholdt. og til trods for manglende 

deltagelse fra specielt Bagsværd

pigerne, sti blev det til 2 meget 

spændende løb, hvor der virkelig blev 

kæmpet om pladserne. Anne K. 

Hansen tog første pladsen i den tlbne 

klasse, under et sekund foran Birgitte 

Sommer. 

pa herresiden blev det til 7 

interessante løb. PtI grund af 

handicapsystemet var det først efter 

de sidste løb, at Jakob Jespersen 

kunne kares som sikker vinder i den 

abne klasse for herre. Det var dejligt 

at se så mange, der deltog. 

For at lokke flere motionsroere med 

havde vi som noget nyt i ar lavet en 

ny klasse: Motionsklasse dame og 

herre, for roere, som ikke havde 

deltaget i kaproninger de sidste to år 

(ekskl. klubmesterskaber). 

Begynder- og motionsklasserne blev 

afholdt sammen med de åbne 

klassers løb, da der desværre kun 

stillede ~en op i hver klasse. 

Vinderen af motionsklassen for herre 

blev Paul Bruniche-Olsen. Vinderen af 

damernes begynderklasse blev 

Marianne Larsen og Morten Topsøe 



Mændene fightede sJ sveden sprang af dem! (Foto: Lars Bundesen) 

vandt herrernes begynderklasse. Så er du motionsroer, så mød op til næste år 

og giv de andre lidt konkurrence. 

Til sidst og ikke mindst var der 16, som stillede op i holdkonkurrencen. 

Holdene blev sat og det blevet meget spændende løb, hvor der blev kæmpet 

til det sidste. Og resultatet blev, at hold C vandt i tiden 6:29,8. Holdet bestod af 

Marie Melskens, Lone Hæk, Michael Helweg, Nicolai Bjerngaard. 

Paul-formand kunne nu uddele flotte præmier til de glade vindere. Som 

eksempel kan nævnes: Nyt Syn havde skænket et fint gavekort, som gik til 

vinderen af den åbne dameklasse. Vinderen af den åbne herreklasse fik en lille 

ijernstyret speedy racerbil, desuden blev han vinder af kongegaven (bestod i en 

oplukker udformet som en kongefigur), som gik til den roer, som roede hurtigst 

på reel tid. 

Nyt: Se tryk og tempokurver fra vores klubmesterskab på www.guldfiæren.dk/ 

dsr2005/ 

Dame: Begynderklasse 
Navn Korr. han. Reel tid Tid 

1 Marianne Larsen O 05:41.0 05:41.0 
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Dame: Aben klasse 
Navn Korr. han. Reel tid Tid 

1 Anne K. Hansen 9 03:38.6 03:47.6 

2 Birgitte Sommer 9 03:39.3 03:48.3 

3 Marie Melskens 13 03:40.6 03:53,6 

4 Heike Gosse 6 03:47,9 03:53,9 

5 Caroline Sofie Clemmesen O 03:54,2 03:54,2 

6 Trine Kornbeck 9 03:46,7 03:55,7 

7 Lone Hæk 5 03:52,7 03:57,7 

Herre: Aben klasse 
Navn Korr. han. Reel tid Tid 

1 Jacob Jespersen 36 02:53.2 03:29,2 
2 Adrian Tan 27 03:07,5 03:34,5 

3 Rune Gartner 31 03:04,8 03:35,8 

4 Rasmus 4800 26 03:10,1 03:36,1 

5 Jørgen Tiel 23 03:14,3 03:37,3 

6 Jacob Hansen 36 03:01,7 03:37,7 
7 Per Henrik Hansen 37 03:02,1 03:39,1 

8 Peter Elsner 33 03:07,2 03:40,2 

9 Henrik Brems 37 03:03,6 03:40,6 
10 Nikolai BiernQaard 33 03:07,8 03:40,8 
11 Rune Berg 31 03:10,2 03:41,2 

12 Michael Helweg 35 03:06,8 03:41,8 

13 Johan Frvdendal 14 03:281 03:421 

14 Peter Galting 36 03:07,2 03:43,2 

15 Per Jess O 03:44,4 03:44,4 

16 Morten Bile Sørensen 36 03:09,0 03:45,0 
17 Henrik Asmussen 22 03:23,0 03:45,0 

18 Hans Olsen 28 03:17,3 03:45,3 

19 Ib FausinQ 19 03:268 03:458 

20 Christian Larsen 35 03:13,0 03:48.0 

21 Svend Pedersen 33 03:15,1 03:48,1 

22 Anders Kjær 28 03:22,1 03:50,1 

23 Carsten Hau(Je 28 03:24,2 03:52,2 

24 Klaus Bjerg 35 03:19,6 03:54,6 

25 Laurits R. Nielsen 39 03:19,3 03:58,3 
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Herre: Motionsklasse 
Navn Korr. han. Reel tid Tid 

1 Paul BrOniche-Olsen 27 03:22.6 03:49.6 

Herre Begynder klasse 
Navn Korr. han. Reel tid Tid 

1 Morten Topsøe 29 03:39.6 04:08.9 

I •.• ' ... 11. Ih 
1 2 3 4 

Hold C: Hold B: Hold D: Hold A: 

Marie M. Birgitte S. Trine K. Marianne L. 

Lone H. Heike Anne K. H. Rasmus F. 

Michael H. Laurits Morten B. Per Henrik 

Nicolai B. Rune B. HansO Jør(jen T. 

06:29.8 06:37.3 06:41.3 06:45.3 

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

På vegne af Klubmesterarrangementgruppen 
Sportsrochef Berit Haahr Hansen 

Materieludvalgets plan for bådparken 
i Svanemøllen 

Materieludvalget beskæftiger sig med udviklingen og vedligeholdelsen af den 
del af DSR's bad park, der benyttes i Svanemøllehavnen, fraset kajakker og 
enkelte bade, som kaproningsafdelingen mtltte ønske at henlægge til og 
benytte i Svanemøllehavnen. Det drejer sig stlledes om 
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Inriggermateriellet 
Gig-bade 
Outriggere til motionsroning 

Endvidere forestår Materieludvalget kontakten til og koordineringen af arbejdet 
på værftet. alle ønsker om at benytte værftet går således gennem 
Materieludvalget. 

Det er Materieludvalgets målsætning, at bådparken skal stille tilfredsstillende 
materiel til radighed for alle typer roning, der foregår i DSR. Udviklingen skal 
således tage hensyn til såvellangturs-, motions-, konkurrenceroning og 
kanininstruktionen. 

Beslutning om nybygning sker i samarbejde med de relevante rochefer ud fra 
en afvejning af, hvilke behov der er aktuelle og under hensyntagen til den 
forventede leveringstid. Ved beslutning om nybygning tages der hensyn til, at 
det er hensigtsmæssigt for økonomien, at der bygges i serier af tre eller flere 
bade, når nybygningerne bygges helt eller delvist på eget værft. Bestilling af 
nybygninger foretages af Materieludvalget efter bestyrelsens godkendelse. 

Beslutning om afhændelse af både sker i samarbejde med de relevante 
rochefer under hensyntagen til det aktuelle behov, de umiddelbart forestående 
nybygninger og de relevante bades anvendelse i de foregående år. Afhændelse 
af bade foretages af materieludvalget efter bestyrelsens godkendelse. 

Udviklingen 1999 - 2004 

DSR står i den gunstige situation, at vi siden 1999 har bygget fem 4-åres 
inriggere (de fire i samarbejde med Grejsdalens Inriggerværft), desværre har vi 
i samme periode forlist to 4-åres inriggere. Endvidere er en 2-åres og en 4-åres 
inrigger blevet afhændet til andre roklubber. 

Nybygninger: 

5 stk. 4 åres inriggere - primært til at dække behovet til instruktion 
1 stk. egen nybygning 
4 stk. aptering af skaller fra Grejsdalens Inriggerværft 

Tilgang af brugte både: 

2-åres inrigger: Navy (har desværre vist sig ikke at være brugbar) 
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2-åres inrigger: Frederik IX 
4-åres inrigger: Viking 

1999: 4-åres inrigger: Ve 

Afgang af både: 

Forlis: 

2004: 4-åres inrigger. glasfiber: Hugin 

Fra 2005-

DSR forventer at få leveret to 2-åres inriggere og bygge en serie på mindst tre 2-åres 
inriggere på eget værft (i et samarbejde med Vejle Yacht service. VVS) i de kommende år, 
Endvidere forventer vi at bestille en glasfiber 4-åres inrigger til erstatning for Hugin. 
Derefter forventes det. at der vil være behov for en ny serie 4-åres inriggere. heraf mindst 
en velegnet langtursbåd. Desuden forudses der et behov for en fornyelse af klubbens 
motionsscullere. primært singlescullere. 

Nybygninger: 
1 stk, 2-åres inrigger.langtursbåd. fra Odder Inrigger Værft (OIV) arvet fra et 
medlem. primær anvendelse: motions- og langtursroning. 
1 stk. 2-åres inrigger fra Jørgen Andersen. primær anvendelse: 
langdistancekaproning 
En serie 2-åres inriggere fra eget værft i samarbejde med VVS. primær 
anvendelse: motions- og langtursroning 
fornyelse af motionsscullerne (1 X) 
1 stk. 4-åres inrigger i glasfiber til erstatning for Hugin 
en serie 4-åres inriggere i samarbejde med VVS. heraf mindst en 
velegnet langtursbåd 

Tilgang af brugte både: 

Tilgang af brugte både undgås helst. med mindre disse er i sødygtig stand. og umiddel
bart kan anvendes uden større reparationsarbejder. 

Afgang af både: 

Den'gunstige udvikling i bådparken sætter et pres på pladsen i vores bådhal. og det er 
nødvendigt løbende at sælge ud af ældre og/eller uanvendte både. Således er det 
planlagt at afhænde en 2-åres og en 4-åres inrigger i den nærmeste fremtid. 

2-åres inrigger Frej sælges 
4-åres inrigger Balder sælges 

Af Materie/udvalget 
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Instruktørdag - Henrik Asmussen holder oplæg for instruktørerne 
(Foto: Monen Jensen) 

Så er instruktionssæsonen i gang 

Endelig blev det standerhejsning, og 
allerede ugen efter var instruktionen i 
fuld gang. Ved den første 
introduktionsaften 14/3 blev ca. 120 
skrevet op til instruktion - heraf 
startede de første 32 i weekenden i 
uge 13. Kaninerne er som 
sædvanligt fulde af ga-pa-mod, og 
det er dejligt som instruktør at møde 
den forventningens glæde, nar man 
træder ud pa bMpladsen, hvor 
kaninerne venter. De resterende 160-
180 pladser forventes optaget efter 
2. introduktionsaften 14/4. Tagjer 
godt af de nye medlemmer, og hjælp 
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dem med alle de ting, som vi gamle 
tager for givne, men som selvsagt er 
ganske ukendte for vores nye 
kammerater og venner. 

I weekenden i uge 11 afholdt 
Instruktionsudvalget den ar!ige 
instruktørdag - dels som evaluering 
af sidste sæson, men primært som 
optakt til den nye. Der var ca. 40 
fremmødte, svarende til næsten 60 
% af de aktive instruktører. Udvalget 
kræsede for instruktørerne med en 
lækker brunch (med hele svineriet), 
og hvis der ikke var det i forvejen, gav 



det anledning til en rigtigt god og 
hyggelig stemning. Ud over evaluering 
var der forskellige punkter på 
dagsordnen - heriblandt nyheden 
om, at der skal medbringes 
redningsveste under instruktion, da 
kaninerne endnu ikke selv har belæg 
for at sige til/fra overfor dem (alle 
medlemmer skal i øvrigt fremover 
medbringe redningsveste når 
scullerskiltet er åbent - dvs. nar 
vandet er under 10 grader). Der blev 
informeret om tutorordningen, som 
blev beskrevet i sidste medlemsblad, 
typiske materielskader i. f. m. 
instruktionen (og hvad instruktørerne 
skal være opmærksomme pa i den 
forbindelse), arets 

ræserkanintræning, 
kaninarbejdsordningen og meget 
mere. Sidst, men ikke mindst. var 
Henrik Asmussen (kaproer, 
scullerinstruktør og Teknik+ træner) 
inviteret til at holde oplæg om teknik, 
typiske fejl, prioritering af hvilke fejl, 
der bør rettes pa først og forskellige 
tekniske øvelser. Det var et 
underholdende og inspirerende 
oplæg, som bade inkluderede 
videopræsentationer, PowerPoint, 
Henriks bedstefars gamle ridepisk 
samt en pose Lammefjords
gulerødder, som alt sammen gav 
anledning til livlig debat. Tak for det! 

God sæson til alle! 

Her ses teamet af instruktører anno 2005 (Foto: Morten Jensen) 

Af 

Morten Jensen 
lnstruktionsudvaJget 
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Nyt fra Annonceudvalget 

Foråret er for os i udvalget en ekstra spændende tid. Det er nu, det skal vise 
sig, om vores annoncører vil forny deres aftaler eller ej. Det gar ikke sa darligt 
endda. Men det kunne ogsa være bedre. Desværre ma vi konstatere at trods 
en massiv markedsføring (nogle vil endda mene for massiv), har vores 
Favoritleverandørerikke mærket meget til omsætning fra klubbens 
medlemmer. Det betyder, at vi har mattet sige farvel til Friang Optik, Barholt 
Cykler og Øbro Trælast. 
pa et tidspunkt har vi været ved at opgive vores arbejde med at skaffe 
annoncer til bladet, men vi bider tænderne sammen og forsøger endnu et ar at 
se om ordningen med Favoritleverandører kan overleve. Skulle du i øvrigt mod 
forventning ikke vide, hvad ordningen gar ud pa, sa læs ogsa artiklerne .Alle 
kaniner læs her- og .Vi kan ogsA selv-. 
Vi har nu faet et nyt medlem i udvalget. sa vi igen kan sætte mere damp pa 
annonceudvalgets arbejde. Men, men ... Til syvende og sidst handler DSR 
Favoritleverandører om, at du ogsa vil gøre dem til dine favoritleverandører, nar 
ellers du synes, at pris og kvalitet er i orden. Støt dem, der støtter dig. 

Alle kaniner læs her 

Maske, eller maske ikke, har du set. 
at pa opslagstavlen lige over for 
indgangsdøren til Slyngelstuen har 
Annonceudvalget hængt en plakat op 
med navne og adresser pa vores 
sakaldte DSR FallOl"itleverandører. 
Og sa vil du maske gerne vide, hvad 
en Favoritleverandør er. 
En DSR Favoritleverandør er en 
forretning eller en servicevirksomhed, 
der har annonceret i DS R-bladet for 
mere end 1500 kr. pa et ar. Disse 
annoncører har vi lovet. at vores 
medlemmer i det mindste ville 
overveje at købe hos, nar de var pa 
markedet for et produkt eller en 
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serviceydelse, der kunne købes hos 
en DSR Favoritleverandør. 
DSR er en klub uden noget naturligt 
opland, og vi har derfor ingen lokal 
støtte til bladet. Det eneste vi kan 
gøre er derfor at tilbyde mulige 
annoncører 1 200 købedygtige 
akademikere, der maske kan være 
med til at øge omsætningen i 
annoncørernes forretninger, og som 
er villige til at undersøge og afgøre, 
om pris og kvalitet hos 
Favoritleverandørerne er i orden. 
En del af vores Favoritleverandører 
kan du møde pa Favoritmarkedeti 
klubbens festsal tirsdag den 31. maj. 



Spar tid og penge med Danske Ekstra 

- en pakke med alt det. en bank kan gøre for at 'lette din hverdag, 

FOl' 25 kl', om maneden har du bl.a, mulighed for at få 

• Visa/Dankort 

Danske Amencan Express' Card 

• Danske Mastel'Card Basls 

• kl'edit 

attraktive rentesatser 

• personlig I'ådglvning 

Danske Netbank og e-Boks 

• vekslet valuta uden gebyr 

Kortstop-aftale, 

Før V1 tllbyder kort og kredlL skal V1 vurdere dm økonomi, 

Kom lild og få en gl'atis smagspl'øve på Danske Ekstra 

Svanemølle Afdehng 

Tlf, 39 16 06 3D 
Danske 
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kl. 19.30 - 21 .30. Støt dem, der 
støtter dig. Det er vores motto for 
forholdet til DSRs Favoritleverandører. 
Så nu ved du, hvad en DSR 
Favoritleverandør er, og hvad det 
betyder for dig. 
Har du spørgsmål, kommentarer eller 
forslag tilordningen såvel som 

Annonceudvalget generelt. er du 
velkommen til at kontakte Poul 
Danstrup Andersen på 
telefon 33 33 93 78 eller 
annoncering@dsr-online,dk. 

Vi kan også selv 

På tredje år arbejder annonceudvalget med at skaffe annoncører til bladet. og 
en af de første annoncører vi fik var installatørforretningen SA-EI. En forretning, 
der har været leverandør til klubben. Sidste år, da vi skulle forny 
annonceaftalen meddelte ejeren os desværre, at vi måtte vente til et 
generationsskifte var overstået, før der kunne tages stilling til fortsat 
annoncering. Men hvilken overraskelse! 
Da vi efter et par måneder henvendte os igen, hvem var så den nye ejer af 
butikken? 
Ingen ringere end et af vores trofaste DSR-medlemmer Leif Werborg. Leif 
skyndte sig naturligvis at tegne sig for 4 annoncer til bladet og blev dermed 
favoritleverandør til klubben. 
Det indbragte øjeblikkeligt en ordre på 10.000 kr. fra et af Annonceudvalgets 
medlemmer, der havde brug for noget el-installation til sit sommerhus. Så Leif 
er glad, og det er vi også i Annonceudvalget. 
Så er det jo, vi ikke kan lade være med at spørge. Er der måske andre 
medlemmer i klubben, 
der driver selvstændig forretning af den ene eller den anden art? Så er det jo 
oplagt at blive Favoritleverandør til klubben. Som DSR-medlem annoncerer du 
til ekstra favorable priser og for bare 1.000 kr., i samlet annoncekøb er du 
Favoritleverandør. Det betyder, du får dit navn med i bladets leverandøroversigt 
i et helt år, og at du er med på den leverandøroversigt. der hænger på 
opslagstavlen i Slyngelstuen. Desuden bliver din annonce hængt op pa samme 
opslagstavle i den måned, annoncen er i bladet. Annonceudvalget er 
behjælpelig med opsætningen, bare du kommer med teksten og eventuelle 
billeder. 
Kontakt Poul Danstrup Andersen på telefon 33 339378 eller 
annoncering@dsr-online.dk for at fa mere at vide om annoncering i DSR Bladet. 
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Alkoholproblemet i DSR 

Efter min mening har vi et 
alkoholproblem i klubben. Den slags 
er det ikke populært at tale om, og 
der bliver tit gaet længe omkring den 
varme grød i sManne sager. Menjeg 
synes, at problemet skal frem i lyset 
og debatteres. 

Efter med overskriften og den 
indledende tekst forMbentlig at have 
fanget læsernes opmærksomhed kan 
jeg afsløre, at "alkoholproblemet" 
bestM i, at det til daglig er umuligt at 
købe vin i baren, med mindre man 
køber en hel flaske. Det synes jeg, 
man bør gøre noget ved. 

Efter at være flyttet ud af byen spiser 
jeg ikke sa tit i klubben, som jeg har 
gjort. men dogjævnligt. Tit synes jeg, 
at det kunne være rart at nyde et glas 
vin, nar man sidder og hygger sig 
med klubkammerater over den gode 
mad. Det gælder ikke mindst. nar vi 
nar hen pa den tid, hvor man kan 
sidde pa terrassen en lun aften. 

Desværre er det ret vanskeligt at 
købe vin til sin mad i baren. Jeg 
forstar udmærket. at der ikke er 
økonomi i at abne en flaske vin og 
sælge et par glas og sa matte hælde 
resten ud, fordi den ikke bliver solgt 
hurtigt nok. Derfor harjeg gennem 
længere tid - mere end et ar, tror jeg 
- foreslaet diverse personer med 
tilknytning til køkkenet og baren, at 
man indkøbte en 3-liters "bag-in-box" 

papvin, som man sa kunne sælge 
glasvis. Tidligere var papvin en 
mistrøstigt foretagende rent 
smagsmæssigt, men i dag kan man 
faktisk fa ganske rimelige vine i 3-
liters kartoner med vakuumposer, 
hvorved vinen kan holde sig længe. 
Man vil saledes have en rimelig tid til 
at fa solgt indholdet. 

Jeg ma desværre konstatere, at mit 
forslag ikke har vundet genklang. Om 
det skyldes, at vores 
favoritleverandør ikke forhandler 
sMan vin, ved jeg ikke,jeg mener 
ikke at have faet et klart svar pa mit 
forslag. 

Jeg synes, man burde indkøbe to 3-
liters kartoner - en rød og en hvid -
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og derefter slå lidt på tromme i baren for, at man nu kan købe vin til daglig. Så 
tror jeg nok, der vil være efterspørgsel fra andre end mig. Hvisjeg skulle tage 
helt fejl. og det kun er mig, der kunne ønske et glas vin ind imellem, vil klubben 
stå med et tab på måske 2 x 100 kr. ekskl. moms. i indkøbspris. Det er således 
ikke den helt store økonomiske satsning, man kaster sig ud i. 

Jeg synes, man i baren skulle gøre forsøget. I modsat fald viljeg gerne have en 
klar forklaring på, hvorfor det ikke kan lade sig gøre. 

Med venlig hilsen 
Lars Bundesen 

Vedrørende Rees legat 

Apropos mit indlæg om "alkoholproblemet" i DSR er et af de mere kuriøse 
hjørner i DSR's historiejo betingelserne for støtte til kaproningen fra Rees 
legat. En af betingelserne for støtten er, som de neste medlemmer nok har hørt 
ptl generalforsamlingen, at der i DSR ikke må agiteres for afholdssagen. Er der 
nogen af de ældre medlemmer (eller yngre for den sags skyld), der ved, 
hvordan denne lidt underlige betingelse er kommet ind i legatet? Det er 
formentlig ikke ment som en opfordring til drikkeri i større omfang - det ville 
vist ikke være Rees stil. 
Da det også er en betingelse for støtte fra legatet, at der ikke agiteres for politik 
i DSR, kunne jeg forestille mig, at det var et spørgsmål om, at Herman Ree ikke 
ønskede, at klubben blev præget af en masse diskussioner, der kunne skabe 
uenighed og strid og ikke havde med rosporten at gøre. Da afholdssagen var 
en kraftig og omdiskuteret bevægelse i forrige tlrhundredes første tlrtier, kunne 
det være forklaringen ptl, at denne bevægelse specifikt blev nævnt. 
Der kunne og sti være andre forklaringer, der mere direkte havde forbindelse til 
Ree. 

Dajeg af og til graver i klubbens arkivalier - dog desværre ikke sti meget. som 
jeg gerne ville - synes jeg, at det kunne være sjovt at f ti kastet lidt lys ptl denne 
detaUe i klubhistorien. 

Lars Bundesen 
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HOLTE VINLAGER 
Vi tilbyder et righoldigt sortiment af kvalitetsvine til lavpris. Gælder det 
vine fra vores faste sortiment eller aktuelle tilbud, er Holte Vinlager 
altid et godt valg. Vi har gavevinen, festvinen såvel som den helt rigtige 
vin til den udsøgte middag. 
I 2005 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. 31. 
maj. Derudover ser vi frem til dit besøg i butikken på Østerbrogade, 
hvor vi altid har den rigtige vin til den rigtige lejlighed! 

vi Jan Nielsen 

Østerbrogade 106 . 2100 København Ø . 
Tlf.: 35 43 04 15 
www.holtevinlager.dk 
e-mail: osterbro@holtevinlager dk 

Holte Vinlager Østerbro 

Abningstider: mandag - torsdag kJ. 11 .00 - 17.30, 
fredag kl. 10.00 - 18.00 og lørdag kl. 10.00 - 14.00. 
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ForMbentlig bliver der ogsb mange gode k;yakture i 2005! (Foto: Søren M. C.) 

Nye kajakker i skuret 

DSR har forud for sæsonstarten indkøbt tre nye kajakker: To Spica-kajakker i glasfiber og 
en ny udgave af modellen "Escape" udført iletvægtsmaterialer. 

Spica-kajakkerne er velkendte al mange DS R-roere, idet de er identiske med (bl.a.) de to 
kajakker "Skalle" og "Mulle", som vi fik sidste år. De har vandtæt skot og er derfor 
særligt egnede til pingviner og begyndere og naturligvis til langture. Escapen henvender 
sig især til handicap- og marathonroere og til alle andre, der kan lide en hurtig turkajak. 

Når dette blad udkommer, har der efter planen (1 . maj) været afholdt auktion, og 
forhåbentligt er der solgt 3-4 af de ældre og udtjente kajakker. Antallet af kajakker i 
skuret vil derfor være uændret i forhold til sidste år, men til gengæld vil roerne opleve. at 
materieludbuddet er blevet forbedret. 

God sæson - og hvis du ikke allerede er tilmeldt, så skynd dig at komme på Kajak
udvalgets e-mailingliste (Groupcarel, så du ikke går glip af meddelelser om aktiviteter og 
andre nyheder fra kajaksektionen. Tilmeld dig via DSR's hjemmeside eller skriv til 
k~ak@ds[=Qnljne dk. 

KajakudvaJget 
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GASTRONOMIX er Deres nye leverandør af kvalitets fødevarer fra 
Frankrig. 

GASTRONOMIX servicerer HORECA-branchen samt delikatessebutikker. 
Vi udvælger og importer selv alle vore produkter, direkte fra 
producenterne. Dermed opnas den bedste kvalitet til den bedste pris. 

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

Vi bestræber os pa at forhandle udelukkende AOe eller ægte 
egnsprodukter for dermed at kunne tilbyde den ægte kvalitetsvare. 

Vi garanterer Dem et topkvalitets serviceniveau, og altid friske og 
velplejede produkter. Vores central placering i København giver os 
samtidigt muligheden for at yde gode leveringsbetingelser. 

GASTRONOMIX ser frem til at arbejde sammen med Dem - vi haber at 
sejer til Jeres Favoritmarked d. 31. maj! 

Med Gastronomix hilsen 

Gastronomix.dk 
Gastronomix ApS 

Slagterboderne 10-14 
1716 København-V 

info@gastronomixdk 
Telefon 7025 2490 
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Så har VI endnu engang taget hul på en ny rosæson. og de mange både 
skal ud og røre sig efter en lang vinter I bådha/lens mørke (Foto Peter Wigh 
Magnus). 
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Ved den årlige stander
hejsning var det forman
den, Paul Bruniche-Olsen, 
som døbte vores nye 
inrigger (Foto. Karl-Heinz 
Raatz). 



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

Carlsberg 
V~rl~~~100, Kbh. V 
nr. 3327 3327 
www.carlsberg.dk 

Danske Bank 
Strarovejen 8 
2100 Køb!!nhavn ø 
www.danskebank.dk 

Energi E2 
Lautrupsgade 1 
2100 København ø 
www.e2.dk 

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

Gastronomix 
Slagterbodeme 10-14 
1716 København V 
TIt. 7025 2490 

Geobyg, murer, tømrer & WS 
Wilrernoesgade 43 
2100 København ø 
l1f. 40186616 

Gravør Bent Hemdal 
Købmagetgade 65C 
1550 København K 
Tlf. 3311 3462 

Holte Vinlager 
østerbrogade 106, Kbh. ø 
Tlf. 35430415 
www.holte\linlager .dk 

SA-fL v I Leif Werborg 
Philip Scholisvej 21 

. 2000 Fredeliksberg 
Tlf. 3886 1909 

Materialeaflevenng og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 3333 9378 
annonceringigidsr-online.dk 

33 



Orienteringsløb i forår- 2005 - --

Dato Løbstype Skov Arrangør 

1. maj Regional Aggerbo-Bræsted Lyngby OK 

15. maj D T okkekøb Hegn Allerød OK 

22 . maj D Burresøskovene SG 

7.juni Byløb, ogstl holdløb København 

Der er løb hver tirsdag aften et sted i Nordsjælland/Storkøbenhavn ind til midt i 
oktober, se http://www.orienterjog.dk/farum-okldk/karussel!ostliste.asp eller 
'Østkredsens Karusse!' ptl forbundets hjemmeside. 

Tilmelding 

Gtlsehusløb - mødetidspunkt: Søndag mellem 10 og 12. Tre baner ptl ca. 4 km, 
6 km og 8 km. Øvrige løb - Senest 10 dage før til Johan Frydendahl (2278 
9917). 
Yderligere oplysninger kan hentes ptl www.dk.orientering.org under 
'Løbska lender' . 
Se ogstl under 'Østkredsen Karrusel', hvor de tlbne træningsløb, der afholdes i 
København og Nordsjælland, er listet. 
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Hvor godtfolk er, 
kommer godtfolk ti/o 
Her 3 hinsides fra, som 
deltog i til festen .BMt 
f!Je" iDSi?--
(Foto: LiJrs Bundesen) 



Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55,2100 København ø 

Bankkonton ... : 
Postgi .... : 

Danske Bank: 4 330·4330162913 

500 34 66 
Hjenvneside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor) : 39296326 
Medlemstelefon (bAldhal): 39185811 
Telefax: 

Fonnand: 
Paul Bruniche -Olsen 
Høyrups Alle 77 
2900 Hellerup 
Ur.: 39 40 48 42 

39296322 

Motionsrochef: 
Karen l auberg 
Gammeltoftsgade 6 . st. th . 
1355 København K 
ur . lO 15 32 11 

e mail : formand@dsr -online.dk e-mail : motion@dsr -online. dk 

Kassere .. : 
Johan Frydendahl 
Ecngbakken 27 
2830 Virum 

Langtul"Srochef: 
Ved lan af bade kontakt: 
Karen Lauberg 

LIf : 22 78 99 17 • 45 85 86 05 
e-mali : kasserer@dsr -online. dk 

nr.: 20 15 32 11 ellers anvend 
e-mail : langtur@dsr -online .dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia ø stergaard 
Bogholder Alle 52 . 1. th. 
2720 Vanløse 
nr. : 38795226 

Kajakl"OChef: 
Søren Møller Christensen 
Blegdamsvej 74 B. 5. tv 
2100 København ø 
Uf.: 35 34 44 63 

e -mal': sekretaer@dsf -online .dk e-mail : k.!iak@dsr-onllne.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32. I~ . 17 
1159 København K 
tlf . : 26 / 4 IO 48 
e -mail : kaproning@dsr ~ 

onllne.dk. 

I nstruktionsrochef: 
Morten Jensen 
Polensgade 4 1. 3. tv 
2300 Købentlavrl S 
tlf. : 32 55 5857 
e-mail: instruklion@dsr
onllne. dk 

Fonnand: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
Uf. : 45 885886 

Sportsl"OChef: 
Berit Haahr Hansen 
Valkyriegade 9 . 1. th. 
2200 København N 
Uf. : 35 8398 39 
e-mail: sport@dsr-online.dk 

Husforvalte .. : 
Mogens Hau! 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
Uf.: 39 29 8 4 99 
e ·m ail: husforvalter@dsf . 
online.dk 

Orienteringssektionen 
Kassere .. : 
Michael Remod 
Skarøgade 5. 2. th. 
21 00 København ø 
Uf.: 39 2068 38 

~: 

JohanF~ 
Engbakken 2 7 
2830 Virum 
tlf. : 22 78 99 17 

Materielforvalter: 
Flemming Borg Jensen 
Brostykkevej 145 
2650 Hvidovre 
Uf. : 3677 10 09 
e-mail : matenel@dsr-onlme .dk 

IT-chef: 
Michael H. QV1st 
Vognmandsm arken 12, 1. th . 
2100 København ø 
ur. : 23 37 3706 (aften) 
e -mail: itadmin@dsr-online. dk 

Kontingentkassere .. : 
Kun skriftlige henvendelser : 
DSR. Strandvænget 55 
2100 Køb<onhavn ø 
e ·m ai!: kOl1tingent@dsr
online.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovf1j 7 A. 1 t v 
2300 København S 
tlf. : 32 840464 
e-mali: bladet@dsr-onllne.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
Uf. : 39 68 0319 
e -mail : 
1øxlersen78@tdmail.<I< 
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Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh, ø 

DSR har mange søde englepiger, og til Blåt øje festen vrimlede det med dem, 
(Foto: Lars Bundesen). 





DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes 
på e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på diskette eller Cd-rom 
til DSR med att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i 
brev-sprækken på kontoret i 
båd hallen . 
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 billedtekster til indlæggene. 

Deadlines 
Juli nummeret (udkommer primo 
Juli): Onsdag den 8. juni. 
August nummeret (udkommer primo 
august): Mandag den 11. juli. 
Intet september nummer, da bladet 
holder fer ie. 

Bemærk: Henvendelser om 
adresseændringer og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen 
på e-mail adressen: 
kontingent@dsr-online .dk 

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

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

Hvor intet andet er anført, er 
billederne taget af redaktionen. 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbeta le et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen . Indbetalingen 
dækker de tre første må neders 
kontingent . 

Kontingent 
Opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved 
overskridelse af betalingsfrist pålægges 
et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hv is rykker 
krydser forsinket indbetaling, kan der ses 
bort fra rykker, men gebyret v il bl ive 
opkrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 600 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 400 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 570 kr. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@dsr
online.dk). Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (l/l, 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. 

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 1/2-1 års 
kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 
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Leder 

©©® 
Så er foråret over os, og en ny rosæson er startet, derfor velkommen til alle de nye 
ansigter i klubben! Sæsonen er startet lidt køligt, men vejret kan i det lange løb 
næsten ikke blive værre end sidste år - og så ikke et ord mere om vejret, som 
fyldte næsten samtlige udvalgsberetninger sidste år! Og husk så (se artiklen 
"Opråb til kaninerne" i dette nummer), at det kan øse, det kan pøse, det kan regne, 
men det er vinden, det handler om, når vi ror! 

Brigitta har også mærket til den heftige aktivitet i klubben og melder om "fuldt 
hus" hver aften i "DSR restauranten", så det er en god ide at skrive sig på 
madlisten FØR samme dag, hvis du vil sikre dig en plads omkring bordet. 
Skulle det ske, at du en dag går forgæves, så husk, at det IKKE er de (frivillige) 
medlemmer bag baren, som er skyld i, at du må gå sulten hjem - alternativt: Sørg 
for altid at have koldskål stående i dit køleskab .. ! 

Sommeren er også højsæson for alle klubbens aktiviteter, og som du kan se under 
aktivitetskalenderen, så bugner det med masser af gode arrangementer, som bare 
venter på, at DU skal melde dig til. Mon der også er nogen (tutorgruppen?), som 
vil sørge for, at det endnu et år bliver en uforglemmelig Sankt Hans Aften i DSR? 
Hvis du ikke befinder dig på DSRs Hjelmsjo-tur og pludselig hen over sommeren 
føler trang til andet end DSR, så kan du tage en af dine rovenner under armen og 
opleve sommerens hav af koncerter, film, og markeder af en hver art, såvel 
indendørs som ude i det fri. For slet ikke at tale om H.C. Andersens 
eventyrverden, som den 4.-7. august (som en del af Kulturhavn) på 
Havfruegrunden ud for den Sorte Diamant opfører "Den Lille Havfrue" med 650 
medvirkende på en flydende gigantscene i Københavns Havn. 

Sommerens tip: Alle ved jo, at det er vigtigt at drikke masser af vand (især på 
længere roture), men vidste du også, at vandet fra hanen i Danmark på alle måder 
sejrer over kilde-/mineralvand på flaske! Kildevand på flaske kan koste op til 30 
kr. pr. liter, mens postevandet til sammenligning koster 3 øre pr. liter. Og hvis du 
tror, at de dyre dråber på flaske er sundere, så er det ikke tilfældet, da vores 
postevand er meget rent og fuld af sunde mineraler. Selv Forbrugerstyreisen 
anbefaler det rene postevand frem for kildevand. 
Så fat du bare vanddunken, og fyld den op med vandhanens "gode" dråber - god 
vind! 

Af Marianne Bentzen, redaktør 
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Resume af bestyrelsesmødet 
d. 10. maj 

• Klubben skal som bekendt vælge ny fonnand på generalforsamlingen i november. 
I følge lovene skal bestyrelsen stil le med en kandidat. Bestyrelsens kandidat bliver 
Hans G . Olsen. Du kan læse et interview med Hans i næste nummer af bladet. 

Der har med gymnastikinstmktørerne været afholdt evalueringsmøde af vinter
gymnastikken . Mange forbedringer er planlagt til næste sæson: Programmet bliver 
annonceret tidligere; instruktørerne præsenterer deres gymnastik mere dybt
gående; der bliver forsøg med 60 min. undervisning og yoga etc. Læs mere i 
de næste numre af bladet. 

• Københavns Havn vil under henvisning til terrorbeskyttelse begrænse mulig

hederne for at ro i havnen . Vi og andre roklubber søger at protestere, men når 
dette blad udkommer, er der formentlig allerede indført restriktioner, der bl.a. 
betyder, at der ikke må ros via Kronløbet og langs Langelinie. Se efter opslag i 
klubben og hør rovagten. 

Vil du vide mere om bestyrelsesmøderne, kan du se referatet på 
opslagstavlen i Slyngelstuen. 

Paul Briiniche-Olsen 
formand 

BENT HERNDAL 

Håndgravering • Maskingravering 

KØBMAGERGADE 65C (Baggården) 

1150 KØBENHAVN K 

Medlem af GRAV0RLAUGET I DANMARK 

Rabat til DSRs medlemmer i henhold til aftale. 
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Aktivitetskalender 2005 
Juni 

4. Tutor-dag 
6. Infornøde om Hjelmsjo k!. 20.30 
7. Bestyrelsesmøde 
8. Uddeling af Gudmund Schacks Mindelegat 
IO. Margrethe-Havnen kJ. 18.00 
18. Fødselsdagsfest 
23. Sankt Hans 
25. Tutor-dag 
26. Gennem Slusen til Hvidovre k!. 8.00 
26. Arbejdsdag i klubben 

Juli 
I. Måneskinstur kl. 19.00 
5. Bestyrelsesmøde 
8. Grill-/fredagsba r 
IO. Morgenroning k!. 8.00 
16. Tutor-dag 
22. Måneskinstur kl. 19.00 
22. Hjelmsjo i Sverige. Slutter d. 7. august 

August 
5. Lys- og lygteroning kJ. 19.00 
9. Bestyrelsesmøde 
13. Tutor-dag 
14. Arbejdsdag i klubben 
20. Kanindåb og fest 
28. Tur på Roskilde Fjord k!. 10.00 

September 
4. Tur til Dragør 
5. Svanemøllematch 
6. Bestyre 1 sem øde 
IO. Spilleaften og lørdagsbar 
11. Arbejdsdag i klubben 
15. Intro til vinteraktiviteter 
16. Måneskinstur 
21. Klubmesterskaber 
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Grilltur til Margretheholmshavnen 
fredag d. 10. juni 

Vi ror "alternativt" i det daglige rofarvand og kikker på alle de vindmøller vi 
kommer forbi! Pas på kasketten! A Ile kan være med på denne hyggetur. 
- Også kaniner med roret! Turen bliver max . 20 km. 

Derefter ror vi ind i Margrethe-Havnen og nyder en dejlig sommeraften, mens vi 
en-gangs-griller vores medbragte bøffer/steaks/pølser mv. 

Pris: ca. kr. 50 pr. person. Den endelige madfordeling foretages, når der er 
overblik over antallet af tilmeldte. Man skal selv sørge for egne drikkevarer. 

Vi mødes omklædte på bådpladsen kJ. 18.00. 

Tilmelding: Du kan tilmelde dig via 'Roaftaler' på Groupcare (Se under maiJlister 
på hjemmesiden, www.dsr-online.dk) eller ved at sende en mai! til 
j ettehoey@mail.dk 

Venlig hilsen - DSR Motion v/Kirsten Kuhn og Jette Høy 
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Kære Medlem 
~~ Vil du komme til min 138 års fødselsdag? 
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~. ........ . ~ .. Dag: Lørdag den 18. juni 

Tid: Klokken 19.00 

Der vil selvfølgelig være ballondans, præmier, 
og slikposer, som til en ægte børnefødselsdag. 

Glæder mig til at se dig! 

S.U. Ved billetkøb i baren fra den 1. juni. 

Fødselsdagshilsner fra DSR 
(alias Barudvalget) 



Gennem slusen til Hvidovre 
- søndag d. 26. juni kl. 8.00 

Kom lidt ud over det daglige rofarvand og tag med på en tur ned gennem 
Københavns Havn og videre gennem slusen ved Sjællandsbroen til Hvidovre. 
Har vi lyst, er der mulighed for at fortsætte til Brøndby. Vi returnerer gennem 
slusen kl. ca. 17.00 og er tilbage i DSR senest kl. 19.00. Samlet rodistance bliver 
ca. 45 km. 

Undervejs nyder vi medbragte madder og godter. Vi vil fordele indkøb til 
proviantering, så hver tager noget med til fælles fortæring. 
Skriv dig på tilmeldingslisten med e-mailadresse i Slyngelstuen og mød omklædt 
op på bådpladsen, så vi er klar til afgang k!. 8.00 præcist, afhensyn til slusens 
åbningstider. Sidste tilmeldingsdag er tirsdag den 21. juni. 

Vel mødt - DSR Motion 
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© Måneskinstur den l. juli 
Mød op på bålpladsen kl. 19 og deltag i måne
skinsturen , hvor vejret og planeternes stilling 
giver gode muligheder for at sejle gennem Køben
havns Havn i måneskin! 

Turen er åben for alle - 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 traditionen tro gennem Københavns 

© 

kanaler, og vi lægger til ved Gammel Strand, hvor vi hygger os med medbragt 
godt humør og ditto slik og kage. Vi er hjemme igen ca. kl. 23, hvor der er pølse
og ostebord og åben bar. 

Hvis du vil med, så skriv dig på tilmeldingslisten på opslagstavlen i Slyngelstuen, 
og hvis du vil med til pølse-ostebordet, så køb en billet til 35 kr. i baren . Sidste 
frist for tilmelding er torsdag den 30. juni. Såfremt du ikke har billet på 
forhånd, er prisen 40 kr. 

Til styrmænd: Medbring jeres egen lygte (i tilfælde af, at klubbens skulle svigte)! 

Vel mødt - DSR Motion vi Lene Boisen {lenebrittboisen@mail.dk} 
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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. 7020 4413 



Morgenroning 
søndag d. 10. juli kl. 8.00 

Har du lyst til at opleve Øresund en forhåbentlig herlig sommermorgen? 
Så tag med på en rotur søndag den 10. juli, hvor vi ror til Tårbæk og spiser vores 
medbragte morgenmad sammen. Tag selv morgenmad og drikkevarer med. 
Er vejret mod forventning mindre godt, så ror vi alligevel og spiser efterfølgende i 
klubben. 
Skriv dig på listen i Slyngelstuen og mød omklædt op på bådpladsen kl. 8.00. 
Sidste tilmeldingsdag er torsdag den 7. juli. 

Vel mødt - DSR Motion 

Forårsnyheder fra Friluftsland 
- kom ind og hent det nye katalog! 

UØI/IDET KJUJlKSORTlMENT 
Vi har et godt udvalg i hav- og turkajakker med alt nødvendigt 
lilbehørog beklædning. Desuden er VI eksperter i vandt ærte 
poser og kas5er til sikker opbevaring af alt fra computere til 
soveposen Kajakkern e kan ses' København K og Roskilde, 
som er vores "I<ajakcentre", men kan selvfølgelJg bestilles i alle 
vores butikker. 

~):;PELI _ .. --_ ... - -
MICRO CIISES 
Nu kan du ogs~ få eftektlvvand~ støv ag 

':.tødtæt beskl"ttelsp til mindre emner 

'ldSOm mobll~elefon e r. PDA er dIgItalka

meraer, mv 

Priser fra : 

SEII TOBRINS 
Fin dagturskdJak Sed Tounng er forsynet med dPt ghm

rerde finske NdVJgator rorsyslem, to vanOtætte <;. kot ter 

og 2luger, så her får fllan vlrkel'q meqet for penqere 
D~t~'Jer: To bærehJl'lcJtag, tlnatom/s.l.. formstølJl sæde /Il vøi1d~ 
tæt le skot. to run(J~ slu"erums!uQer p:' 24 c:m, Jusler barl ryglæn. 
5/kkf!rhedsl/'IJiner. gumm/srropper p,~ dækker (orøll 09 bJ9 (ac~ ~"IIt · 
tet 91VE'f pl<lds {rI 'HJkorf med mere VIpperor med sry'epedaler HM 
længde ' 465 cm bredde 59(m COC kPIt 78/4 1 Ul' vægt J 3k9 
la~t.ee\lrte, uo 1<9 FiJrYfr' R~d oq gu' 

~_'_13______ _____ _ ___ .1215,-

GODT UDST Y R - BE DRE OPLEVELS E R! 
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Informations- og kommunikations
strategi for DSR 

lnfonnations- og kommunikationsstrategien omhandler bestyrelsens og 
udvalgenes infonnation til og kommunikation med klubbens medlemmer samt 
information og kommunikation medlemsgrupper imellem. 

Medier for infonnation og kommunikation. 

Nærværende strategi omhandler: 

Medlemsbladet 
Klubbens hjemmeside, www.dsr-online.dk 
Klubbens e-mailbasere ugentlige nyhedsbrev 
Klubbens anvendelse af faciliteterne på Groupcare. 

Medlemsbladet 
Medlemsbladet sendes med posten til alle medlemmer og udkommer 8-10 gange 
årligt. Bladets målgruppe er medlemmerne, men bladet sendes også til andre 
roklubber og samarbejdspartnere. 

Udover stor frivillig arbejdskraft koster det 70-80.000 kr. årligt 
(fratrukket tilskud) at udsende bladet. Heri er ikke indregnet annonceindtægter på 
20-30.000 kr. Bladet indeholder oversigter og artikler om kommende aktiviteter i 
klubben, infonnationer og referater fra bestyrelse og udvalg, artikler om 
roaktiviteter samt debatartikler. 

Bladet er væsentligt i at sikre kontakten til medlemmerne, herunder medlemmer, 
der ikke kommer så ofte i klubben, det være sig midlertidigt eller mere penna
nent. Herved er bladet også vigtigt i fastholdelsen af medlemmerne. Derudover er 
det målet med bladet, at medlemmerne kan orientere sig om, hvilke aktiviteter, 
der aktuelt er i klubben samt hvilke emner, der aktuelt er til debat. 

Bladredaktionen er ansvarlig for medlemsbladet, og den ansvarshavende redaktør 
afgør bladets indhold under hensyn til ovennævnte målsætning. 
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Klubbens hjemmeside 
Klubbens hjemmeside, www.dsr-online.dk. har som målgruppe såvel nuværende 
som potentielle medlemmer og andre interesserede i infonnationer om klubben. 

For klubbens medlemmer er målet med hjemmesiden primært at give fonnel 
information om klubbens opbygning, beskrivelse af de forskellige aktiviteter samt 
regler love mv. Derudover kan aktivitetskalenderen findes på hjemmesiden. 

For potentielle medlemmer (og andre interesserede) er målet med hjemmesiden, 
at der her findes tilstrækkelig infonnation til at afgøre, om man ønsker at melde 
sig ind i klubben. 

Hjemmesiden er ikke et debatforum. Hertil henvises til medlemsbladet og 
Groupcare. 

Klubbens IT-udvalg er ansvarlig for den løbende styring og udvikling af 
hjemmesiden, idet dog det enkelte bestyrelsesmedlem er ansvarlig for opdatering 
af informationer indenfor eget ansvarsområde. 

~"-~~ . . . , _._-
Bestyrelsens startegidag den 5. marts havde bl. a. Informations- og 
kommunikationsstrategi på programmet. (Foto: Marianne Bentzen) 
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Klubbens e-mail baserede ugentlige nyhedsbrev 
Med formål at sikre, at medlemmer der ønsker det, elektronisk kan informeres om 
umiddelbart kommende aktiviteter i klubben, udsendes ugentligt et nyhedsmail 
efter en mail-liste, som medlemmer kan tilslutte sig. Der er tale om en enkelt 
opstillet nyhedsmail , hvor medlemmer kan indsende den information, de ønsker 
offentliggjort til den ansvarlige for nyhedsmailen. 

Målet er, at medlemmerne bedst muligt informeres om de umiddelbart kommende 
aktiviteter j klubben. 

Klubbens IT-koordinator er ansvarlig for indholdet af og udsendelsen af 
nyhedsmai len. 

Klubbens anvendelse af faciliteterne på Groupcare 
Klubben er tilmeldt abonnement til Groupcare, og medlemmer kan gratis få 
adgang til Groupcares VIP-service. Via Groupcare kan dokumenter lægges ud til 
de relevante medlemmer, der kan oprettes diskussioner og informeres om 
aktiviteter (kalenderfunktion). 

Bestyrelsen og de enkelte udvalg tilknyttet bestyrelsen har grupper på Groupcare, 
men det er frit for det enkelte medlem at oprette en gruppe, fx vedrørende en 
særlig klubaktivitet. 

Målet med klubbens tilknytning til Groupcare er at fremme og effektivisere 
formidlingen af informationer i relation til klubbens aktiviteter. 

Klubbens IT-udvalg er ansvarlig for vedligeholdelse af abonnementet. 

Vedtaget i bestyrelsen 
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Bladet ændrer udgivelse! 
DSR bladet udkommer IO gange årligt - og det vil det fortsat gøre, MEN de 
to måneder, hvor bladet ikke udkommer, vil fremover være september og 
januar måned, og ikke som hidtil august og januar måned. 
Derfor husk, hvis DU skal ha' noget vigtigt i bladet sidst på sommeren, så er 
det enten i august eller oktober nummeret (se deadlines forrest i bladet). 



Sportsroning i Svanemøllen 
- DSR Sport 

Kunne du tænke dig struktureret træning og roning med 
fokus på konkurrence-roning? 

Erfarne som nye roere kan via sportsaktiviteterne opnå intensiv roning med mu
lighed for at udvikle deres roteknik og styrke. Vi satser på struktureret, regelmæs
sig træning og deltager i forskellige regattaer/konkurrencer (Sved På Panden -
løb, 8GP turnering, Jangdistancekaproning mm.) 

Sportsroningsaktiviteter i Svanemøllen handler både om gamle klassikere og nye 
aktiviteter, der fokuserer på intensiv roning. Sportsroning i Svanemøllen dækker 
aktiviteterne: Sved På Panden (SPP), Teknik+, Racerkanintræning, Motion+ 
(Langdistancekaproning) og 8 Grand Prix i Svanemøllen (8GPS). 

Du kan i skemaet få et overblik over sportsaktiviteterne. Aktiviteternes formål, 
målgruppe, træningsintentioner(krav), træningsdage mv. er beskrevet i skemaet. 

Hvem er sportsroningsudvalget? 
De personer, som danner teamet bag sportsroning, er: Heike Gosse, Kirsten Kuhn, 
Birgitte Sørensen, Anette Tørning, Dan Hansen, Anita Mejemose, Gert Bruun 
Iversen, Hans Olsen, Caroline Sofie Clemmesen og Sportsrochefen Berit Haahr 
Hansen. 
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Sportsroning i Svanemøllen - eSF 
Overordnet Formålet er at skabe og videreudvikle en bred vifte af trær 
formAl Aktiviteterne fokuserer på intensiv roning, med mulighed fe 

danske kaproninger. 
Aktivitet Ræ .. rkanln Teknik + Sved I 

Formål Træning i inrigget Højne standarden af den Aktive 
materiel med fokus på rotekniske kunnen. trænin 
deltagelse i motion 
Svanemøllematchen. J 

Målgruppe IArets kaniner, som Roere, som ønsker at Roere, 
ønsker et introkursus i at forbedre deres roteknik. koncer 
træne til kaproning dvs. komm4 
koncenteret roning med . , 
fokus på tekni k. 

Trænlngalnten 2-3 gange/uge. (muligvis Ingen Somm 
-tloner (krav) 4 gange i august for gange, 

udvalgte personer) Vinter 
ergom. 
evt. 1 ! 
mv. 

Mål Deltagelse i Mere fart i båden ved Somm 
Svanemøllematchen samme energiforbrug. Sved f 
samt evt. kortbane DM. (SPP-' 

eller i ~ 
eller m 

Vinter 
(BGP). 
Klubm. 
somm4 

Delmål Positiv udvikling af Positiv udvikling af God re 
roteknik. Undgå skader - roteknik. God udviklll 
teamarbejde med god rooplevelse - færre Undgå 
stemning og holdånd. skader - større roglæde stemni 
God rooplevelse. - god stemning og 

holdånd. 

Ro- Roret (min. B gange på Roret Har rCI 
kompetence vandet) har de 

har væ 
Bådtype Inrigger: 2-åres og 4- Inrigger: 2-åres og 4- Inrigge 

åres samt gig. åres samt gig. åres 

Trænlngadaga Tirsdag kl. 19.15-21.15, Sommer: Søndag kl. Somm 
(faate) torsdag kl. 19.15-21 .15 16.00 (omklædt på og lør{ 

(selvtræning) og søndag pladsen). Vinter 
kI10.00-13.00. (Maj til Vinter: Søndag kl. 16.00 torsdal 
aug.lsep.) i trænings-rummet. og løre 

14.00: 

Træner Organiseret via Selve Selvor! 
trænertilknytning. træningen/instruktionen en styr 

bliver varetaget af Træne 
erfarne søndal 
roere/instruktører. T+. 
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Sport 
jstilbud i Svanemøllen til roere (erfarne som nye), som ønsker træning. 
It udvikle sin roteknik og styrke. Målet er at deltage og vinde medaljer ved 

Panden (SPP) 8 Grand Prix Motlons+ 
Svanemøllen (8GPS) (Langdistancekaproning, 

LO) 
;truktureret Træning i outrigget Organiseret træning i inrigget 
led fokus på materiel med fokus på materiel med fokus på 
I teknik. konkurrence-roning. langdistance-kaproning. 

sports/motionsroning) 
1m ønsker Roere, som ønsker at Roere, som ønsker at træne 
Iret træning og træne regelmæssigt på et mere end 4 gange om ugen 
~od form. hold med henblik på 8GP på et hold med henblik på at 

regattadeltagelse (1000 deltage og vinde medaljer ved 
m). Langdistancekaproninger (10 

km og 25 km). 
2(-3) Sommer: 3 gange/uge. Sommer: 4 gange/uge. 

e. Vinter: 3 gange Vinter: 4 gange 
gange ergometer/uge. ergometer/uge. 
rtræning/uge 
Ig gymnastik 

: Deltagelse i Sommer: 8GP, Sommer: Deltagelse og vinde 
Panden-løb klubmesterskaber samt medaljer ved DM-serien i 
~m) i Hellerup andre regatter. langdistancekaproning, 
'nen (SAS) Vinter: 8GP og Svanemøllematchen, 
Ithon-roning. klubmesterskaber i klubmesterskaber samt 

Grand Prix ergometer. kortbane DM. Evt. i marathon-
roning. 

erskaber både Vinter: Deltagelse i interne 
>g vinter. ergometer langdistancer. 

Klubmesterskaber i 
ergometer. 

levelse. Positiv Positiv udvikling af Positiv udvikling af roteknik, 
af rotekn ik. roteknik og styrke. Undgå styrke og fysisk formåen. 
ader-god skader - team arbejde med Udvikle nye roere til 
og holdånd god stemning og holdånd. kommende sæsonner. 

God rooplevelse. Forbedre 
langdistancekaproningen i 
klubben. Undgå skader -
teamarbejde med god 
stemning og holdånd. 

nino 500 km og Scullerret. Har teknik og Har roet min. 1000 km (mindst 
jet i T +. Eller styrke på plads. 1 år). Har teknik og styrke på 
ræserkanin. plads. 

1-åres og 4- Outrigget matriel: 8+, 4x, Inrigger: 2-åres, 4-åres og gig. 
2x og 1x 

Onsdag kl18 Sommer: Tirsdag kl. Sommer: Tirsdag og torsdag 
kl. 9.00. 18.00 (Hvidovre) og kl. 17.00. 
andag - fredag kl. 17.00 Vinter: Mandag og torsdag kl 
1.19.45-21 .00 (Svanemøllen). 17.30-19.45 
kl. 1300- Vinter: Onsdag kl. 18.15-

19.45, Fredag kl. 17.00-
18.15 og søndag kl. 
1500-1600 

lisering med Selvorganisering med en Trænertilknytning på de 
-uppe. styregruppe. organiserede træningsdage 
,nytning om Trænertilknytning ca. to gange/uge. Samt efter 
I kl. 16.00 via forventet to gange/uge. aftale med trænerne 

17 



Vi er et team, som er meget bredt repræsenteret i klubben inden for de ovennævnte 
aktiviteter. Vores mål er at skabe og videreudvikle en bred vifte afsportstræningstil
bud i Svanemøllen, som fokuserer på intensiv roning. Vi ønsker at skabe plads til 
medlemmer (erfarne som nye), som ønsker træning og mulighed for at udvikle sig 
roteknisk. 

l år har vi valgt at fokusere på de to nye aktiviteter Sved På Panden(SPP) og 8 
Grand Prix i Svanemøllen(8GPS). 

Hvad er Sved På Panden? 
Kunne du tænke dig lidt mere fysisk krævende ture på vandet, og/eller ønsker du 
at træne mere koncentreret og komme i god form ved roning? Så har du fremover 
mulighed for det hver onsdag k\. 18.00 og lørdag k\. 9.00 til Sved På Panden 
træning. 
Vi kan tilbyde en aktiv og struktureret træning med fokus på motion og teknik i 2-
åres og 4-åres Inrigger. Eneste krav fra din side for at deltage er, at du har roet 
min. 500 km og har deltaget i teknik+ og/eller været ræserkanin. 
Træningsintentioner(krav) er 2( -3) gange træning per uge. 
Hvis du har lyst til at bruge træningen til at forberede dig til konkurrencer, har du 
i løbet af sommeren mulighed for at stille op til Sved På Panden-løb (SPP-l O km) 
i Hellerup eller i havnen (fra SAS roklub), Klubmesterskaber og/eller marathon
løb (Jysk og Karlebo Marathon). 
Gennem træningen, som foregår i store træk selvorganiseret med en styregruppe 
og trænertilknytning om søndagen kl 16.00 (via T+), vil vi skabe gode 
rooplevelser, have en positiv udvikling af roteknikken og undgå skader og - sidst 
men ikke mindst - træne med en god holdånd og stemning blandt deltagerne. Der 
arbejdes på at fa trænertilknytning til nogle af de almindelige træningsgange 
onsdag og lørdag. 
Selvom sommersæsonnen lige er gået i gang, kan vi samtidig oplyse, at SPP også 
træner om vinteren: Mandag - torsdag kl. 19.45-21.00 og lørdag k\. 13.00-14.00. 
Der er også mulighed for at deltage i konkurrencer om vinteren: 8-Grand Prix 
(8GP), Klubmesterskaber, samt Danmarks Mesterskaber i ergometerroning. 
Har du yderligere spørgsmål og/eller lyst til at afprøve kræfter under SPP, er du 
meget velkommen til at henvende dig til en af udvalgets medlemmer, til Berit 
Haahr Hansen, sende en mail til dsr spp@groupcare.dk eller til Heike Gosse 
h gosse@web.de. 
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker flere informationer til de 
enkelte konkurrencer. 
Vi håber at se dig en af onsdagene eller om lørdagen. Vel mødt! 
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Hvad er 8 Grand Prix i Svanemøllen (8GPS)? 
8GPS er et tilbud til alle roere, der har lyst til at deltage i struktureret træning i 
outrigget materiel og deltage i den landsdækkende 8 Grand Prix turnerning samt 
evt. andre regattaer. 
8GP er en divisionsopdelt kaproning for 8-mands hold, som stiller mandskab i 8+, 
4+/4x, 2x og to stk. Ix. 8GP afvikles over 3 regattaer, hvor de 6 hold i hver 
division mødes i 1000 m løb i hver bådtype. 
I 8GPS-gruppen træner vi tre gange om ugen (tirsdag k\. 18 i Hvidovre i 8+, 
fredag kl. 17 (+ mindst en anden selvvalgt dag) i Svanemøllen i de mindre 
bådstyper 4x, 2x og Ix). Vi er selvorganiseret med en styregruppe og har 
Christine Windfeld Rasmussen (+ Gert Bruun Iversen) tilknyttet som træner ca. 2 
gange om ugen. 
For at deltage i projektet skal du have scullerret, dvs. teknik og styrken på plads -
og vi vil i starten af sæsonen gøre en indsats for at manglende scullerret hurtigt 
opnås. 
Vil du være med i gruppen, så send en mail til kuhnkirsten@yahoo.dk eller 
birgitte_sorensen@hotmail.com. 
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Scullerinstruktion 

sculler subst. -en, -e, -ne 
1. en smal outrigger med to årer 
til hver roer _ dobbeltsculler 
singlesculler 
sad/ter fI engelsk sculler fI afl. 
af scull 'en slags kort åre' 

DSR giver igen i år muligheden for at prøve kræfter med en af de mest 
udfordrende bådtyper i klubbens bådpark. Scu] lerroning er et kunststykke ud i 
balance og præcision, men en sand fornøjelse, når man får det lært. 

Instruktionen er åben for alle med roret og vil finde sted i Svanemøllehavnen 
under kyndig vejledning afklubbens scullerinstruktører. Der vil være mulighed 
for både at ro single- og dobbeltsculler, samt den mere stabile "Svava". 

Instruktionen starter op omkring slutningen af maj/starten af juni måned og 
fortsætter ind til Hjelmsjo-turen i slutningen af juli måned. Skal man på Hjelmsjo, 
vil man kunne fortsætte instruktionsforløbet der, eller nyde sin nyerhvervede 
scullerret på roligt søvand. 

Instruktionen vil finde sted mandage kl. 18.00 og lørdage kl. 14.00. Tilmelding er 
ikke nødvendig - det er bare at møde op! 

Hold øje med Instruktionsudvalgets opslagstavle i Slyngelstuen for yderligere 
infonnation om den præcise startdato. Du kan også skrive til kresten@bay
larsen.dk, hvis du har nogle spørgsmål. Evt. nye medlemmer, der er 
scullerinstruktører, skal også være meget velkomne til henvende sig. 

Instruktionsudvalget 
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Opråb til kaninerne 
Lidt om vind og vejr 

Kære kaniner. 
En overskyet hinunel og en enkelt regndråbe er ikke altid ensbetydende med 
dårligt vejr. Ligeledes er solskin ikke nødvendigvis det samme som godt vejr. 
Ikke når vi snakker roning. Det skal I være opmærksomme på, når I er under 
instruktion, for vi oplever jævnligt, at der kun dukker få kaniner op, når det er 
"dårligt vejr". Som eksempel kan nævnes uge 18 med "dårligt vejr" - men 
fantastisk rovejr! På instruktionsdagene var der meget fint og stille vand, og ingen 
vind af betydning - altså perfekt instruktionsvejr. Desværre mødte kun halvt så 
mange af jer op til instruktion, som vi har kapacitet til på de enkelte dage, og det 
betyder, at der skabes propper i systemet senere på sæsonen. Vi planlægger 
instruktionen, så den ved et jævnligt fremmøde fra jeres side skulle køre uden de 
store problemer, men når der er stor forskel på fremmødet fra gang til gang, løber 
vi uundgåeligt ind i dage, hvor vi ikke kan få jer alle på vandet. 

Vi kan instruere i stort set alt slags vejr. Kun frisk til hård vind fra nord-nordøstlig 
retning kan give problemer med bølger - ved andre vindretninger kan vi finde læ i 
bugten og langs kysten. Hvis du er i tvivl, om det er "godt" eller "dårligt" vejr, 
kan du tjekke lokalvejrudsigten på www.dmi.dk. 

Venlig hilsen - !nstruktionsudvalget 
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Kaniner fra i år efter en tur på vandet 
(Foto: Peter Wigh Magnus) 



Herbert Marcus 90 år 
Et af DSR's velkendte ældre medlemmer, 

Herbert Marcus, runder d. 20. juni de 90 år. 

Marcus er en af dem, der beviser, at alder ikke er nogen hindring for fysiske 
udfoldelser, da han dels er aktiv roer som medlem af tirsdagsholdet bestående af 
ældre roere, og dels deltager i vintergymnastikken. 

Herudover deltager Marcus i en del af klubbens traditionelle arrangementer som 
fx standerhejsningen og fødselsdagsfesten. 

Marcus var i 1992 hovedarrangør af DSR's 12S-årsjubilæumsfest og modtog som 
tak for denne indsats klubbens udmærkelse Papirkniven. I 1996 blev Marcus 
udnævnt til æresmedlem afDSR grundet sin mangeårige indsats for klubben. 

Et stort tillykke med fødselsdagen, Herbert Marcus! 

af Lars Bundesen 

(En længere fødselsdagsomtale af Herbert Marcus blev bragt i klubbladet i juni 
2000). 

Redaktionen vil også gerne benytte lejligheden til at ønske: Rigtig hjertelig til 
lykke 

Her ses Herbert Marcus (nr. 4 fra venstre) i sit rette element 
(Foto: Lars Bundesen) 
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Odense Langdistance 

Traditionen tro er Odense Langdistance årets første danske regatta og lægger 
grund ti I afprøvning af nye konstellationer for den kommende sæson. Spændingen 
er stor, for det er ved denne regatta, at de nye bådkombinationer skal stå distan
cen, det er på vandet, og det gælder og ikke kun i ergometret! 

DSR var i år stærkt repræsenteret med 15 roere, hvoraf 4 roere sti Ilede op på DRC 
(Danmarks Rocenter) både. Dette indebar derfor, at DSR snuppede 6 førstepladser 
og Thomas Ebert med Bo Brask Helleberg i 2- derudover vandt den samlede 
Albani Cup. 

Odense Langdistance strækker sig fra udmundingen af Odense kanal til Odense 
Roklub. Et 6 km snoet løb forbi Fynsværket. Bådene sendes af sted med 15 se
kunders mellemrum med de hurtigste både startende først. Hvilket betød, at der 
for DSR 's kvindelige single sculler Anja Hardtmann var op mod en times ventetid 
på vandet ude ved start. 

Rune fik 6 om lørdagen 
Vi lå til start med sol og let side/modvind og ventede på at blive sendt af sted. De 
hurtigste (største) både blev sendt af sted først for at undgå for mange unødven
dige overhandlinger i den snoede og smalle kanal. 

Mathildes "tunge" drenge (Gert 
Iversen, Jack Ekman, Peter Gelting & 
Henrik Asmussen) var DSR's første 
hold, der skulle vise fanen. Med 
startnummer 4 skulle de forsøge at 
hente kombinationen Bagsværd/Kvik 
og samtidig holde Århus og Odense 
bag sig. Denne nye 
bådsammensætning, der er tiltænkt 
8GP, kom ind i tiden 22: 15,8 og holdt 
dermed de andre 4x bag sig. 

Flagskibet i dansk rosport, den nye 
"gu Id firer", sku Ile vise, at de kunne 
stå distance mod den "Fede" firer fra 
DRC med Gunnar Levring som DSR' 
islæt. På trods af, at det lykkedes de 
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og Gert Iversen. 



"fede" at holde "guldfireren" på afstand med 4 sek., var drengene ikke ti Ifredse 
med deres egen præstation. 

I herrernes 2x, var der 3 hold med DSR roere ud af 8 startende. Mads Rasmussen 
med makkeren Rasmus Qvist (Fredensborg) levede op til favoritværdigheden og 
vandt suverænt i tiden 21: 13,5. Mere spænding var der blandt DSR's duellerende 
double scullere, bestående af Michael Helweg & Rune Gartner mod Adrian Tan & 
Benjamin Kramarz - David mod Goliat - de tunge mod de lette. Benjamin og 
Michael er to nye roere fra sidste år, mens Rune og Adrian er de erfarende søulke. 
I den daglige træning ror begge hold næsten op med hinanden, dog med et svagt 
overtag til de lette drenge - Adrian og Benjamin. 
Lørdag blev rollerne byttet om og efter 24:20,0 min. kunne Rune fejre sin 
fødselsdag med en 6 sekunders sejr. 

Thomas Ebert og Bo Braks Helleberg roede de 6 km på 21 ;37,2 min. en tid der 
foruden at sejre i 2- løbet også betød, at de kunne hæve armene som de samlede 
vindere af Albani Cup (det hold der kommer tættest på prognosetiden). 
Jacob Amstrup, reserven for DRC's 2x, var oppe blandt nogle af de stærkeste 
ergometre roere her til lands. Men trods dette var Jacob den hurtigste blandt de 
lette roere, hvilket rakte til en tredje plads i herrernes Ix. 

På damesiden udløste det stor jubel, da det blev annonceret, at DRC's LW 4x med 
Kirsten i tiden 21 :27,8 havde roet hurtigere end Thomas og Bo i 2- og dermed i 
overlegen stil vundet denne klasse. 

Stine Munthe, der er den sidst ankomne blandt pigerne, fik sammen med Kirsten 
Martinsen fra KR roet sig ind på en tredje plads - trods en del materiel- og 
styringsproblemer. 
Cecilie A. Christensen og Christina Aagaard, der ror 2-, var eneste tilmeldte i 
denne kategori og tog sig af guldmedaljen. 
DSR's eneste single sculler, Anja Hardtmann, hvis mål er at komme med på DRC 
LW 4x, var meget tæt på at slå den nuværende reserve til 4x båden og kom ind på 
en fjerde plads i tiden 26:49,9, blot 2 sekunder efter DRC's Sigrid Svarta (KR). 

Efter et veloverstået løb bød Odense Roklub på et stort og godt måltid mad - for 
både dem af os, der nyder en go' steg og for dem af os, hvor en salatbar får 
munden til at løbe i vand. Rune fik helt uden de sædvanlige fagter tiltrukket sig 
alles opmærksom, da Adrian akkompagneret af diverse DSR roere sang 
fødselsdagssang for ham, der foruden en 6 sekunders sejr kunne konstatere, at 
tværsummen af hans alder (33) også gav 6. 
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Om aftenen tog flere roere ind til Odense Centrum for at se hvad byen kunne byde 
på - alt dog med måde for søndag morgen ventede endnu et 6 km løb. 
Turen hjem fra byen gik forbi Næsbys (byen hvor Odense Roklub ligger) lokale 
tankstation, som uden tvivl er trækplaster for byens unge mennesker. Her møder 
flere hundrede mennesker op hver lørdag aften for at vise deres biler, noget der 
mest afalt minder om en scene fra en amerikansk film. Ikke fordi bilerne er noget 
imponerende syn, larmende er de til gengæld, for flere af dem indeholder 
musikanlæg, der i de fleste tilfælde er langt mere værd end bilen. 

Dagens store smil 
Søndag morgen kJ. 7 havde Odense roklub dækket op til kæmpemorgenmad med 
hjemmebagte boller. Den første start var kJ. IO, og her valgte man at starte 4- før 
4x. Igen var det den lette "guldfirer" mod den "fede" firer med Gunnar på. Igen 
gav det lette mandskab de tunge kamp til stregen, i det de tunge vandt med 
mindre end et sekund. 

I herrernes dobbeltfirer om søndagen var en af de nye konstellationer et mandskab 
bestående af de fire stærkeste ergometerroere i Danmark. Det var vores egen 
ergometer DM vinder Jacob Jespersen, der sammen med Anders Moustgaard 
(ASR), Kristian østergaard (Vestervig) og Peter Sylvest (KVIK) skulle vise, hvor 
hurtigt man kan klare 6 km. Holdet vandt stort i denne klasse og fik dagens 
hurtigste tid: J 9:22, l. Mathildes "tunge" drenge holdt deres position fra dagen før 
og kom ind som den tredje 4x. 

I det næste løb var der langt op til revan-che blandt de to DSR 2x både. Her sørg
ede Adrian & Benjamin for, at det kun var om lørdagen der blev givet 

"fødselsdags-gaver" til Michael & Rune. 
Adrian & Benjamin sluttede i tiden 
23:19,1 - 12 sekunder foran Rune & 
Michael. 

Mads Rasmussen og Rasmus Qvist 
(Fredensborg) skulle dyste mod hinanden 
i single sculler om søndagen for at se, 
hvem der trak den anden ned over banen 
til OL sidste år. Uheldigt for Mads, som 
ellers er verdensmester i 6 km 
ergometerroning, så måtte Mads se sig 
slået af Rasmus på de sidste 2 km. Mads 
fik en anden plads blandt herrernes l x, og 
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Jacob Amstrup tog for tredjepladsen. Martin Nielsen sluttede til om søndagen og 
fik en 8. plads i tiden 24:44.6 på trods af et løst spænd holdt. 

Kirsten Kirk og resten af damerne i DRC's LW4x roede igen et fabelagtigt løb i 
tiden 21: 16,9. 
Stine Munthe og Kirsten Martinsen (KR) i kvindernes dobbeltsculler fik rettet op 
på deres styringsproblemer fra dagen før og beholdt deres 3. plads foran Sorø 
Roklub. 
Dagens største smil var Anja Hardtmann i kvindernes Ix, der slog DRC's båd 
med Sigrid Svarta (KR) med 3 sekunder og kom ind på en flot tredjeplads 
i tiden 25 :58, l. Godt gået! 

Af Michael Helweg og Adrian Tan 

Cecilie A. Christensen (til v.) og Christina Aagaard (til h. i bil/edet) 
vandt guldmedalje helt uden konkurrence. 

Samtlige billeder fra løbet kan ses på : http://www.netpoet.dklpictures/ 
odense2005!billederl (Fotografen er ukendt af redaktionen) 
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Kredstræf i Struckmannparken 
Kristi Himmelfartsdag, d. s. maj, var masser af inriggere på vandet, på vej fra nær 
og fjern til Skodsborg til det årlige kredstræf i Struckmannparken for 
Københavnskredsens roklubber. 
Vejret har ofte været drilagtigt til dette arrangement med blæst og regn, men 
denne dag var der pænt med sol og lunt, hvis man kunne finde en krog med læ. 

Også DSR var pænt repræsenteret med godt en snes deltagere, både gamle garve
de medlemmer og nye, der for første gang havde roet den lange tur til Skodsborg. 

Efter roturen og landgangen på stranden kunne deltagerne slappe af med den med
bragte frokost, inden det gik løs med den traditionelle tovtrækningskonkurrence, 
der både havde en dame-, herre- og mix-klasse. Her lykkedes det DSR's mixhold 
at kæmpe sig frem til finalen, som vores kæmper efter en hård dyst tabte. Givetvis 
fordi de herrer, der indgik i mixholdet, netop havde kæmpet i herreklassen, og 
derfor ikke havde nået at få vejret igen . Havde konkurrencen ikke været 
tilrettelagt så unfair for DS R, havde vi givetvis vundet. Det var alle tilstedevær
ende DSR'ere i hvert fald enige om. 

Så noget flag fik vi ikke med hjem denne gang, men en hyggelig dag sammen 
med roere fra både naboklubberne og de øvrige afl<redsens klubber. 

Tekst og fotos: Lars Bundesen 

(Der kan ses flere billeder fra arrangementet på DFfR's hjemmeside 
www.roning.dk) 
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DSR FAVORITLEVERAND0RER 

Alfa Eklund Rengøring 
og Vinduespolering 
Tlf. 70 20 67 76 
www.alfa-eklund.dk 

Carlsberg 
Vesterfælledvej 100, 
Kbh. V. 

Strandvejen 8 
2100 København ø 
www.danskebank.dk 

Energi E2 __ IIII!!'!!!.!!:fI 
Lautrup~ade 1 
2100 KØbenhavn ø 
www.e2.dk 

Gastronomix 
Slagterbodeme 10-14 
1716 Køl?enfiavn V . 
Tlf. 70 25 24 90 

www.holtevinlager.dk 
Friluftsland 
Frederiksborggade 52, 
Kbh. K 

SA-EL vi Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 

Tlf. 33 1451 50 
www.friluftsland.dk 

2000 Frederiksberg 
Tlf. 38881909 

Materieleaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 33 33 93 78 
Annoncering@dsr-online.dk 
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Orienteringsløb i foråret 2005 
-- - _ .. 

Dato Løbstype Skov Arrangør 
2. juni SommerCup 1 Lille Ravnsholt Ballerup OK 
7. juni Byløb, også holdløb København Lyngby OK 
9. juni SommerCup 2 Farum Lillevang Ballerup OK 
16. juni SommerCup 3 Jonstrup Vang Ballerup OK 

Der er løb hver tirsdag aften et sted i Nordsjælland/Storkøbenhavn ind til midt i 
oktober, se http ://www.orientering.dk/farum-ok/dk/karussel/ostliste.asp eller 
'0stkredsens Karussel' på Forbundets hjemmeside. 
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350 løbere deltog i det 60. stifinderløb i Gribskov 
(Foto: Birgitte Wraae Frydendahl) 



Danske Studenters Roklub 
Strandvænget ss, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 

5003466 
Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 
Medlemstelefon (bådhal): 

39296326 
39 18 58 11 

Telefax: 

Formand: 
Paul Bruniche-Olsen 
Høyrups Alle 27 
2900 Hellerup 
tlf. : 39404842 
e-mail : formand@dsr-onl ine .dk 

Kasserer: 
Johan Frydendah l 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 2278991 7 - 45 85 86 05 
e-mali: kasserer@dsr-onllne .dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52. 1. th. 
2720 Vanløse 
Tlf.: 38 79 52 26 
e-mail: sekretaer@dsr-online .dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Sklndergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tlf. : 26 74 7048 
e-mail : kaproning@dsr-online .dk 

Instruktionsrochef: 
Morten Jensen 
Polensgade 41 , 3. tv. 
2300 København S 
tlf.: 32 55 58 57 
e-mail: instruktion@dsr
onllne.dk 

39 29 63 22 

Motionsrochef: 
Karen Lauberg 
Gammeltoftsgade 6, st. th. 
1355 København K 
tlf. : 201532Il 
e-mail: motion@dsr-online.dk 

Langtursrochef: 
Ved lån af både kontakt: 
Karen Lauberg , 20 15 32 11 
eller 
Jakob Alnor, 26 20 46 49 
e-mail : langtur@dsr -online.dk 

Kajakrochef: 
Søren Møller Christensen 
Blegdam svej 74 B,S . tv. 
2100 København ø 
tlf.: 35 34 44 63 
e-mali: kajak@dsr-online.dk 

Sportsrochef: 
Bent Haahr Hansen 
ValkYrIegade 9, l. th. 
2200 København N 
tlf. : 35 83 98 39 
e-mali: mplus@dsr-online.dk 

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

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf. : 45885886 

Michael Remod 
Skarøgade S, 2.th. 
2100 KObenhavn ø 
tlf.: 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 22 78 99 17 

Materielforvalter: 
Flemming Borg Jensen 
Brostykkevej 145 
2650 HVidovre 
t lf.: 36 77 10 09 
e-mali: materiel@dsr-online .dk 

IT-chef: 
Michael H. QVlSt 
Vognmandsmarken 12, l. th 
2100 København ø 
tlf. : 23 37 37 06 (aften) 
e-mali: itadmm@dsr-onl lne.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvænget 55 
2100 Københav n ø 
e-mail: kontlngent@dsr
online.dk 

Redaktør: 
Martanne Bentzen 
Milanovej 7 A, l tv. 
2300 København S 
tlf.: 32 84 04 64 
e-mail: bladet@dsr-onllne.dk 

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade 14, st . 
1063 København K 
tlf.: 33339344 - 30 713144 
e-mali : 
pouldan strup_1999@yahoo. com 

PR: 
Hans Juul Andersen 
FortunveJ 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39 68 03 19 
e· mall: 
handersen78@hotmail ,dk 
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Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55,2100 København ø 

Så er årets gymnastik stoppet, men frygt ikke, hele holdet af dygtige instruktører 
vender tilbage! Hold øje med de kommende numre af DSR bladet, hvor alle 
instruktørerne præsenterer deres program for næste sæson. 
(Foto: Peter Wigh Magnus) 
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DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes 
på e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på diskette eller Cd-rom 
til DSR med att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i 
brev-sprækken på kontoret i 
båd hallen . 
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 billedtekster til indlæggene. 

Deadlines 
Juli nummeret (udkommer primo 
Juli): Onsdag den 8. juni. 
August nummeret (udkommer primo 
august): Mandag den 11. juli. 
Intet september nummer, da bladet 
holder fer ie. 

Bemærk: Henvendelser om 
adresseændringer og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen 
på e-mail adressen: 
kontingent@dsr-online .dk 

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

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

Hvor intet andet er anført, er 
billederne taget af redaktionen. 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbeta le et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen . Indbetalingen 
dækker de tre første må neders 
kontingent . 

Kontingent 
Opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved 
overskridelse af betalingsfrist pålægges 
et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hv is rykker 
krydser forsinket indbetaling, kan der ses 
bort fra rykker, men gebyret v il bl ive 
opkrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 600 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 400 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 570 kr. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@dsr
online.dk). Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (l/l, 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. 

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 1/2-1 års 
kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 
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Leder 

©©® 
Så er foråret over os, og en ny rosæson er startet, derfor velkommen til alle de nye 
ansigter i klubben! Sæsonen er startet lidt køligt, men vejret kan i det lange løb 
næsten ikke blive værre end sidste år - og så ikke et ord mere om vejret, som 
fyldte næsten samtlige udvalgsberetninger sidste år! Og husk så (se artiklen 
"Opråb til kaninerne" i dette nummer), at det kan øse, det kan pøse, det kan regne, 
men det er vinden, det handler om, når vi ror! 

Brigitta har også mærket til den heftige aktivitet i klubben og melder om "fuldt 
hus" hver aften i "DSR restauranten", så det er en god ide at skrive sig på 
madlisten FØR samme dag, hvis du vil sikre dig en plads omkring bordet. 
Skulle det ske, at du en dag går forgæves, så husk, at det IKKE er de (frivillige) 
medlemmer bag baren, som er skyld i, at du må gå sulten hjem - alternativt: Sørg 
for altid at have koldskål stående i dit køleskab .. ! 

Sommeren er også højsæson for alle klubbens aktiviteter, og som du kan se under 
aktivitetskalenderen, så bugner det med masser af gode arrangementer, som bare 
venter på, at DU skal melde dig til. Mon der også er nogen (tutorgruppen?), som 
vil sørge for, at det endnu et år bliver en uforglemmelig Sankt Hans Aften i DSR? 
Hvis du ikke befinder dig på DSRs Hjelmsjo-tur og pludselig hen over sommeren 
føler trang til andet end DSR, så kan du tage en af dine rovenner under armen og 
opleve sommerens hav af koncerter, film, og markeder af en hver art, såvel 
indendørs som ude i det fri. For slet ikke at tale om H.C. Andersens 
eventyrverden, som den 4.-7. august (som en del af Kulturhavn) på 
Havfruegrunden ud for den Sorte Diamant opfører "Den Lille Havfrue" med 650 
medvirkende på en flydende gigantscene i Københavns Havn. 

Sommerens tip: Alle ved jo, at det er vigtigt at drikke masser af vand (især på 
længere roture), men vidste du også, at vandet fra hanen i Danmark på alle måder 
sejrer over kilde-/mineralvand på flaske! Kildevand på flaske kan koste op til 30 
kr. pr. liter, mens postevandet til sammenligning koster 3 øre pr. liter. Og hvis du 
tror, at de dyre dråber på flaske er sundere, så er det ikke tilfældet, da vores 
postevand er meget rent og fuld af sunde mineraler. Selv Forbrugerstyreisen 
anbefaler det rene postevand frem for kildevand. 
Så fat du bare vanddunken, og fyld den op med vandhanens "gode" dråber - god 
vind! 

Af Marianne Bentzen, redaktør 
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Resume af bestyrelsesmødet 
d. 10. maj 

• Klubben skal som bekendt vælge ny fonnand på generalforsamlingen i november. 
I følge lovene skal bestyrelsen stil le med en kandidat. Bestyrelsens kandidat bliver 
Hans G . Olsen. Du kan læse et interview med Hans i næste nummer af bladet. 

Der har med gymnastikinstmktørerne været afholdt evalueringsmøde af vinter
gymnastikken . Mange forbedringer er planlagt til næste sæson: Programmet bliver 
annonceret tidligere; instruktørerne præsenterer deres gymnastik mere dybt
gående; der bliver forsøg med 60 min. undervisning og yoga etc. Læs mere i 
de næste numre af bladet. 

• Københavns Havn vil under henvisning til terrorbeskyttelse begrænse mulig

hederne for at ro i havnen . Vi og andre roklubber søger at protestere, men når 
dette blad udkommer, er der formentlig allerede indført restriktioner, der bl.a. 
betyder, at der ikke må ros via Kronløbet og langs Langelinie. Se efter opslag i 
klubben og hør rovagten. 

Vil du vide mere om bestyrelsesmøderne, kan du se referatet på 
opslagstavlen i Slyngelstuen. 

Paul Briiniche-Olsen 
formand 

BENT HERNDAL 

Håndgravering • Maskingravering 

KØBMAGERGADE 65C (Baggården) 

1150 KØBENHAVN K 

Medlem af GRAV0RLAUGET I DANMARK 

Rabat til DSRs medlemmer i henhold til aftale. 
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Aktivitetskalender 2005 
Juni 

4. Tutor-dag 
6. Infornøde om Hjelmsjo k!. 20.30 
7. Bestyrelsesmøde 
8. Uddeling af Gudmund Schacks Mindelegat 
IO. Margrethe-Havnen kJ. 18.00 
18. Fødselsdagsfest 
23. Sankt Hans 
25. Tutor-dag 
26. Gennem Slusen til Hvidovre k!. 8.00 
26. Arbejdsdag i klubben 

Juli 
I. Måneskinstur kl. 19.00 
5. Bestyrelsesmøde 
8. Grill-/fredagsba r 
IO. Morgenroning k!. 8.00 
16. Tutor-dag 
22. Måneskinstur kl. 19.00 
22. Hjelmsjo i Sverige. Slutter d. 7. august 

August 
5. Lys- og lygteroning kJ. 19.00 
9. Bestyrelsesmøde 
13. Tutor-dag 
14. Arbejdsdag i klubben 
20. Kanindåb og fest 
28. Tur på Roskilde Fjord k!. 10.00 

September 
4. Tur til Dragør 
5. Svanemøllematch 
6. Bestyre 1 sem øde 
IO. Spilleaften og lørdagsbar 
11. Arbejdsdag i klubben 
15. Intro til vinteraktiviteter 
16. Måneskinstur 
21. Klubmesterskaber 
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Grilltur til Margretheholmshavnen 
fredag d. 10. juni 

Vi ror "alternativt" i det daglige rofarvand og kikker på alle de vindmøller vi 
kommer forbi! Pas på kasketten! A Ile kan være med på denne hyggetur. 
- Også kaniner med roret! Turen bliver max . 20 km. 

Derefter ror vi ind i Margrethe-Havnen og nyder en dejlig sommeraften, mens vi 
en-gangs-griller vores medbragte bøffer/steaks/pølser mv. 

Pris: ca. kr. 50 pr. person. Den endelige madfordeling foretages, når der er 
overblik over antallet af tilmeldte. Man skal selv sørge for egne drikkevarer. 

Vi mødes omklædte på bådpladsen kJ. 18.00. 

Tilmelding: Du kan tilmelde dig via 'Roaftaler' på Groupcare (Se under maiJlister 
på hjemmesiden, www.dsr-online.dk) eller ved at sende en mai! til 
j ettehoey@mail.dk 

Venlig hilsen - DSR Motion v/Kirsten Kuhn og Jette Høy 
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Kære Medlem 
~~ Vil du komme til min 138 års fødselsdag? 
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~. ........ . ~ .. Dag: Lørdag den 18. juni 

Tid: Klokken 19.00 

Der vil selvfølgelig være ballondans, præmier, 
og slikposer, som til en ægte børnefødselsdag. 

Glæder mig til at se dig! 

S.U. Ved billetkøb i baren fra den 1. juni. 

Fødselsdagshilsner fra DSR 
(alias Barudvalget) 



Gennem slusen til Hvidovre 
- søndag d. 26. juni kl. 8.00 

Kom lidt ud over det daglige rofarvand og tag med på en tur ned gennem 
Københavns Havn og videre gennem slusen ved Sjællandsbroen til Hvidovre. 
Har vi lyst, er der mulighed for at fortsætte til Brøndby. Vi returnerer gennem 
slusen kl. ca. 17.00 og er tilbage i DSR senest kl. 19.00. Samlet rodistance bliver 
ca. 45 km. 

Undervejs nyder vi medbragte madder og godter. Vi vil fordele indkøb til 
proviantering, så hver tager noget med til fælles fortæring. 
Skriv dig på tilmeldingslisten med e-mailadresse i Slyngelstuen og mød omklædt 
op på bådpladsen, så vi er klar til afgang k!. 8.00 præcist, afhensyn til slusens 
åbningstider. Sidste tilmeldingsdag er tirsdag den 21. juni. 

Vel mødt - DSR Motion 
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© Måneskinstur den l. juli 
Mød op på bålpladsen kl. 19 og deltag i måne
skinsturen , hvor vejret og planeternes stilling 
giver gode muligheder for at sejle gennem Køben
havns Havn i måneskin! 

Turen er åben for alle - 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 traditionen tro gennem Københavns 

© 

kanaler, og vi lægger til ved Gammel Strand, hvor vi hygger os med medbragt 
godt humør og ditto slik og kage. Vi er hjemme igen ca. kl. 23, hvor der er pølse
og ostebord og åben bar. 

Hvis du vil med, så skriv dig på tilmeldingslisten på opslagstavlen i Slyngelstuen, 
og hvis du vil med til pølse-ostebordet, så køb en billet til 35 kr. i baren . Sidste 
frist for tilmelding er torsdag den 30. juni. Såfremt du ikke har billet på 
forhånd, er prisen 40 kr. 

Til styrmænd: Medbring jeres egen lygte (i tilfælde af, at klubbens skulle svigte)! 

Vel mødt - DSR Motion vi Lene Boisen {lenebrittboisen@mail.dk} 

10 

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

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

E-mail: hel@alfa-eklund.dk • Fax. 7020 4413 



Morgenroning 
søndag d. 10. juli kl. 8.00 

Har du lyst til at opleve Øresund en forhåbentlig herlig sommermorgen? 
Så tag med på en rotur søndag den 10. juli, hvor vi ror til Tårbæk og spiser vores 
medbragte morgenmad sammen. Tag selv morgenmad og drikkevarer med. 
Er vejret mod forventning mindre godt, så ror vi alligevel og spiser efterfølgende i 
klubben. 
Skriv dig på listen i Slyngelstuen og mød omklædt op på bådpladsen kl. 8.00. 
Sidste tilmeldingsdag er torsdag den 7. juli. 

Vel mødt - DSR Motion 

Forårsnyheder fra Friluftsland 
- kom ind og hent det nye katalog! 

UØI/IDET KJUJlKSORTlMENT 
Vi har et godt udvalg i hav- og turkajakker med alt nødvendigt 
lilbehørog beklædning. Desuden er VI eksperter i vandt ærte 
poser og kas5er til sikker opbevaring af alt fra computere til 
soveposen Kajakkern e kan ses' København K og Roskilde, 
som er vores "I<ajakcentre", men kan selvfølgelJg bestilles i alle 
vores butikker. 

~):;PELI _ .. --_ ... - -
MICRO CIISES 
Nu kan du ogs~ få eftektlvvand~ støv ag 

':.tødtæt beskl"ttelsp til mindre emner 

'ldSOm mobll~elefon e r. PDA er dIgItalka

meraer, mv 

Priser fra : 

SEII TOBRINS 
Fin dagturskdJak Sed Tounng er forsynet med dPt ghm

rerde finske NdVJgator rorsyslem, to vanOtætte <;. kot ter 

og 2luger, så her får fllan vlrkel'q meqet for penqere 
D~t~'Jer: To bærehJl'lcJtag, tlnatom/s.l.. formstølJl sæde /Il vøi1d~ 
tæt le skot. to run(J~ slu"erums!uQer p:' 24 c:m, Jusler barl ryglæn. 
5/kkf!rhedsl/'IJiner. gumm/srropper p,~ dækker (orøll 09 bJ9 (ac~ ~"IIt · 
tet 91VE'f pl<lds {rI 'HJkorf med mere VIpperor med sry'epedaler HM 
længde ' 465 cm bredde 59(m COC kPIt 78/4 1 Ul' vægt J 3k9 
la~t.ee\lrte, uo 1<9 FiJrYfr' R~d oq gu' 

~_'_13______ _____ _ ___ .1215,-

GODT UDST Y R - BE DRE OPLEVELS E R! 
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Informations- og kommunikations
strategi for DSR 

lnfonnations- og kommunikationsstrategien omhandler bestyrelsens og 
udvalgenes infonnation til og kommunikation med klubbens medlemmer samt 
information og kommunikation medlemsgrupper imellem. 

Medier for infonnation og kommunikation. 

Nærværende strategi omhandler: 

Medlemsbladet 
Klubbens hjemmeside, www.dsr-online.dk 
Klubbens e-mailbasere ugentlige nyhedsbrev 
Klubbens anvendelse af faciliteterne på Groupcare. 

Medlemsbladet 
Medlemsbladet sendes med posten til alle medlemmer og udkommer 8-10 gange 
årligt. Bladets målgruppe er medlemmerne, men bladet sendes også til andre 
roklubber og samarbejdspartnere. 

Udover stor frivillig arbejdskraft koster det 70-80.000 kr. årligt 
(fratrukket tilskud) at udsende bladet. Heri er ikke indregnet annonceindtægter på 
20-30.000 kr. Bladet indeholder oversigter og artikler om kommende aktiviteter i 
klubben, infonnationer og referater fra bestyrelse og udvalg, artikler om 
roaktiviteter samt debatartikler. 

Bladet er væsentligt i at sikre kontakten til medlemmerne, herunder medlemmer, 
der ikke kommer så ofte i klubben, det være sig midlertidigt eller mere penna
nent. Herved er bladet også vigtigt i fastholdelsen af medlemmerne. Derudover er 
det målet med bladet, at medlemmerne kan orientere sig om, hvilke aktiviteter, 
der aktuelt er i klubben samt hvilke emner, der aktuelt er til debat. 

Bladredaktionen er ansvarlig for medlemsbladet, og den ansvarshavende redaktør 
afgør bladets indhold under hensyn til ovennævnte målsætning. 
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Klubbens hjemmeside 
Klubbens hjemmeside, www.dsr-online.dk. har som målgruppe såvel nuværende 
som potentielle medlemmer og andre interesserede i infonnationer om klubben. 

For klubbens medlemmer er målet med hjemmesiden primært at give fonnel 
information om klubbens opbygning, beskrivelse af de forskellige aktiviteter samt 
regler love mv. Derudover kan aktivitetskalenderen findes på hjemmesiden. 

For potentielle medlemmer (og andre interesserede) er målet med hjemmesiden, 
at der her findes tilstrækkelig infonnation til at afgøre, om man ønsker at melde 
sig ind i klubben. 

Hjemmesiden er ikke et debatforum. Hertil henvises til medlemsbladet og 
Groupcare. 

Klubbens IT-udvalg er ansvarlig for den løbende styring og udvikling af 
hjemmesiden, idet dog det enkelte bestyrelsesmedlem er ansvarlig for opdatering 
af informationer indenfor eget ansvarsområde. 

~"-~~ . . . , _._-
Bestyrelsens startegidag den 5. marts havde bl. a. Informations- og 
kommunikationsstrategi på programmet. (Foto: Marianne Bentzen) 
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Klubbens e-mail baserede ugentlige nyhedsbrev 
Med formål at sikre, at medlemmer der ønsker det, elektronisk kan informeres om 
umiddelbart kommende aktiviteter i klubben, udsendes ugentligt et nyhedsmail 
efter en mail-liste, som medlemmer kan tilslutte sig. Der er tale om en enkelt 
opstillet nyhedsmail , hvor medlemmer kan indsende den information, de ønsker 
offentliggjort til den ansvarlige for nyhedsmailen. 

Målet er, at medlemmerne bedst muligt informeres om de umiddelbart kommende 
aktiviteter j klubben. 

Klubbens IT-koordinator er ansvarlig for indholdet af og udsendelsen af 
nyhedsmai len. 

Klubbens anvendelse af faciliteterne på Groupcare 
Klubben er tilmeldt abonnement til Groupcare, og medlemmer kan gratis få 
adgang til Groupcares VIP-service. Via Groupcare kan dokumenter lægges ud til 
de relevante medlemmer, der kan oprettes diskussioner og informeres om 
aktiviteter (kalenderfunktion). 

Bestyrelsen og de enkelte udvalg tilknyttet bestyrelsen har grupper på Groupcare, 
men det er frit for det enkelte medlem at oprette en gruppe, fx vedrørende en 
særlig klubaktivitet. 

Målet med klubbens tilknytning til Groupcare er at fremme og effektivisere 
formidlingen af informationer i relation til klubbens aktiviteter. 

Klubbens IT-udvalg er ansvarlig for vedligeholdelse af abonnementet. 

Vedtaget i bestyrelsen 
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Bladet ændrer udgivelse! 
DSR bladet udkommer IO gange årligt - og det vil det fortsat gøre, MEN de 
to måneder, hvor bladet ikke udkommer, vil fremover være september og 
januar måned, og ikke som hidtil august og januar måned. 
Derfor husk, hvis DU skal ha' noget vigtigt i bladet sidst på sommeren, så er 
det enten i august eller oktober nummeret (se deadlines forrest i bladet). 



Sportsroning i Svanemøllen 
- DSR Sport 

Kunne du tænke dig struktureret træning og roning med 
fokus på konkurrence-roning? 

Erfarne som nye roere kan via sportsaktiviteterne opnå intensiv roning med mu
lighed for at udvikle deres roteknik og styrke. Vi satser på struktureret, regelmæs
sig træning og deltager i forskellige regattaer/konkurrencer (Sved På Panden -
løb, 8GP turnering, Jangdistancekaproning mm.) 

Sportsroningsaktiviteter i Svanemøllen handler både om gamle klassikere og nye 
aktiviteter, der fokuserer på intensiv roning. Sportsroning i Svanemøllen dækker 
aktiviteterne: Sved På Panden (SPP), Teknik+, Racerkanintræning, Motion+ 
(Langdistancekaproning) og 8 Grand Prix i Svanemøllen (8GPS). 

Du kan i skemaet få et overblik over sportsaktiviteterne. Aktiviteternes formål, 
målgruppe, træningsintentioner(krav), træningsdage mv. er beskrevet i skemaet. 

Hvem er sportsroningsudvalget? 
De personer, som danner teamet bag sportsroning, er: Heike Gosse, Kirsten Kuhn, 
Birgitte Sørensen, Anette Tørning, Dan Hansen, Anita Mejemose, Gert Bruun 
Iversen, Hans Olsen, Caroline Sofie Clemmesen og Sportsrochefen Berit Haahr 
Hansen. 

15 



Sportsroning i Svanemøllen - eSF 
Overordnet Formålet er at skabe og videreudvikle en bred vifte af trær 
formAl Aktiviteterne fokuserer på intensiv roning, med mulighed fe 

danske kaproninger. 
Aktivitet Ræ .. rkanln Teknik + Sved I 

Formål Træning i inrigget Højne standarden af den Aktive 
materiel med fokus på rotekniske kunnen. trænin 
deltagelse i motion 
Svanemøllematchen. J 

Målgruppe IArets kaniner, som Roere, som ønsker at Roere, 
ønsker et introkursus i at forbedre deres roteknik. koncer 
træne til kaproning dvs. komm4 
koncenteret roning med . , 
fokus på tekni k. 

Trænlngalnten 2-3 gange/uge. (muligvis Ingen Somm 
-tloner (krav) 4 gange i august for gange, 

udvalgte personer) Vinter 
ergom. 
evt. 1 ! 
mv. 

Mål Deltagelse i Mere fart i båden ved Somm 
Svanemøllematchen samme energiforbrug. Sved f 
samt evt. kortbane DM. (SPP-' 

eller i ~ 
eller m 

Vinter 
(BGP). 
Klubm. 
somm4 

Delmål Positiv udvikling af Positiv udvikling af God re 
roteknik. Undgå skader - roteknik. God udviklll 
teamarbejde med god rooplevelse - færre Undgå 
stemning og holdånd. skader - større roglæde stemni 
God rooplevelse. - god stemning og 

holdånd. 

Ro- Roret (min. B gange på Roret Har rCI 
kompetence vandet) har de 

har væ 
Bådtype Inrigger: 2-åres og 4- Inrigger: 2-åres og 4- Inrigge 

åres samt gig. åres samt gig. åres 

Trænlngadaga Tirsdag kl. 19.15-21.15, Sommer: Søndag kl. Somm 
(faate) torsdag kl. 19.15-21 .15 16.00 (omklædt på og lør{ 

(selvtræning) og søndag pladsen). Vinter 
kI10.00-13.00. (Maj til Vinter: Søndag kl. 16.00 torsdal 
aug.lsep.) i trænings-rummet. og løre 

14.00: 

Træner Organiseret via Selve Selvor! 
trænertilknytning. træningen/instruktionen en styr 

bliver varetaget af Træne 
erfarne søndal 
roere/instruktører. T+. 
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Sport 
jstilbud i Svanemøllen til roere (erfarne som nye), som ønsker træning. 
It udvikle sin roteknik og styrke. Målet er at deltage og vinde medaljer ved 

Panden (SPP) 8 Grand Prix Motlons+ 
Svanemøllen (8GPS) (Langdistancekaproning, 

LO) 
;truktureret Træning i outrigget Organiseret træning i inrigget 
led fokus på materiel med fokus på materiel med fokus på 
I teknik. konkurrence-roning. langdistance-kaproning. 

sports/motionsroning) 
1m ønsker Roere, som ønsker at Roere, som ønsker at træne 
Iret træning og træne regelmæssigt på et mere end 4 gange om ugen 
~od form. hold med henblik på 8GP på et hold med henblik på at 

regattadeltagelse (1000 deltage og vinde medaljer ved 
m). Langdistancekaproninger (10 

km og 25 km). 
2(-3) Sommer: 3 gange/uge. Sommer: 4 gange/uge. 

e. Vinter: 3 gange Vinter: 4 gange 
gange ergometer/uge. ergometer/uge. 
rtræning/uge 
Ig gymnastik 

: Deltagelse i Sommer: 8GP, Sommer: Deltagelse og vinde 
Panden-løb klubmesterskaber samt medaljer ved DM-serien i 
~m) i Hellerup andre regatter. langdistancekaproning, 
'nen (SAS) Vinter: 8GP og Svanemøllematchen, 
Ithon-roning. klubmesterskaber i klubmesterskaber samt 

Grand Prix ergometer. kortbane DM. Evt. i marathon-
roning. 

erskaber både Vinter: Deltagelse i interne 
>g vinter. ergometer langdistancer. 

Klubmesterskaber i 
ergometer. 

levelse. Positiv Positiv udvikling af Positiv udvikling af roteknik, 
af rotekn ik. roteknik og styrke. Undgå styrke og fysisk formåen. 
ader-god skader - team arbejde med Udvikle nye roere til 
og holdånd god stemning og holdånd. kommende sæsonner. 

God rooplevelse. Forbedre 
langdistancekaproningen i 
klubben. Undgå skader -
teamarbejde med god 
stemning og holdånd. 

nino 500 km og Scullerret. Har teknik og Har roet min. 1000 km (mindst 
jet i T +. Eller styrke på plads. 1 år). Har teknik og styrke på 
ræserkanin. plads. 

1-åres og 4- Outrigget matriel: 8+, 4x, Inrigger: 2-åres, 4-åres og gig. 
2x og 1x 

Onsdag kl18 Sommer: Tirsdag kl. Sommer: Tirsdag og torsdag 
kl. 9.00. 18.00 (Hvidovre) og kl. 17.00. 
andag - fredag kl. 17.00 Vinter: Mandag og torsdag kl 
1.19.45-21 .00 (Svanemøllen). 17.30-19.45 
kl. 1300- Vinter: Onsdag kl. 18.15-

19.45, Fredag kl. 17.00-
18.15 og søndag kl. 
1500-1600 

lisering med Selvorganisering med en Trænertilknytning på de 
-uppe. styregruppe. organiserede træningsdage 
,nytning om Trænertilknytning ca. to gange/uge. Samt efter 
I kl. 16.00 via forventet to gange/uge. aftale med trænerne 

17 



Vi er et team, som er meget bredt repræsenteret i klubben inden for de ovennævnte 
aktiviteter. Vores mål er at skabe og videreudvikle en bred vifte afsportstræningstil
bud i Svanemøllen, som fokuserer på intensiv roning. Vi ønsker at skabe plads til 
medlemmer (erfarne som nye), som ønsker træning og mulighed for at udvikle sig 
roteknisk. 

l år har vi valgt at fokusere på de to nye aktiviteter Sved På Panden(SPP) og 8 
Grand Prix i Svanemøllen(8GPS). 

Hvad er Sved På Panden? 
Kunne du tænke dig lidt mere fysisk krævende ture på vandet, og/eller ønsker du 
at træne mere koncentreret og komme i god form ved roning? Så har du fremover 
mulighed for det hver onsdag k\. 18.00 og lørdag k\. 9.00 til Sved På Panden 
træning. 
Vi kan tilbyde en aktiv og struktureret træning med fokus på motion og teknik i 2-
åres og 4-åres Inrigger. Eneste krav fra din side for at deltage er, at du har roet 
min. 500 km og har deltaget i teknik+ og/eller været ræserkanin. 
Træningsintentioner(krav) er 2( -3) gange træning per uge. 
Hvis du har lyst til at bruge træningen til at forberede dig til konkurrencer, har du 
i løbet af sommeren mulighed for at stille op til Sved På Panden-løb (SPP-l O km) 
i Hellerup eller i havnen (fra SAS roklub), Klubmesterskaber og/eller marathon
løb (Jysk og Karlebo Marathon). 
Gennem træningen, som foregår i store træk selvorganiseret med en styregruppe 
og trænertilknytning om søndagen kl 16.00 (via T+), vil vi skabe gode 
rooplevelser, have en positiv udvikling af roteknikken og undgå skader og - sidst 
men ikke mindst - træne med en god holdånd og stemning blandt deltagerne. Der 
arbejdes på at fa trænertilknytning til nogle af de almindelige træningsgange 
onsdag og lørdag. 
Selvom sommersæsonnen lige er gået i gang, kan vi samtidig oplyse, at SPP også 
træner om vinteren: Mandag - torsdag kl. 19.45-21.00 og lørdag k\. 13.00-14.00. 
Der er også mulighed for at deltage i konkurrencer om vinteren: 8-Grand Prix 
(8GP), Klubmesterskaber, samt Danmarks Mesterskaber i ergometerroning. 
Har du yderligere spørgsmål og/eller lyst til at afprøve kræfter under SPP, er du 
meget velkommen til at henvende dig til en af udvalgets medlemmer, til Berit 
Haahr Hansen, sende en mail til dsr spp@groupcare.dk eller til Heike Gosse 
h gosse@web.de. 
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker flere informationer til de 
enkelte konkurrencer. 
Vi håber at se dig en af onsdagene eller om lørdagen. Vel mødt! 
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Hvad er 8 Grand Prix i Svanemøllen (8GPS)? 
8GPS er et tilbud til alle roere, der har lyst til at deltage i struktureret træning i 
outrigget materiel og deltage i den landsdækkende 8 Grand Prix turnerning samt 
evt. andre regattaer. 
8GP er en divisionsopdelt kaproning for 8-mands hold, som stiller mandskab i 8+, 
4+/4x, 2x og to stk. Ix. 8GP afvikles over 3 regattaer, hvor de 6 hold i hver 
division mødes i 1000 m løb i hver bådtype. 
I 8GPS-gruppen træner vi tre gange om ugen (tirsdag k\. 18 i Hvidovre i 8+, 
fredag kl. 17 (+ mindst en anden selvvalgt dag) i Svanemøllen i de mindre 
bådstyper 4x, 2x og Ix). Vi er selvorganiseret med en styregruppe og har 
Christine Windfeld Rasmussen (+ Gert Bruun Iversen) tilknyttet som træner ca. 2 
gange om ugen. 
For at deltage i projektet skal du have scullerret, dvs. teknik og styrken på plads -
og vi vil i starten af sæsonen gøre en indsats for at manglende scullerret hurtigt 
opnås. 
Vil du være med i gruppen, så send en mail til kuhnkirsten@yahoo.dk eller 
birgitte_sorensen@hotmail.com. 
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Scullerinstruktion 

sculler subst. -en, -e, -ne 
1. en smal outrigger med to årer 
til hver roer _ dobbeltsculler 
singlesculler 
sad/ter fI engelsk sculler fI afl. 
af scull 'en slags kort åre' 

DSR giver igen i år muligheden for at prøve kræfter med en af de mest 
udfordrende bådtyper i klubbens bådpark. Scu] lerroning er et kunststykke ud i 
balance og præcision, men en sand fornøjelse, når man får det lært. 

Instruktionen er åben for alle med roret og vil finde sted i Svanemøllehavnen 
under kyndig vejledning afklubbens scullerinstruktører. Der vil være mulighed 
for både at ro single- og dobbeltsculler, samt den mere stabile "Svava". 

Instruktionen starter op omkring slutningen af maj/starten af juni måned og 
fortsætter ind til Hjelmsjo-turen i slutningen af juli måned. Skal man på Hjelmsjo, 
vil man kunne fortsætte instruktionsforløbet der, eller nyde sin nyerhvervede 
scullerret på roligt søvand. 

Instruktionen vil finde sted mandage kl. 18.00 og lørdage kl. 14.00. Tilmelding er 
ikke nødvendig - det er bare at møde op! 

Hold øje med Instruktionsudvalgets opslagstavle i Slyngelstuen for yderligere 
infonnation om den præcise startdato. Du kan også skrive til kresten@bay
larsen.dk, hvis du har nogle spørgsmål. Evt. nye medlemmer, der er 
scullerinstruktører, skal også være meget velkomne til henvende sig. 

Instruktionsudvalget 
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Opråb til kaninerne 
Lidt om vind og vejr 

Kære kaniner. 
En overskyet hinunel og en enkelt regndråbe er ikke altid ensbetydende med 
dårligt vejr. Ligeledes er solskin ikke nødvendigvis det samme som godt vejr. 
Ikke når vi snakker roning. Det skal I være opmærksomme på, når I er under 
instruktion, for vi oplever jævnligt, at der kun dukker få kaniner op, når det er 
"dårligt vejr". Som eksempel kan nævnes uge 18 med "dårligt vejr" - men 
fantastisk rovejr! På instruktionsdagene var der meget fint og stille vand, og ingen 
vind af betydning - altså perfekt instruktionsvejr. Desværre mødte kun halvt så 
mange af jer op til instruktion, som vi har kapacitet til på de enkelte dage, og det 
betyder, at der skabes propper i systemet senere på sæsonen. Vi planlægger 
instruktionen, så den ved et jævnligt fremmøde fra jeres side skulle køre uden de 
store problemer, men når der er stor forskel på fremmødet fra gang til gang, løber 
vi uundgåeligt ind i dage, hvor vi ikke kan få jer alle på vandet. 

Vi kan instruere i stort set alt slags vejr. Kun frisk til hård vind fra nord-nordøstlig 
retning kan give problemer med bølger - ved andre vindretninger kan vi finde læ i 
bugten og langs kysten. Hvis du er i tvivl, om det er "godt" eller "dårligt" vejr, 
kan du tjekke lokalvejrudsigten på www.dmi.dk. 

Venlig hilsen - !nstruktionsudvalget 

22 

Kaniner fra i år efter en tur på vandet 
(Foto: Peter Wigh Magnus) 



Herbert Marcus 90 år 
Et af DSR's velkendte ældre medlemmer, 

Herbert Marcus, runder d. 20. juni de 90 år. 

Marcus er en af dem, der beviser, at alder ikke er nogen hindring for fysiske 
udfoldelser, da han dels er aktiv roer som medlem af tirsdagsholdet bestående af 
ældre roere, og dels deltager i vintergymnastikken. 

Herudover deltager Marcus i en del af klubbens traditionelle arrangementer som 
fx standerhejsningen og fødselsdagsfesten. 

Marcus var i 1992 hovedarrangør af DSR's 12S-årsjubilæumsfest og modtog som 
tak for denne indsats klubbens udmærkelse Papirkniven. I 1996 blev Marcus 
udnævnt til æresmedlem afDSR grundet sin mangeårige indsats for klubben. 

Et stort tillykke med fødselsdagen, Herbert Marcus! 

af Lars Bundesen 

(En længere fødselsdagsomtale af Herbert Marcus blev bragt i klubbladet i juni 
2000). 

Redaktionen vil også gerne benytte lejligheden til at ønske: Rigtig hjertelig til 
lykke 

Her ses Herbert Marcus (nr. 4 fra venstre) i sit rette element 
(Foto: Lars Bundesen) 
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Odense Langdistance 

Traditionen tro er Odense Langdistance årets første danske regatta og lægger 
grund ti I afprøvning af nye konstellationer for den kommende sæson. Spændingen 
er stor, for det er ved denne regatta, at de nye bådkombinationer skal stå distan
cen, det er på vandet, og det gælder og ikke kun i ergometret! 

DSR var i år stærkt repræsenteret med 15 roere, hvoraf 4 roere sti Ilede op på DRC 
(Danmarks Rocenter) både. Dette indebar derfor, at DSR snuppede 6 førstepladser 
og Thomas Ebert med Bo Brask Helleberg i 2- derudover vandt den samlede 
Albani Cup. 

Odense Langdistance strækker sig fra udmundingen af Odense kanal til Odense 
Roklub. Et 6 km snoet løb forbi Fynsværket. Bådene sendes af sted med 15 se
kunders mellemrum med de hurtigste både startende først. Hvilket betød, at der 
for DSR 's kvindelige single sculler Anja Hardtmann var op mod en times ventetid 
på vandet ude ved start. 

Rune fik 6 om lørdagen 
Vi lå til start med sol og let side/modvind og ventede på at blive sendt af sted. De 
hurtigste (største) både blev sendt af sted først for at undgå for mange unødven
dige overhandlinger i den snoede og smalle kanal. 

Mathildes "tunge" drenge (Gert 
Iversen, Jack Ekman, Peter Gelting & 
Henrik Asmussen) var DSR's første 
hold, der skulle vise fanen. Med 
startnummer 4 skulle de forsøge at 
hente kombinationen Bagsværd/Kvik 
og samtidig holde Århus og Odense 
bag sig. Denne nye 
bådsammensætning, der er tiltænkt 
8GP, kom ind i tiden 22: 15,8 og holdt 
dermed de andre 4x bag sig. 

Flagskibet i dansk rosport, den nye 
"gu Id firer", sku Ile vise, at de kunne 
stå distance mod den "Fede" firer fra 
DRC med Gunnar Levring som DSR' 
islæt. På trods af, at det lykkedes de 
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Mathildes "tunge" drenge (fra v.) Henrik 
Asmussen, Peter Gelting, Jack Ekman 
og Gert Iversen. 



"fede" at holde "guldfireren" på afstand med 4 sek., var drengene ikke ti Ifredse 
med deres egen præstation. 

I herrernes 2x, var der 3 hold med DSR roere ud af 8 startende. Mads Rasmussen 
med makkeren Rasmus Qvist (Fredensborg) levede op til favoritværdigheden og 
vandt suverænt i tiden 21: 13,5. Mere spænding var der blandt DSR's duellerende 
double scullere, bestående af Michael Helweg & Rune Gartner mod Adrian Tan & 
Benjamin Kramarz - David mod Goliat - de tunge mod de lette. Benjamin og 
Michael er to nye roere fra sidste år, mens Rune og Adrian er de erfarende søulke. 
I den daglige træning ror begge hold næsten op med hinanden, dog med et svagt 
overtag til de lette drenge - Adrian og Benjamin. 
Lørdag blev rollerne byttet om og efter 24:20,0 min. kunne Rune fejre sin 
fødselsdag med en 6 sekunders sejr. 

Thomas Ebert og Bo Braks Helleberg roede de 6 km på 21 ;37,2 min. en tid der 
foruden at sejre i 2- løbet også betød, at de kunne hæve armene som de samlede 
vindere af Albani Cup (det hold der kommer tættest på prognosetiden). 
Jacob Amstrup, reserven for DRC's 2x, var oppe blandt nogle af de stærkeste 
ergometre roere her til lands. Men trods dette var Jacob den hurtigste blandt de 
lette roere, hvilket rakte til en tredje plads i herrernes Ix. 

På damesiden udløste det stor jubel, da det blev annonceret, at DRC's LW 4x med 
Kirsten i tiden 21 :27,8 havde roet hurtigere end Thomas og Bo i 2- og dermed i 
overlegen stil vundet denne klasse. 

Stine Munthe, der er den sidst ankomne blandt pigerne, fik sammen med Kirsten 
Martinsen fra KR roet sig ind på en tredje plads - trods en del materiel- og 
styringsproblemer. 
Cecilie A. Christensen og Christina Aagaard, der ror 2-, var eneste tilmeldte i 
denne kategori og tog sig af guldmedaljen. 
DSR's eneste single sculler, Anja Hardtmann, hvis mål er at komme med på DRC 
LW 4x, var meget tæt på at slå den nuværende reserve til 4x båden og kom ind på 
en fjerde plads i tiden 26:49,9, blot 2 sekunder efter DRC's Sigrid Svarta (KR). 

Efter et veloverstået løb bød Odense Roklub på et stort og godt måltid mad - for 
både dem af os, der nyder en go' steg og for dem af os, hvor en salatbar får 
munden til at løbe i vand. Rune fik helt uden de sædvanlige fagter tiltrukket sig 
alles opmærksom, da Adrian akkompagneret af diverse DSR roere sang 
fødselsdagssang for ham, der foruden en 6 sekunders sejr kunne konstatere, at 
tværsummen af hans alder (33) også gav 6. 
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Om aftenen tog flere roere ind til Odense Centrum for at se hvad byen kunne byde 
på - alt dog med måde for søndag morgen ventede endnu et 6 km løb. 
Turen hjem fra byen gik forbi Næsbys (byen hvor Odense Roklub ligger) lokale 
tankstation, som uden tvivl er trækplaster for byens unge mennesker. Her møder 
flere hundrede mennesker op hver lørdag aften for at vise deres biler, noget der 
mest afalt minder om en scene fra en amerikansk film. Ikke fordi bilerne er noget 
imponerende syn, larmende er de til gengæld, for flere af dem indeholder 
musikanlæg, der i de fleste tilfælde er langt mere værd end bilen. 

Dagens store smil 
Søndag morgen kJ. 7 havde Odense roklub dækket op til kæmpemorgenmad med 
hjemmebagte boller. Den første start var kJ. IO, og her valgte man at starte 4- før 
4x. Igen var det den lette "guldfirer" mod den "fede" firer med Gunnar på. Igen 
gav det lette mandskab de tunge kamp til stregen, i det de tunge vandt med 
mindre end et sekund. 

I herrernes dobbeltfirer om søndagen var en af de nye konstellationer et mandskab 
bestående af de fire stærkeste ergometerroere i Danmark. Det var vores egen 
ergometer DM vinder Jacob Jespersen, der sammen med Anders Moustgaard 
(ASR), Kristian østergaard (Vestervig) og Peter Sylvest (KVIK) skulle vise, hvor 
hurtigt man kan klare 6 km. Holdet vandt stort i denne klasse og fik dagens 
hurtigste tid: J 9:22, l. Mathildes "tunge" drenge holdt deres position fra dagen før 
og kom ind som den tredje 4x. 

I det næste løb var der langt op til revan-che blandt de to DSR 2x både. Her sørg
ede Adrian & Benjamin for, at det kun var om lørdagen der blev givet 

"fødselsdags-gaver" til Michael & Rune. 
Adrian & Benjamin sluttede i tiden 
23:19,1 - 12 sekunder foran Rune & 
Michael. 

Mads Rasmussen og Rasmus Qvist 
(Fredensborg) skulle dyste mod hinanden 
i single sculler om søndagen for at se, 
hvem der trak den anden ned over banen 
til OL sidste år. Uheldigt for Mads, som 
ellers er verdensmester i 6 km 
ergometerroning, så måtte Mads se sig 
slået af Rasmus på de sidste 2 km. Mads 
fik en anden plads blandt herrernes l x, og 
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De lette drenge" Adrian Tan og 
Benjamin Kramarz i dobbelt sculler. 



Jacob Amstrup tog for tredjepladsen. Martin Nielsen sluttede til om søndagen og 
fik en 8. plads i tiden 24:44.6 på trods af et løst spænd holdt. 

Kirsten Kirk og resten af damerne i DRC's LW4x roede igen et fabelagtigt løb i 
tiden 21: 16,9. 
Stine Munthe og Kirsten Martinsen (KR) i kvindernes dobbeltsculler fik rettet op 
på deres styringsproblemer fra dagen før og beholdt deres 3. plads foran Sorø 
Roklub. 
Dagens største smil var Anja Hardtmann i kvindernes Ix, der slog DRC's båd 
med Sigrid Svarta (KR) med 3 sekunder og kom ind på en flot tredjeplads 
i tiden 25 :58, l. Godt gået! 

Af Michael Helweg og Adrian Tan 

Cecilie A. Christensen (til v.) og Christina Aagaard (til h. i bil/edet) 
vandt guldmedalje helt uden konkurrence. 

Samtlige billeder fra løbet kan ses på : http://www.netpoet.dklpictures/ 
odense2005!billederl (Fotografen er ukendt af redaktionen) 
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Kredstræf i Struckmannparken 
Kristi Himmelfartsdag, d. s. maj, var masser af inriggere på vandet, på vej fra nær 
og fjern til Skodsborg til det årlige kredstræf i Struckmannparken for 
Københavnskredsens roklubber. 
Vejret har ofte været drilagtigt til dette arrangement med blæst og regn, men 
denne dag var der pænt med sol og lunt, hvis man kunne finde en krog med læ. 

Også DSR var pænt repræsenteret med godt en snes deltagere, både gamle garve
de medlemmer og nye, der for første gang havde roet den lange tur til Skodsborg. 

Efter roturen og landgangen på stranden kunne deltagerne slappe af med den med
bragte frokost, inden det gik løs med den traditionelle tovtrækningskonkurrence, 
der både havde en dame-, herre- og mix-klasse. Her lykkedes det DSR's mixhold 
at kæmpe sig frem til finalen, som vores kæmper efter en hård dyst tabte. Givetvis 
fordi de herrer, der indgik i mixholdet, netop havde kæmpet i herreklassen, og 
derfor ikke havde nået at få vejret igen . Havde konkurrencen ikke været 
tilrettelagt så unfair for DS R, havde vi givetvis vundet. Det var alle tilstedevær
ende DSR'ere i hvert fald enige om. 

Så noget flag fik vi ikke med hjem denne gang, men en hyggelig dag sammen 
med roere fra både naboklubberne og de øvrige afl<redsens klubber. 

Tekst og fotos: Lars Bundesen 

(Der kan ses flere billeder fra arrangementet på DFfR's hjemmeside 
www.roning.dk) 
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DSR FAVORITLEVERAND0RER 

Alfa Eklund Rengøring 
og Vinduespolering 
Tlf. 70 20 67 76 
www.alfa-eklund.dk 

Carlsberg 
Vesterfælledvej 100, 
Kbh. V. 

Strandvejen 8 
2100 København ø 
www.danskebank.dk 

Energi E2 __ IIII!!'!!!.!!:fI 
Lautrup~ade 1 
2100 KØbenhavn ø 
www.e2.dk 

Gastronomix 
Slagterbodeme 10-14 
1716 Køl?enfiavn V . 
Tlf. 70 25 24 90 

www.holtevinlager.dk 
Friluftsland 
Frederiksborggade 52, 
Kbh. K 

SA-EL vi Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 

Tlf. 33 1451 50 
www.friluftsland.dk 

2000 Frederiksberg 
Tlf. 38881909 

Materieleaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 33 33 93 78 
Annoncering@dsr-online.dk 
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Orienteringsløb i foråret 2005 
-- - _ .. 

Dato Løbstype Skov Arrangør 
2. juni SommerCup 1 Lille Ravnsholt Ballerup OK 
7. juni Byløb, også holdløb København Lyngby OK 
9. juni SommerCup 2 Farum Lillevang Ballerup OK 
16. juni SommerCup 3 Jonstrup Vang Ballerup OK 

Der er løb hver tirsdag aften et sted i Nordsjælland/Storkøbenhavn ind til midt i 
oktober, se http ://www.orientering.dk/farum-ok/dk/karussel/ostliste.asp eller 
'0stkredsens Karussel' på Forbundets hjemmeside. 

30 

350 løbere deltog i det 60. stifinderløb i Gribskov 
(Foto: Birgitte Wraae Frydendahl) 



Danske Studenters Roklub 
Strandvænget ss, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 

5003466 
Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 
Medlemstelefon (bådhal): 

39296326 
39 18 58 11 

Telefax: 

Formand: 
Paul Bruniche-Olsen 
Høyrups Alle 27 
2900 Hellerup 
tlf. : 39404842 
e-mail : formand@dsr-onl ine .dk 

Kasserer: 
Johan Frydendah l 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 2278991 7 - 45 85 86 05 
e-mali: kasserer@dsr-onllne .dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52. 1. th. 
2720 Vanløse 
Tlf.: 38 79 52 26 
e-mail: sekretaer@dsr-online .dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Sklndergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tlf. : 26 74 7048 
e-mail : kaproning@dsr-online .dk 

Instruktionsrochef: 
Morten Jensen 
Polensgade 41 , 3. tv. 
2300 København S 
tlf.: 32 55 58 57 
e-mail: instruktion@dsr
onllne.dk 

39 29 63 22 

Motionsrochef: 
Karen Lauberg 
Gammeltoftsgade 6, st. th. 
1355 København K 
tlf. : 201532Il 
e-mail: motion@dsr-online.dk 

Langtursrochef: 
Ved lån af både kontakt: 
Karen Lauberg , 20 15 32 11 
eller 
Jakob Alnor, 26 20 46 49 
e-mail : langtur@dsr -online.dk 

Kajakrochef: 
Søren Møller Christensen 
Blegdam svej 74 B,S . tv. 
2100 København ø 
tlf.: 35 34 44 63 
e-mali: kajak@dsr-online.dk 

Sportsrochef: 
Bent Haahr Hansen 
ValkYrIegade 9, l. th. 
2200 København N 
tlf. : 35 83 98 39 
e-mali: mplus@dsr-online.dk 

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

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf. : 45885886 

Michael Remod 
Skarøgade S, 2.th. 
2100 KObenhavn ø 
tlf.: 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 22 78 99 17 

Materielforvalter: 
Flemming Borg Jensen 
Brostykkevej 145 
2650 HVidovre 
t lf.: 36 77 10 09 
e-mali: materiel@dsr-online .dk 

IT-chef: 
Michael H. QVlSt 
Vognmandsmarken 12, l. th 
2100 København ø 
tlf. : 23 37 37 06 (aften) 
e-mali: itadmm@dsr-onl lne.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvænget 55 
2100 Københav n ø 
e-mail: kontlngent@dsr
online.dk 

Redaktør: 
Martanne Bentzen 
Milanovej 7 A, l tv. 
2300 København S 
tlf.: 32 84 04 64 
e-mail: bladet@dsr-onllne.dk 

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade 14, st . 
1063 København K 
tlf.: 33339344 - 30 713144 
e-mali : 
pouldan strup_1999@yahoo. com 

PR: 
Hans Juul Andersen 
FortunveJ 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39 68 03 19 
e· mall: 
handersen78@hotmail ,dk 
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Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55,2100 København ø 

Så er årets gymnastik stoppet, men frygt ikke, hele holdet af dygtige instruktører 
vender tilbage! Hold øje med de kommende numre af DSR bladet, hvor alle 
instruktørerne præsenterer deres program for næste sæson. 
(Foto: Peter Wigh Magnus) 
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DSR bladet 
Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 

bladet@dsr-online.dk 

Indlæg kan naturligvis også fremsen
des på diskette eller CD-rom til DSR 
med att. til redaktionen . 

Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke 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 illustratio
ner, billeder og billedtekster til 
indlæggene. 

Deadlines 
Bladet (udkommer 10 gange årligt) 

Husk der er augustnummer i år: 
August nummeret (udkommer primo 
august) 
Deadline: Mandag den 11 . juli . 

Obs: Intet septembernummer, da 
bladet holder ferie. 

Bemærk: Henvendelser om adresse
ændringer og manglende leve-ring af 
bladet rettes til kontingentkasserer 
Ole Hansen på e-mail adressen : 

kontingent@dsr-online.dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. nr. 32 84 04 64 . 

Henrik Pedersen, 

Peter Wigh Magnus. 

Tryk: Sydtryk, 4913 Horslunde 

Oplag: 1.200 eksemplarer 

Hvor intet andet er anført, er bille
derne taget af redaktionen . 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Delte forefindes på 
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen dækker 
de tre 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 600 kr. pr. kvartal. Medlemmer i 
aldersgruppen 20 - 24 år betaler 400 kr. pr 
kvartal, idet første kvartals kontingent dog er 
570 kr. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via snailmail eller e
mai I (kontingent@dsr-online.dk). Udmeldelse 
skal ske med mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1/1,1/4,1 /7 og 1/10). 

Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt 
sig af klubben inden for de seneste 12 måne
der, accepteres kun mod betaling af kontingent 
for perioden fra udmeldelsen til gen
indmeldelsen. 

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. Eksklu
sion vil først finde sted ved en restance sva
rende til 1/2 - 1 års kontingent, og restancen vil 
om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle 
omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 





Leder 

©©® 
Morgenstund har guld i mund ... og det har den også efter endnu en fest hos 
DSR , hvor klubbens 138 års fødselsdag blev fejret på bedste 
børnefødselsdagsmaner. Som medarrangør er det jo nok upassende eller i 
hvert fald stik imod Janteloven at udtale sig om, hvorvidt det var et godt ar
rangement eller ej. Så lad mig stik imod "reglerne" og i bedste "dagen derpå" 
humør udtale mig om, at jeg synes, det var en rigtig god fødselsdagsfest I 
Det er lidt sjovt at sidde og kigge tilbage på dagene, ugerne, månederne op til 
denne fest. Det hele startede med, at der var "en fest tilovers", da nogle 
udvalg var kørt lidt træt i fest-arrangør-konceptet , og pludselig stod Barudvalget 
med "den enestående chance" at arrangere en fest i DSR. Vi var næsten alle 
"nye" på dette felt, men med stor backup fra en erfaren festrotte og efter 
utallige møder, så var konceptet om en ægte børnefødselsdag i hus' 
Undervejs blev der spekuleret meget i medlemmernes reaktioner: "Var det 
mon ok at give festen et barnligt islæt med balloner, flag og slikposerT , "Var 
der nogen , som måske følte sig snydt med de røde pølser?", og "Hvad skulle 
der helt nøjagtigt stå på opslagene i klubben? ". 
Bortset fra min borddame, som var lidt skuffet over den udeblivende ballondans 
(hvor blev i af bord l?) , så er mit generelle indtryk, at medlemmerne hyggede 
sig gevaldigt, ikke mindst med de tre arrangerede lege. Det siger egentlig sig 
selv (ved nærmere eftertanke), at disse konkurrencemennesker, som mange af 
medlemmerne jo er, elskede at stille op til selv barnlige "bide-til-bolle"- og 
snørebånds lege med flødeboller som gevinst. 
Slikposerne gav anledning til at bytte skumfiduser med vingummier, og lagkagen 
med lys blev modtaget med fødselsdagssang - jo, det var en ægte 
børnefødselsdag. 
Så trods stressede dage, spændende samarbejde og en fest, som var slut, før 
den startede - ja, så må jeg vel konstatere, at det at holde fest er tidskrævende, 
men ih' , hvor har det (trods alt) været sjovt! 

Ps. Hvis nogen har lyst til .at stå for en fest i DSR regi, så sig endelig til 
(henvendelse til bestyrelsen). Bl.a. har jeg erfaret, at et medlem går rundt med 
en lille drøm om et DJ-arrangement, hvor medlemmerne i løbet af aftenen på 
skift stiller op som DJ! 

Af Marianne Bentzen, redaktør 
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Der var generalprøve på "bid-til-bolle" legen dagen før fødselsdagsfesten. og 
barudvalgets deltagere gik virkelig til biddet ... (Foto : Marianne Bentzen) 

De pustede og pustede - tak for hjælpen til de fremmødte kaniner, som hjalp med 
forberedelserne. (foto: Marianne Bentzen) 
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Resume af bestyrelsesmødet 
d. 7. juni. 

• Der har været en artikel i Politiken om minoriteter i sportens verden, 
herunder de homoseksuelle roere i DSR. Bestyrelsesformanden 
kommenterer artiklen andetsteds i bladet. 

• Tutorordningen er kommet godt fra start, 15 styrmænd har tilmeldt sig 
som tutorer og kaninerne begynder at tilmelde sig ordningen, 

• Københavns Havn har nu offentliggjort de nye regler for sejlads, der 
angiveligt sker under henvisning til terrorbeskyttelse, Reglerne er indskrevet 
i nyeste udgave af "Hvad enhver roer bør vide" og er omtalt andetsteds i 
bladet. 

• Klubbens noget nedslidte AV-udstyr, der benyttes ved udlejning og kurser 
vil blive erstattet af nyt. 

• Benyttelsen af de to motorbåde Togo 7 og Togo 8 var endnu en gang oppe 
til diskussion, En manual for benyttelsen er nu udarbejdet, og der vil snarest 
blive holdt kurser, der giver adgang til "Togoret". 

• Økonomien går pænt. Vi ligger over budgettet og likviditeten er god, Også 
køkkenets regnskab ser fornuftigt ud, 

• Klubbens tilslutning til Groupcare, der giver alle medlemmer mulighed for 
gratis VIP-medlemsskab vil blive forlænget. Husk at bruge det gode tilbud! 

Vil du vide mere om bestyrelsesmøderne, kan du se referatet på 
opslagstavlen i Slyngel-stuen . 

Paul Bruniche-Olsen 
formand 
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Aktivitetskalender 2005 

Juli 
1. Måneskinstur kl. 19.00 
5 Bestyrelsesmøde 
8 . Grill-/fredagsbar 

10. Morgenroning kl. 8.00 
16. Tutor-dag 
22 . Måneskinstur kl. 19.00 
22 . 22-07 aug. Hjelmsj6 i Sverige 

August 
5. Lys- og lygteroning kl. 19.00 
9. Bestyrelsesmøde 

13. Tutor-dag 
14. Arbejdsdag i klubben 
20 . Kanindåb og fest 

September 
4 . T ur til Dragør 
5. Svanemøllematch 
6. Bestyrelsemøde 

10. Spilleaften og lørdagsbar 
11. Arbejdsdag i klubben 
15. Intro til vinteraktiviteter 
16. Måneskinstur 
21. Klubmesterskaber 
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Morgenroning 
søndag d. 10. juli kl. 8.00 

Har du lyst til at opleve Øresund en forhåbentlig herlig sommermorgen? 
Så tag med på en rotur søndag den 10. juli, hvor vi ror til Tårbæk og spiser 
vores medbragte morgenmad sammen. Tag selv morgenmad og drikkevarer 
med. 
Er vejret mod forventning mindre godt. så ror vi alligevel og spiser 
efterfølgende i klubben. 
Skriv dig på listen i Slyngelstuen og mød omklædt op på bådpladsen k!. 
8.00. Sidste tilmeldingsdag er torsdag den 7. juli. 

Vel mødt DSR Motion 

Kaninlangtur 
d. 12 .. - 14. august 

Lær nogle af dine rokammerater bedre at kende og kom på din første 
langtur. Ruten og distancen er overkommelig, så alle kan være med. Vi 
starter i DSR 
k!. 16.30 fredag d. 12/8. Retur til DSR søndag eftermiddag. Pris: 250,
Tilmeld dig på langturstavlen v. køkkenet eller langtur@dsr-online.dk. 
Eller bed om at komme på maillisten (tavlen eller mailen). 

Med venlig hilsen Langtursudvalget 

8 

Redaktionen beklager ... 
At vi (ved hjælp af en slåfejl) udråbte den forkerte fødselar' i sidste num
mer af bladet (side 23). Til dem, som ikke kender Herbert Marcus, som 
rundede 90 år den 20. juni, kan vi oplyse, at han på billedet ikke er at 
finde, som nummer 4 fra venstre, men som nummer 4 fra højre i bil
ledet. 
Endnu engang tillykke! 

På redaktionens vegne, Marianne Bentzen 



Fællesskab og minoriteter 

Under overskriften "Noget for sig selv" havde dagbladet Politikens 
sundhedssektion søndag d. 8. maj en større artikel om minoriteter i sportens 
verden. Der var to eksempler i artiklen; den jødiske idrætsforening Hakoah og 
bøsser og les5isRe i t5SR. Vores mangeange, akbve medlem Enk Kock 
Rasmussen , som er kontaktperson for netværket af bøsser og lesbiske, er 
sammen med undertegnede citeret. 

Fra tid til anden diskuterer vi i klubben , om den ene eller anden gruppering er 
ved at udvikle sig til en klub i klubben . En klub i klubben vil sige en gruppe 
medlemmer, der holder sig for sig selv og ikke indgår i klubbens sociale fællesskab 
og øvrige aktiviteter. I fald der er klubber i klubben, er det klart et problem, for 
DSR's styrke er, at vi er et fæHesskab, der bygger på et veludviklet socialt miljø. 

Vi er fælles om vores aktiviteter, hvad enten der er tale om roningen, bådved
ligeholdelsen, festerne eller madordningen. Vi er 1000 medlemmer, der samles 
om fælles interesser. Blandt disse 1000 er der naturligt mindre grupper, som 
samles om specifikke interesser. De homoseksuelle, Motion+' erne og 
kajakroerne kan nævnes, men der kunne også nævnes tango- og salsafolket, 
langtursroerne og mange flere . For mig er det naturligt, at der er disse delgrupper 
i en så stor gruppe som 1000 personer. Det afgørende er, at de ikke bliver 
opfattet som eller opfatter sig som en klub i klubben . For så kan vi lige så godt 
dele os op. Det er her ligegyldigt, om klubben i klubben har et udgangspunkt i 
sociale sammenhænge eller i en klubaktivitet. 

De homoseksuelle udgør efter eget udsagn omkring 60 af klubbens over 1000 
medlemmer. Det svarer nok meget godt til landsgennemsnittet, og det er mit 
klare indtryk, at de homoseksuelle deltager bredt og aktivt i klubbens aktiviteter. 
Erik og jeg er enige om, at de ikke skal blive en klub i klubben . Netværket har 
etableret deres egen hjemmeside, www.homoroerne.dk. som primært 
præsenterer sig som et kontaktforum, eller en adresseliste, primært henvendt 
til DSR 'roere. Nogle vil måske synes, at dette nærmer sig en klub i klubben, 
men det understreges på hjemmesiden, at det ikke er tilfældet, og jeg fornemmer 
også , at denne medlemsgruppe er fuld opmærksom på problemstillingen . [ 
dag har DSR-medlemmer i øvrigt adgang til Groupcare, hvor enhver 
"delgruppe" i klubben kar) oprette_et forum. 

Det er efter min mening meget vigtigt, at der ikke skabes klubber i klubben, for 
så er der, som nævnt ovenfor, ikke meget ide i at have en klub. [den anledning 
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har kajakroningen flere gange været til debat. bl.a. fordi det i klubben er blevet 
fremført. at kajakroerne udgør en separat afdeling af klubben. Vi ønsker, at 
kajakroere er medlemmer af hele klubben, ikke kun en del af den. På samme 
måde forventer vi af "homoroerne" , at de opfatter sig som en del af klubben . 

For år tilbage var der en tilsvarende diskussion i klubben om, hvorvidt Motion+ 
var ved at blive en klub i klubben. Det er mit indtryk. at det i dag ikke er noget 
problem, og at Motion+ 'erne selv er opmærksomme på problemstillingen. I 
øvrigt er vores Motion+'ere jo nogle af de mest aktive medlemmer både 
instruktionen, i det sociale liv etc. 

Af Poul Bruniche-Olsen, formand 

Nyt havnereglement for 
Københavns Havn 

I forbindelse med terrorsikringen af Københavns Havn er der blevet vedtaget 
et nyt havnereglement, som betyder væsentlige indskrænkninger for. hvor roer 
må færdes i havnen. 
Adgang til Københavns Havn skal ske via Lynetteløbet. Der roes langs 
opfyldningen til godt før Skudeløbet. hvorefter Kronløbet krydses hurtigst muligt. 
I Lynetteløbet placerer man sig til højre, og gerne lidt uden for det afmærkede 
sejlløb. 

Det meste af havnen nord for Isbjørnen er nu lukket. Det afspærrede område 
er afmærket med gule bøjer. Se kort i Bådhallen. Ønsker man at ro ind 
Mellembassinet bag Langelinie, kan dette kun ske gennem Pramrenden. 

Bemærk at brud på det nye havnereglement kan straffes med bøde. 

Havnen har ikke været særlig lydhør over for roernes betænkeligheder mht. til 
vores sikkerhed , især ved krydsning af Kronløbet, men har dog givet tilsagn 
om at de nye regler vil blive evalueret til efteråret. Vi vil derfor bede styrmændene 
om at indberette evt. hændelser, som kan styrke vores påstand om , at de nye 
regler kompromitterer vores sikkerhed. 

Reglementet for Københavns Havn kan findes på www.cphport.dk - se 
sejlinfo. 

Venlig hilsen Bestyrelsen 
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Homoroere i DSR i 20 år 
Det er ikke til at se det9 hvis man ikke lige ved det 

I år er det 20 år siden, at en gruppe 
bøsser og lesbiske meldte sig ind i 
DSR. Dette skete efter, at PAN-idræt 
havde forhørt sig om, hvordan DSR 
forholdt sig til, at bøsser og lesbiske 
meldte sig ind roklubben. Flere 
bøsser og lesbiske, hvoraf en del 
havde roet før, ønskede at ro i en 
klub uden at dette ville skabe , 
problemer. 

DSR's bestyrelse svarede, at bøsser 
og lesbiske var velkomne som 
ordinære almindelige medlemmer på 
lige fod med alle andre. 

Året var 1985 og interessen var stor, 
hvilket medførte, at mellem 40-50 
"homoroere " (primært bøsser) 
meldte sig ind i DSR. På det 
tidspunkt var antallet af medlemmer 
i DSR på 400-450, hvilket betød, 
at ca. 10 % af medlemsskaren med 
et bestod af homoroere. Tilgangen 
af homoroere skal sammenlignes 
med en netto tilvækst af medlemmer 
på 76 det år. DSR's medlemsantal 
var så småt ved at stabilisere sig efter 
en årrække med negativ vækst i 
slutningen af 1970erne. Klubben var 
således langsomt på vej ud af en 
langvarig krise. 

Det store kuld af nye roere vakte 
nogen opsigt i klubben. Ville DSR 
blive overtaget af bøsser, eller ville 
klubben ændre profil , og hvad med 
AIDS? 

Der blev holdt skarpt øje med 
kanine rne fra verandaen det år, 
hvem mon var til hvad? Strittede den 
kanin ikke lidt rigeligt med 
lillefingeren, og nej - nu er der et hold 
kaniner, som sætter Fr. d. IX 
(hedengangen to åres inrigger) i 
vandet med stævnen forrest. Det må 
være "dem" . 
Iklædt robukser og rotrøjer er det 
ikke altid til at se, hvilken seksuel 
præ-ference folk har, og når de nye 
roere nu bare var kommet for at ro, 
var det ikke til at vide, hvad folk var 
til. 

Ved den efterfølgende generalfor
samling var der igen ugler i mosen. 
Således foreslog et medlem her, at 
bøsserne skulle ro med vanter for at 
undgå AIDS smitte via bristede 
vabler. Forslaget faldt og 
opstandelsen med det, da det viste 
sig, at homoroerne gled ind i DSR 
som almindelige medlemmer 

De nye (homo}roere var med til at 
give klubben en tiltrængt saltvands
indsprøjtning. Bådparken blev sat i 
stand, og instruktionen fik flere 
instruktører. 
En stigende interesse for roning 
kombineret med de fornyede 
kræfter, inkl. homoroernes indsats 
medførte at medlemstallet steg til 
713 i 1989 og nåede 1000-1100 
medlemmer omkring 1995, et 
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niveau, som har holdt ind til i dag. Mermaidregattaen i København 
Antallet af homoroere forblev 2003 samt Eurogames i MUnchen 
imidlertid på mellem 40-60 indtil 2004. 
1995 for at falde til et minimum på Homoroerne og DSR var værter for 
25 i perioden 1998-99. I de seneste Mermaidregattaen i 2003 som 
ål el dlitallet d~ at~~R'g--ha~~agere fra T~dafia, 
endda til sit hidtil højeste antal nemlig Holland, Frankrig, England og 
de omkring 60-65 homoroere, der i Danmark . Regattaen, der blev 
dag findes i klubben. En stigning, der afholdt på Bagsværd Sø med 
slet ikke svarer til den generelle efterfølgende middag i Svanemøllen, 
medlemsvækst i klubben gennem blev en bragende succes, som satte 
årene. DSR og København på landkortet. 

Igennem de forløbne 20 år har 
homoroerne beklædt flere besty
relsesposter: Materielforvalter (Erik 
Koch Rasmussen), Langturschef 
(Lars Wredstrøm), Motionsrochef 
(Lise McNamara) samt nuværende 
Ka p-roningschef (Rune Gartner). 
Hertil kommer en række 
udvalgsposter. 
Bestyrelses- og udvalgsposterne af
spejler meget fint den integrationen 
af homoroerne, samt den spredning 
på aktiviteter, der er sket. To 
alligatorer (Jørgen Foss 1986, Bjørn 
Andersen 1987) og to papirknive 
(Erik K. Rasmussen 1992, Jørgen 
Foss 1994) er ligeledes blev tildelt 
homoroere som tak for en indsats 
for klubben, hædersbevisninger, der 
kun gives ved yderst sjældne 
lejligheder. 

Indenfor de sidste 10 år har der 
været afholdt en række 
internationale regattaer for bøsser og 
lesbiske samt venner, hvor DSR 
roere har deltaget. Gay Games i 
1998, QueerSchlag i Berlin 2002, 
12 

Arrangørerne Adrian Tan, Rune 
Ga.rtner og undertegnede, skal i den 
forbindelse takke alle dem af jer, som 
gaven hånd med til alt det praktiske. 
Gennemførelsen af arrangementet 
var en milepæl for tolerancen i dansk 
roning. Alle steder fra blev vi mødt 
med en velvillig hed , der var 
overvældende. 

Hvad er så Homoroerne i DSR i 
dag? 
"Homoroerne " er et netværk af 
bøsser og lesbiske i DSR, som går 
på tværs af aktiviteter i DSR som 
kaproning, langtursroning, 
motionsroning, motion +, 8-GP, 
kajakroning m.m. Der er ingen 
bestyrelse eller vedtægter, så der er 
ikke tale om en klub. Det er et fo
rum, hvor den enkelte selv kan 
arrangere roaftaler hvad enten det 
gælder en aftentur til Skovshoved, 
en langtur, rostævner, 
bådvedligeholdelse eller hvad man nu 
kan finde på af aktiviteter. 
Som bøsse eller lesbisk er man del 
af en minoritet og har derfor behov 
for at være sammen med andre 



homoroere, et behov som bøsser og lesbiske efter ens eget 
homonetværket dækker. behov. "Barnet" er blevet 20 år i år. 
Det er en anden snak, der går i Det har levet en lidt usynlig men aktiv 
båden, når homoroerne er sammen, tilværelse og har til fulde bevist, at 
og der skal også være plads til en man sagtens kan være en minoritet 

---tftrlilrtl-:-. --------------ii-ee:Fl-eUel's-Aete-l'Qseks\Jel~oosklklG.~

At deltage i homonetværket betyder 
ikke, at man isolerer sig. Man bruger 
de tilbud, der er for roning i DSR 
sammen med andre medlemmer 
parallelt med, at man har mulighed 
for at være sammen med andre 

Det er ret unikt, og vi synes, at DSR 
godt kan tillade sig være bare en lille 
smule stolt. 

Af Erik Koch Rasmussen og Rune 
Gartner 

Foreløbigt svar på indlægget 
"Alkoholproblemet i DSR" 

Brigitta er i gang med at undersøge mulighederne hos vores leverandører. Vi 
vil herefter køre en forsøgsordning hen over sommeren med salg af rødvin i 
glas til en overkommelig pris (kr. 15,-). Herefter vil Brigitta og undertegnede 
på baggrund af salget tage stilling til, om det er en rentabel ordning, samt 
om der er generel interesse i, at den skal fortsætte. 

Venlig hilsen Karen Lauberg 

Formandskandidaten Hans G. Olsen fik øvet sig i talens kunst ved den 
veltilrettelagte Sankt Hans aften i klubben. (Foto: Marianne Bentzen) 
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Favoritmarked i klubben 
- igen en succes! 

l lighed med sidste år udstillede en række af vore Favoritleverandører 
deres produKter i festsalen tirsdag den 31. maj bl Favorr mar e . 
Det dårlige sommervejr til trods var der atter tale om en succes. Gråvejr og 
regnbyger kunne ikke holde folk hjemme. Der var informationsmøde om 
racerkanin-roning samme aften - det havde helt sikkert sin positive indvirkning. 
I forhold til sidste år kunne vore Favoritleverandører melde om stigende 
omsætning såvel som interesse. 
For vore favoritleverandørers tilbud var yderst fristende. I lighed med sidste år 
var de franske specialiteter et tilløbsstykke - der blev langet ost i lange baner 
over disken. Andre valgte at smage og gøre brug af aftens meget favorable 
vintilbud . Der var også mulighed for at se seneste nyheder inden for fritidsudstyr, 
møde vores elektriker og få en god banksnak, hvor der var suppleret med 
muligheder for de spillelystne! 
For at skærpe interessen for markedet havde udvalget i forbindelse med 
Introfesten uddelt lodsedler. De, som havde husket denne, deltog i en lille 
lodtrækning med præmier fra vore Favoritleverandører. 

"Den Danske Banks bod var også et tilløbsstykke, hvor de besøgende kunne lade 
sig udfordre/frustrere af et meget eksotisk spil. " 
(Foto: Lars Bundesen) 
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Fra udvalgets side skal lyde en tak til alle de medlemmer, der støttede 
arrangementet. Vi håber at kunne gentage succesen på et senere tidspunkt. 
Samtidig håber vi, at markedet har øget kendskabet til vore annoncører og har 
fristet en nye skare til at besøge vore annoncører i deres butikker under vort 
motto "Støt dem, som støtter dig". 

-'iocLsommeditall.""o ... 1 _______________________ _ 

Annonceudvalget 

Der blev under markedet udtrukket forskellige præmier fra de deltagende 
Favoritleverandører- det blev en rigtig pigetur! De glade vindere er fra venstre: 
Birgitte Sommer, Helle Dideriksen og Birgitte østergaard. Den sidste vinder 
Birgitte B. Knudsen er ikke med på billedet. (Foto: Lars Bundesen) 

Uforpligtende Tilbud : 

• Rengør,ing 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

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

E-mai!: hel@alfa-eklund.dk • Fax . 70204413 

-
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Interview med formandskandidat 
Hans G. Olsen 

En typisk dansk sommeraften 

Missionen var at give medlemmerne 
et billede af formandskandidaten, 
Hans G. Olsen. Det blev til en aften 
med masser af DSR snak, lettere 
bestikkelse og sjove rohistorier. 
Inden vi overhovedet kaster os ud i 
selve interviewet, får vi os en lang 
snak om roning, som uden tvivl 
fylder (eller skal vi måske sige 
fyldte .. .) meget i Hans G. Olsens liv. 

Langtursroer før kaproer 
Hans starter i DSR i april 2002. Han husker tydeligt dagen som " Hammertåget 
med total ærtesuppe", men efter den indendørs rundvisning i DSR ændrer 
vejret sig til strålende solskin, og "den meget lange" første rotur går til 
Containerhavnen! 
Hans får hurtigt erhvervet sig roret endda suppleret med en lille statistrolle i 
robassinet, som vidst nok er foreviget på et videobånd et eller andet sted ... ! 
Efter små 100 kilometers roning i eget farvand ryger Hans af sted på en 
langtur til Skotland , og hjemkommet med omkring 160-180 kilometers roning 
i blodet er Hans slet ikke i tvivl - nu er det tid til at blive Racerkanin! 
Herefter er der ingen vej tilbage. Ikke nok med at Hans når sit mål om at blive 
bedre til at ro, han er også med til at vinde "Spejlet" , og han bliver hurtigt en 
ægte Motion+ 'er med langdistance kaproning på programmet. Det vigtigste 
for ham er, som han udtrykker det: "At roning også er en idræt og ikke kun 
motion ", også selvom de andre "bare ror stærkere end jeg gør", som Hans 
selvironisk udtrykker det. 
Hans deltager desuden tre gange i maraton med Dan Hansen ved sin side og 
med henholdsvis Dirch Dideriksen og Thomas Krumholt som tredjemand i 
båden. 
Hans har netop (uden det nødvendigvis har noget med de kommende 
udfordringer at gøre) valgt at holde pause fra Motion+, men som Hans med 
stor bestemthed udtrykker det: Det betyder helt sikkert ikke, at jeg holder 
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op med at ro! Og nej, for sidste skud på stammen i Hans ' rohistorie er 
outriggerroning, som ifølge Hans er mere teknisk end inriggerroning. Som 
altid kaster Hans sig ud i nye udfordringer, og han har derfor lige stillet op i 
8GP i Viborg, hvor han nåede begge sine mål. .. Ikke at falde i vandet og ikke 
at ro af banen , sidstnævnte dog kun efter opfordring fra dommerbåden! 

Fra cand.merc.(jur.) til IT-chef 
Hans sidder til daglig i Københavns Kommune som IT-chef i 
Økonomiforvaltningen , og hvis nogen undrer sig over springet fra 
cand.merc.Uur.) med speciale i konkurrenceret til jobbet som IT-chef - så han
dler det igen om udfordringer. Da Hans har siddet 2 1 h år i 
Økonomiforvaltningen bliver han nemlig tilbudt en leder stilling som IT-chef, 
hvilket han "selvfølgelig" siger "ja" til! Tilbudet om at kunne komme til at gøre 
en forskel er ikke til at modstå . 
I fritiden står der primært DSR og roning i kalenderen , og det betyder også, at 
mange medlemmer kender Hans i forvejen, hvilket nok kan betegnes som en 
fordeL når vi taler formandskandidatur. 

Roning frem for administration 
"Du er jo blevet opfordret af formandsudvalget til at stille op til formandsposten 
i DSR. Hvad har fået dig til at sige "Ja" til at stille op? Og hvilke overvejelser 
har du gjort dig"? 
Hans fortæller, at nogle medlemmer allerede havde stukket til ham, så da den 
nuværende formand Paul BrUniche-Olsen præsenterer ham for, hvad selve 
formandsposten i store træk går ud på , så tager det ikke Hans mere end en 
uges tid, før han beslutter sig til at sige "Ja" til udfordringen. En udfordring 
som ifølge Hans er for stor til at afslå. 
"Hele klubben er baseret på stor frivillighed fra alle medlemmerne, og det 
gø r posten med at drive værket utrolig spændende. Jeg ved, at det er en 
krævende opgave, som jeg går i møde, og derfor skal jeg i første omgang 
lige sætte mig ind i selve formandspostens indhold. 
Der er ingen tvivl om, at det er et utroligt stort engagement som driver Hans, 
dog er der en enkelt overveje lse , som nager. Den handler om tid . Hans frygter 
nemlig lidt, at postens mange administrative opgaver vil sluge al hans tid, så 
der ikke bliver plads til at ro! Det, sammenholdt med lige at skulle have en 
fornemmelse af, hvordan det hele hænger sammen , gør, at Hans i første 
omgang ikke lover medlemmerne , at han stiller op i en tidsbestemt 
formandsperiode . 

17 



Ingen revolution 
På spørgsmålene omkring Hans' mål med sit eventuelle formandskab, og hans 
visioner for DSR, pointerer Hans, at der ikke umiddelbart kommer til at foregå 
en revolution. Hans målsætning er lige at stikke en finger i jorden (under 
oplæringen), før han sætter konkrete mål op. Det er som han udtrykker det: 

----""l!!Vigttgt-at-tage-eming-ad-gangell. liigtigst-el oe llllit-engagemell t, del/læst 
er det tid til at komme bag kulisserne; og så kan jeg opstille mål for min 
potentielle formands periode". 
Hans mener, at der med Paul BrUniche-Olsen ved roret allerede er søsat en 
masse spændende og nye "emner" i DSR, så som Tutor-ordningen, SPP og 
Outrigger roning, og dem glæder han sig til at følge til dørs, så vi kan få: "En 
endnu mere aktiv roklub med små grupperinger, som indgår i fællesskabet". 
Her udover vil Hans også sætte lidt mere fokus på renovering af huset og på 
langturene, som han mener, vi skal have endnu flere af. 
Afslutningsvis sætter Hans punktum for interviewet ved, med sin naturlige 
charme, at understrege: "Det er medlemmerne i form af udvalgene, som 
skal være med til at sætte kursen. Bestyrelsen har bestemt ikke har initiativ
monopol!" 

Inden jeg helt slipper Hans, bliver han lige stillet over for "de fem skæve": 
1. Den glade formand eller den sure formand? Den glade formand 
2. Ekstra dimension til CV'et eller visioner for DSR? Visionerne 

formulerer vi sammen 
3. Alder eller modenhed? Modenhed 
4. Formandsmøde eller fest i DSR? Fest i DSR 
5. Succes eller fiasko? Succes 

Med fare for at citere en kendt radiostation: "Er det her det mest skarpe 
interview, som du har været udsat for, siden du opstillede som kandidat til 
formandsposten"? "JA"I 
Her var det bestikkelsen kom ind i billedet. .. 

Held og lykke med valget. 

Af Marianne Bentzen, redaktør 
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Der er mange kaniner, som aftjener deres kanintjans ved at hjælpe med at 
vedligeholde klubhuset - en meget kærkommen hjælp! (Foto: Mogens Haut) 
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Smerte før Vanære 
"Tillykke til de nye smerte- før inriggerne Frederik Jordahn og Frej 
vanæreroere - nu har I en relevant gjort klar. For at nå op på de 
skala at måle langtursdistancer på." nødvendige 11 roere blev vi 

---b~' >se-cl~eI-seMte-fal'1ikk'€f'}-intmEltl€er:et -f:eF -æv~~ik 
Laurits Rauer Nielsen ud i Peter, der vidste alt om, at der var øl 
dataæteren kort efter Pinse. Med nok i køleskabet i Fanøklubben - og 
120 kilometer på to dage i kroppen også havde erfaring på vandet. Vejret 
forstod man jo godt, hvad han var godt nok til, at vi vovede pelsen 
mente, og Laurits ramte plet - lige allerede lørdag - skalpen skulle i hus. 
prik på modtagernes stolthed - med 
den note . Især hos dem, der efter 
60 kilometer og en dynge 
saltstænger alligevel tog samtlige 60 
kilometer igen dagen efter. 

10 tapre DSR roere drog fredag før 
Pinse mod vest for at få en ikke 
ubetydelig skalp i bæltet. Fanø skulle 
besejres og med fattede blikke og 
ridderlig kampgejst - dog ønskede en 
enkelt roer efter at have kørt cirka 5 
kilometer at lufte sine sko og tisse i 
en kendt park tæt ved Nørrebro Sta
tion - drog vore helte af sted: Heike, 
Lene Boisen, Laurits, Søren Bech, 
Mads Gydesen , Pia Åbo, Poul 
Danstrup, Steen Jørgensen, 
Ungstrup og Trine Kornbeck. 

Transporten gik glat. Alle roere 
ankom til Nordby, hvor Ungstrup 
tidligere på dagen på mesterlig vis 
havde sørget for, at gode gamle Frej 
- en kær DSR to åres inrigger - var 
blevet sat i vandet i Esbjerg Havn og 
roet til Fanø, hvor den fremover skal 
bo. Et par saltstænger bidrog til, at 
alle sov godt den første nat. 

Lørdag morgen blev fire-åres 
inriggeren Laue samt to-åres 
20 

Det blev en meget omskiftelig tur. 
Når vejret var godt, og op mod 50 
sæler på en gang udviste betragtelig 
nysgerrighed for bådene, var det 
pragtfuldt. Når der ikke var vand nok, 
og man optimistisk ventede, indtil 
man opdagede et køretøj på vej 
tværs over den ønskede rostrækning, 
var det en anelse træls. Når havet 
viste sit frygtindgydende gebis, og det 
samtidigt pissede ned, kunne man 
mærke dørmåtten vokse på køleren. 

Rundt om øen kom vi trætte og 
tilfredse - tilbage til klubben, hvor 
Laurits ' forældre havde lavet 
fremragende mad tilos. 

Poul Danstrup i stepsko. Punch som 
kun fannikkerne kan lave den. En 
rejse rundt i franske vindistrikter. 
Udflugter til køleskabet med Peter 
som guide. Et svin tændte smøgerne 
med næseborene. En lille flok indtog 
ud på natten det lokale værtshus. 
Luften sitrede, musikken spillede, 
terningerne rullede, og hvor gammel 
er det nu lige hende motion + 'eren 
er? Højkulturel skarpsindighed. 
Dværghøns j salt-stænger. 



Om søndagen var et medlem af 
flokken upasselig, så de lokale 
spillede dereses: fannikken Hans, der 
havde hele 4 kilometer i ro
statistikken i år. Efter rådslagning 
satte vi de tre både på vandet med 
en forholdsvis kort tur i tankerne, 
men undervejs blev billedet ændret. 
En gruppe roere ville hele vejen til 
Blåvandshuk - uden at frygte 
Vesterhavet ville vi på andendagen 
nakke 60 kilometer til . Smerte før 
vanære. 

Det blev en hård kamp derop, og da 
de to toere blev båret i land ved 
kysten ud for Blåvandshuk - hvilket 
vækkede de lokales betragtelige 
nysgerrighed - var saltstængerne 
svedt ud og den fYSiske træthed 
ankommet. Alligevel kunne det kun 
blive til en kort pause, for vi skulle 
tilbage, inden tidevandet begyndte at 
gå ud igen. Man kunne stå op og 
sove - eller som en enkelt var en 
hårsbredde fra sidde på 
styrmandssædet og gøre det. På 
hjemturen klarede den ene toer det 
flot - stor styrke og stærk medvind 
er ikke den værste kombination - og 
i den anden toer var vi glade for den 

stærke medvind hjemad. Det før så 
f jordagtige landskab var forvandlet 
til åbent hav, og vores lokale 
styrmand Hans var højopmærksom 
på steder med springsø - det er 
un?2gteligt et barsk iaryand. 

Maden søndag aften smagte - igen 
fremragende tilberedt af Laurits' 
forældre - saltstængerne gled ned, 
og alle sov tungt. 
Mandag gik turen efter en kort 
vandretur i Nordby hjemover. Jeg 
havde selv tre udmattede hanroere i 
bilen, der storstøjsov på hver deres 
charmerende måde - småsavlende 
på indersiden af vinduet med 
polypperne decibelgurglende 
stående frit ud i bilen eller kærligt 
med hovedet på naboens skulder. 
Jeg måtte som chauffør holde mange 
pauser undervejs. 

Alt i alt var Fanø turen en godt 
arrangeret tur, der ikke vil blive 
glemt. Flot arbejde af Laurits og 
Trine. Smuk natur. Hårdt arbejde. 
Dværghøns isaltstænger. 

Af Søren Bech Hansen 

"Poul Danstrup i sving ved Sønder Ha - men der 
var øl nok i køleskabet i klubben." (foto: Ukendt) 
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Strange but fonny at the same time ... 

Ifølge DSR' s officielle besøgsstatistik over hjemmesiden www .dsr-
online.dk er Danmark det land, hvorfra flest besøgende stammer. Hele 94,8 

__ % af dem, der besøger vores hjemmeside, sidder naturligt nok ved en com
puter i Danmark. 

Nu kunne man tro at lande som Sverige eller Norge, ja endda måske 
Tyskland , ville indtage de efterfølgende pladser ... Men, nej - på en sikker 2. 
plads over "Visitors country of origin" kommer BRASILIEN. Selve 
Sverige, mod hvem vi skuer mod under vor daglige roture, ligger på en 5 . 
plads. Hvordan kan dette dog være? 

Land Antal besøg Procent 
1. Denmark 5066 94,8% 
2. Brazil 59 1,1 % 
3. Germany 42 0,8% 
4. United Kingdom 34 0,6% 
5. Sweden 32 0,6% 
6. United States 24 0,4 % 
7. Norway 20 0,4 % 
8. The Netherlands 16 0,3% 
9. Japan 9 0,2 % 
10. Finland 6 0,1 % 
Unknown 7 0,1 ryo 
The rest 30 0,6% 
Total 5345 100,0 % 

Som Drengene fra Angora siger: "Strange but funny at the same time". 
Måske har den tidligere instruktionsroehef, der nu sidder på ambassaden i 
Brasilia, en finger med i spillet ... 

Instruktionsudualget 
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Viborg Regatta 2005 

Lørdag morgen k!. 06 den 11. juni var vi sat stævne ved Svanemøllen Station 
- det var meget tidligt l Men mødedisciplinen var i top. alle var der til tiden. så 
vi kunne komme af sted. De fleste benyttede sig af chancen for at tage et par 
timer ekstra på øjet. for enkelte var det vist også tiltrængt. 
Straks efter ankomsten til Viborg Rostadion. efter en mindre omvej gennem 
snørklede gader i Viborg. skulle vi i gang med at rigge de første både til under 
Christines anvisninger. da første løb var k!. 12 præcis. 
Alle var spæ ndte på. hvordan det skulle gå . vejret var ok - ikke rigtigt godt, ej 
hel-ler rigtigt skidt. Vi havde trods alt kun trænet i godt en måned. flere var nye 
i 8GP sammenhæng. så forventningerne var sikkert lidt blandede. men humøret 
og motivationen kunne næppe være bedre. Vi stillede op i 4. division herrer. 
trods et 50/ 50 herre/dame mandskab. hvilket vidst er meget normalt for 4. 
division. 

Viborg 2005 Teamet: Fra venstre Hans G. Olsen, Lasse Bang, Pernille Brems, 
Allan Graa, Kirsten Kuhn, Stine Høi Sørensen, Birgitte Sørensen og Michael 
Jørgensen. Cox Mette Søholm, som mangler på billedet (Foto: ukendt) 
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Birgitte var første "mand" på banen i singlesculler og klarede i flot stil de 1000 
m i 2. bedste tid! Så var linien lagt til de næste, som var Kirsten og Stine i 
doublesculler, de klarede uden problemer distancen i 3. bedste tid . Nu var det 
dobbeltfirerens tur, alle var nye i 8GP og ikke megen erfaring med to årer og 
outriggere i det hele taget. De, Pernille, Lasse, Allan og Michael overhørte vist 
"Attention, GO" og kom ikke ud af start før de fradommerbåden råbte: "Hvad 
venter I på?" Det er den slags misforståelser, der kan opstå i al forvirringen , 
specielt når man ikke har været til regatta før. Af sted kom de og overhalede 
båden sidst i feltet, så 4. pladsen var herefter i hus . Herefter kom Hans, som 
ikke havde haft mulighed for at træne singlesculler ret mange gange inden 
regattaen. Han satsede på det sikre , altså at gennemføre banen uden at kæntre, 
hvilket han ikke gjorde, og han kom i mål som nr. 5 lidt efter de andre, men 
også i fin og sikker stil. 
Efter en velfortjent pause til alle var det 8' eren, som skulle prøves af. Vores 
super kompetente cox, Mette fik med hendes præcise kommandoer os hurtigt 
"kørt" ind i samtidighed og tempo under opvarmningen. Starten gik og vi kom 
rigtig godt af sted, vi var hurtigt en halv bådlængde foran og kadencen lå fint i 
36. 300 meter før mål trak vi fra og kom først over målstregen med 10 sek. 
ned til næste mandskab. Det var svært at få armene ned igen. 

Nu kunne vi nyde resten af eftermiddagen og lurer teknikken af hos de 
resterende roere. Fra DSR var der yderligere 3 8GP-hold, så det gjaldt bare 
om at heppe dem i mål. Der var mange gode præstationer, så vi var også 
stolte på deres vegne. Og ellers var vi behjælpelige med at få både væk fra 
pontonen, da der var aldeles livlig trafik, og det skulle gå lidt tjept. Bådene 
skulle rigges af , efterhånden som de ikke skulle roes i mere, så de kunne 
blive læsset på trailere, og vi kunne komme hjem efter en lang 
begivenhedsrig dag. Så alt i alt kunne vi konstatere, at dagen havde været 
både indbringende, hvad medaljer og erfaring angår, og en rigtig god start 
på 8GP sæsonen. Sammenlagt ligger vi nr. 2 i 4. division, kun 1 point efter 
Kvik - vi ta'r dem næste gang! Vi glæder os allerede til 2 . afdeling af 8GP, 
som finder sted på Bagsværd Sø søndag den 21. august. Det vil være en 
stor støtte for os og de øvrige 8GP-hold fra DSR, hvis m~nge af klubbens 
medlemmer kommer og hepper på os, og samtidig er det både ret 
fornøjeligt og lærerigt at se på. 

Mange hilsener og god sommer fra 8GPS-holdet! 
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DSR-bryllup 

To mangeårige DSR-medlemmer, Susanne Philipsen og Michael Dietrich, 
blev den 28. maj viet i Fredensborg Slotskirke. Venner fra klubben dannede 
espalier, da brudeparret forlod kirken. 

(Foto: Lars Bundesen) 

Nyt fra køkkenet 

På grund af ferie og Hjelmsjo vil køkkenet være lukket i ugerne 30 og 31, 
dvs. fra mandag den 25. juli til og med torsdag den 4 . august. 
Da Brigitta også holder ferie i uge 32 dvs. fra 8. august til og med 11 . 
august søger vi "gæstekokke" , der vil hjælpe os med at holde køkkenet 
åbent i denne uge. 
Henvendelse kan ske til Brigitta eller til et af medlemmerne af 
køkkenudvalget (Peder Juhl Madsen , Benedicte Brohm eller Susanne 
Agersnap). 

På vegne af Køkkenudvalget Peder Juhl Madsen 
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Danske Studenters Roklub 
5trandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
500 34 66 

Hjemmeside: www.dsr-onlin e.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 
Medlemstelefon (bådhal): 

39 29 63 26 
391 858 11 

Telefax: 

Formand: 
Paul Brunlche-Olsen 
Høyrups Alle 27 
2900 Hellerup 
tlf.: 39404842 
e-mail: formand@dsr-onllne.dk 

Kasserer: 
Johan Frydenda hl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 22789917 - 45858605 
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Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Sklndergade 32, lej . 17 
1159 Københdvn K 
tlf.: 26 74 70 48 
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Instruktionsroehef: 
Morten Jensen 
Polensgade 41, 3. tv. 
2300 Køben havn S 
tlf.: 32 55 58 57 
e-mail: instruktlon@dsr
onllne.dk 

39 29 63 22 

Motionsroehef: 
Karen Lauberg 
Gammeltoftsgade 6, st. th. 
1355 København K 
tlf.: 2015 32 11 
e-mali: motlon@dsr-onllne.dk 

langtursrochef: 
Ved lån af både kontakt: 
Karen Lauberg, 20 1532 11 
eller 
Jakob Alnor, 26 2046 49 
e-mail : langtur@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Søren Møller Christensen 
Blegdamsvej 74 B,S. tv. 
2100 København ø 
tlf.: 35 34 44 63 
e-ma,,: ka]ak@dsr-onllne.dk 

Sports ro chef: 
Berit Haahr Hansen 
Va lkynegade 9, 1. th . 
2200 Køben havn N 
tlf.: 35 83 98 39 
e-mali : mplus@dsr-online.dk 

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

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 45 88 58 86 

Michael Remod 
Skarøgade S, 2.th. 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 22 78 99 17 

Materielforvalter: 
Fl em ming Borg Jensen 
Brostykkeve] 145 
2650 Hvidovre 
tlf.: 36 77 10 09 
e-mali: materiel@dsr-onlme.dk 

IT-chef: 
Michael H. QVlst 
Vognmandsmarken 12, 1. th. 
2100 København ø 
tlf.: 23373706 (aften) 
e-mail: Itadmin@dsr-onllne.dk 

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

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, l tv. 
2300 København S 
tlf.: 32840464 
e-mali: bladet@dsr-online.dk 

Barudvalget: 
PoulOanstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
tlf.: 33339344 - 30713144 
e-mail: 
pau Id anstrup_1999@yahoo.com 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunve] 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39 68 03 19 
e- mali: 
handersen18@hotmall.dk 
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Ved Favoritleverandørmarkedet var der bl.a. stor interesse for boden fra 
Gastronomix. Måske et godt tip til vores køkkenleder Brigitta, som ses i midten af 
billedet! Til vf;Jnstre er det Dan Hansen og Marianne Bentzen; til højre Jan Peter 
Andersen og Agnethe Christensen. (Foto: Lars Bundesen) 
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Glimt fra Hjelmsjo lejren 2005 (Foto: Karl-Heinz Raatz). 
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6. Når båden skal i vandet: Det mest praktiske er at lade en styre båden 
ned af slisken, så hjulene kører i sporene. En af ne annre tager så agter
fanglinen og følger med båden ud på pontonen, så man står med en line i 
båden , når den sættes i vandet (Dette er især praktisk i fralandsvind) . 

fig. 5 

Når man kommer tilbage fra turen: 

7 . Årerne skal op: De samme regler som før gælder stanigvæk. Man 
tager kun en åre ad gangen, og disse lægges på betonen merl årebladet op 
mod huset og i øvrigt som vist på fig . 5. Når årerne lægges i båden, skal 
årebladet pege ud mod vandet, selvom dette kan betyde, a t man e r nødt til at 
bære dem ureglementeret. (dvs. med å rebladet bagud). 
8. Når båden skal op: Man kører igen en passenne vogn (se afsnit 2 
ovenfor) ned i vandet og læger båden ordentligt på vognen (husk korrekt 
løftestilling - den kan være tung). Båden skal spules, hvis der er sand i den, 
ellers skal den bare tørres af med de dertil indrettede og velhængte klude 
(Disse klude skal også hænges på plads og må ikke lægges på pontonen, så 
der kan komme sand og snavs i dem). Havelågerne skal lukkes (se fig. 6) inden 
man stiller båden på plads, da de er ret skrøbe lige, hvis man banker ind i dem, 
når man går forbi. 

fig. 6 

9. Hvis båden skal løftes: Så husk korrekt løftestilling og tjek at kølen er 
understøttet af det langsgående bræt så langt som muligt. Husk også at tjekke, 
at båden ligger fast (skråpuder eller tennissko), samt at den ikke hviler på 
svilVelen . 

Af Thomas Krumholt 
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Resume af bestyrelsesmødet 
d.S. juli 

• DSR udvider samarbejdet med vores genbo, roklubben Skjold. Hidtil har 
vi bl.a . samarbejdet om fælles instruktørkurser. Udvidelsen kommer 
formentlig til at omfatte bl.a. gymnastik/ dans om vinteren, fælles langture , 
erfaringsudveksling m.v. Som første langtur planlægges en weekendtur 
i september til Skjolds hus i Nivå. Mere information følger på nyheds
mailen og ved opslag. 

• Det bliver en stor rosæson. Næsten 300 kaniner har meldt sig ind og 
ultimo juni havde 120 fået roret. Tutorordningen er kommet godt fra 
start og over 40 "ræser"-kaniner har meldt sig. 

• De seneste meldinger fra Københavns Kommune peger på , at der bliver 
badestrand i Svanemøllebugten fra 2007 . De t vil skabe totalt trafikkaos 
om sommeren og mindre (og mindre sikkert) rofalVand . 

• Der er nu over 500 medlemmer tilmeldt nyhedsmailen. 

Vil du vide mere om bestyrelsesmøderne , kan du se referatet på opslagstavlen 
i Slyngel-stuen. 

Paul Briiniche·Olsen 
formand 

EKl • A" IUNG · . 

VINDUESPOLERING 

Uforpligtende Tilbud ; 

• Rengør.ing 

• Vinduespolering 

• lettere havearbejde 

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

E-mail ; hel @alfa-ek lund .dk - Fax. 70204413 

5 



Løfte - sætte - krasch - rulle, 
rulle - plask! 

(eller hvordan man sætter en båd i vandet på en hensigtsmæssig måde) 

Dette indlæg er noget DU bør læse, hvad enten du er styrmand, menig roer, 
kanin, langtursfreak eller noget helt femte. Under den almindelige roinstruktion, 
og senere på styrmandskurset, lærer man, hvordan man skal behandle bådene, 
når de skal ud af båd hallen og på vandet, samt (som en ekstra bonus), hvordan 
man skal behandle dem, når de skal på igen. Desværre er disse regler og 
metoder nogle gange svære at huske. Derfor er det fra tid til anden en ynk at 
se, hvor mange i realiteten fornuftige regler, der overtrædes på de almindelige 
og ualmindelige roaftener. 

DERFOR: Hvis I er tvivl om, hvilke skikke og regler, der skal overholdes på 
bådpladsen, så riv disse sider ud af bladet og ha' dem med i lommen, næste 
gang I kommer. 

1. Når båden skal ned fra hylden: Her er det vigtigt at holde den korrekte 
løftestilling: Det vil sige at holde ryggen ret og kun løfte ved at bøje og strække 
benene. 
2. Når båden skal ned på vognen: Der er forskel på bådvognene: Dem 
med to røde markeringer er til TOERE, og dem med fire røde markeringer er 
til FIRERE. Båden skal lægges på vognen, så ingen af metalpindene fra vognen 
trykker på båden (se fig. la og b). Dette gælder selvfølgelig i begge ender af 
båden, der i øvrigt skal rage nogenlunde lige langt ud fra begge ender af båden. 

fig. 1a 
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fig. 1b 

Kære kaniner 

Så nærmer tiden sig for årets dåb. Glem alle skrækhistorier, som 
instruktørerne har bundet jer på ærmet, og mød op! Vi lover god 
underholdning til alle - kaniner såvel som instruktører. 

Tid og sted: Lørdag 20/8 kl. 10 på bådpladsen. 

Dåben varer 6 timer (10-16), og der serveres frokost undervejs. Bemærk: 
Der skal købes billet til frokosten. Den erhverves i baren, og koster 
25,- kr. 

Frokostbilletien gælder som tilmelding til dåben. 
Sidste frist for tilmelding: 17/8. 

På begge dele af billetten skal jeres navn stå TYDELIGT - dette er en 
forudsætning for, at vi kan udfærdige jeres dåbsbeviser. 

Påklædning: Ikke for fint - det, I normalt bruger, når I ror. Medbring 
skiftetøj. 
Efter dåben er der tid til at nå hjem for at smukkesere sig til DABSFESTEN, 
som annonceres andetsteds. 

Vel mødt! 
Dåbsudvalget 
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Fra DSR var det Jørgen Theil og Henrik Asmussen, der repræsenterede klubben 
i mændenes singlesculler, veteranklassen, hvor Henrik blev nummer tre i sin 
afdeling, mens Jørgen klarede en flot anden plads hjem efter den tidligere 
DSR-roer, Ole Rømer, der var en stor kanon i DSRs suveræne kaproningsår i 
slutningen af 60'erne. 

Aere DS R-roere på landsholdet 
På baggrund af meget flotte internationale resultater gennem sæsonen har 
DSR fået udtaget en håndfuld stærke roere, der skal repræsentere Danmark 
ved VM i Japan, der finder sted fra 28. august til 4. september. 

Kirsten Kirk Jepsen er, med bemærkelsesværdige resultater med sejre og 
topplaceringer ved store udenlandske regattaer, udtaget i kvindernes letvægts 
dobbeltfirer, der desuden har Juliane Elander, Katrin Olsen og Maria Pertl, 
Odder/KR/ Aarhus med. De fire letvægtere viste verdensklasse i finalen i Luzern, 
hvor de var uhyggeligt tæt på at besejre Kina-expressen, der er forsvarende 
verdensmester. Træner: Vagn Nielsen. 

Mads Rasmussen, der, udover at være stærkt roende på vandet, også er en 
sand ergometerspecialist, er udtaget i mændenes letvægtsdobbeltsculler, hvor 
han sammen med sin faste makker, Rasmus Quist, Fredensborg, skal forsvare 
de danske farver. I forårsmånederne valgte de to roere at satse på hver sin 
singlesculler ind til få uger før Luzern, og også denne beslutning gav fornemme 
resultater til Rasmussen og Quist. J Luzern førte danskerne finalen lige ind til 
1500 meter mærket, hvor et stærkt ungarsk mandskab vandt med mindste 
margin over dem, Træner: Carsten Hassing 

Mads Rasmussen & Rasmus Quist er oplagte bud ptJ VM-guld i Japan. 
28 

Brunchroning 
Søndag d. 28. august kJ. 8.00 

Vi gentager succes'en på talrige opfordringer! Kom ned i klubben til en søn
dagsmorgenrotur og få serveret din brunch, når du kommer tilbage til klubben. 

Der sættes båd hold kl. 8.00, og vi forventer at ro ca. 20 km. (til Tårbæk el. 
lign.) - afhængig af vejr og vind. Efter et par timer er vi tilbage i klubben, hvor 
der vil blive serveret brunch af et par velvillige kaniner, 

For sovetrynerne er det muligt at komme ned i klubben og hygge sig med os 
andre til brunchen k!. 10.30. 

Brunchen koster 60 kr., og billetten kan købes i baren senest torsdag d. 25. 
august. (Det vil ikke være muligt at købe billet på dagen). 

Venlig hilsen 

DSR Motion vIKaren Lauberg 

'. 
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Jacob Jespersen Nordisk Mester 

I slutningen af januar bliver Jacob Jespersen den første Danmarksmester i 
maskinroning, og godt et halvt år senere er Jespersen Nordisk Mester på 
vandet. I det spæde forår blev det besluttet at danne en stærk herredobbeltfirer 
af Danmarks fire bedste scullerroere, og deriblandt er Jacob Jespersen med. 
Selvom det hele vejen igennem har knebet med sammentræning, da den ene 
af roerne bor og arbejder i Aarhus, har mandskabet, der trænes af Ian Baden, 
alligevel formået at ro stærkt, senest ved Nordiske Mesterskaber i Sorø den 
første weekend af juli, hvor båden strøg fra alt og alle. Blandt andet 
Nordmændenes kvartet, der havde OL-guldvinder Olaf Tuf te på strokesædet. 

Jacob Jespersen, th., modtager præmie ved Nordiske Mesterskaber i Sorø. 

Men der skete også andre gode ting ved Sorø Regattaen, der efterhånden har 
vokset sig stor med 850 roere til start, så den sagtens deltagermæssigt kan 
måle sig med større kendte internationale regattaer. Således vandt DSRs Cecilie 
Askov-Christensen og Christina Aagaard-Jensen sejren i toer uden styrmand. 
De to kvinder valgte for nylig at skifte træner efter at have stået lidt i stampe i 
toeren de seneste to sæsoner. Skiftet har givet dem det puf, der skulle til, så de 
satte deres værste konkurrenter fra Roklubben Ægir på plads i lørdagens løb. 
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TIl Dragør og Amager Strandpark 
- søndag d. 4. september kj. 9.30 

Tag med på en lidt længere 
søndags udflugt til Dragør, 
hvor vi også på hjemvejen 
vil udforske den nye 
Amager Strandpark. 

.'.t.wt-._~ ...... "" ...... 0.- ,. __ ........... .j .... llr llloo ..... _ ................... ___ •• ~ .. ~ 

...... - ...... ..,....-_ • ...... ~.~ØOOI! ..... 1 ...... -........., ........ I~I .... 

~.::::..~~ =:..rUJ .... -._~'"" .... ~ ~ ............ tO 

~ 
:--ø'"- ~ ~-~---..?'~?:~~ ~ - ~. = :'1:1" . . _ . ..- .1'. ' _ . ~W -

- .'~ ~~, 
6~ '- - / Vi regner med at være 

tilbage i DSR senest kl. 
17.00. Samlet rodistance 
bliver knap 45 km. 

-~ .. ::1 : ~. 
'() ,-' \ 1 

A""'P . ... -- , -
Vi spiser frokost i Dragør. Så vi vil fordele indkøb til proviCtlring , hvor alle 
tager noget med til fælles fortæring. V 
Skriv dig på tilmeldingslisten med e-mailadresse i Slyngelstuen og mød omklædt 
op på bådpladsen, så vi er klar til afgang kl. 9.30 præcist. Sidste 
tilmeldingsdag er onsdag den 31. august. 

Vel mødt DSR Motion 

Intro-aften for vintersæsonen 
2005-2006 

Kom og hør om de forskellige aktiviteter, der foregår i DSR i vintersæsonen. 
Måske er der netop lige den aktivitet, som du havde håbet på! Vinterroning, 
ergometerroning, gymnastik, dans, en løbeklub, svømning, badminton 
m.m .... 

Torsdag den 15. september kj. 20.00 på verandaen 

Venlig hilsen 

DSR Motion 
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Gymnastik med Maj 

Torsdag kl. 17:00 - 18:30 
På dette hold er der fokus på styrke, kondition og bevægelighed. 
Vi starter med en grundig opvarmning, så alle led og muskelgrupper er klar til 
den hårdere del af timen, hvor vi veksler mellem forskellige styrkeøvelser, brug 
af vægte, løb, og hvad jeg ellers finder på. Hver lektion afsluttes med stræk/ 
udspænding. 
Er der kun kvindelige deltagere trækker vi gardinerne for og danser! 
Alle kan deltage på deres eget niveau, så dette hold er for alle uanset form, 
alder og eventuelle skavanker. 
Musikken er en god blanding af nyt og gammelt og sædvanligvis lidt høj. 

Torsdag kl. 18:30 - 20:00 
Her sparker vi r .. ! 
Der er stadig fokus på bevægelighed, styrke og kondition, men intensiteten er 
væsentlig højere, så er du "fremme i skoene", er dette holdet for dig. 
Vi træner som ovenstående, men krydrer med slåslege, cirkeltræning og mange 
mavebøjninger. 
Det er også her, du kan få fornøjelsen af at lave armstrækkere på knoerne og 
på en arm. 
Latter og mandehørm er fast inventar, og musikken oftest centreret om en 
god og solid guitar. . o 

Vi arbejder hårdt, sveder meget og griner en hel del underveJs. Pa dette hold 
er der "højt til loftet". 
Hver lektion afsluttes med stræk/udspænding. 

For begge hold gælder, at træningen skal være hensigtsmæssig og forsvarlig, 
og der bliver behørigt undervist herefter. 
Vel mødt. 

Maj Johannesson 
Bevægelsespædagog anno 2003 
Karateudøver siden 1995 

L 
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Kommunikationsstrategi -
kommunikationsafasi, -anæmi, -allergi? 

I juninummeret af vores udmærkede 
klubblad havde bestyrelsen en artikel 
om klubbens informations- og kom
munikationsstrategi. Den har givet 
anledning til nogle tanker - dels om 
det der står i strategien, dels det der 
ikke står i den. 

Medlemsbladet 
DS R-bladet er en omfattende, dyr og 
helt central satsning for klubben. Og 
bladet er da også rigtigt godt. Men 
det undrer mig, at målsætningen for 
bladet ifølge strategien primært er 
at sikre kontakt til medlemmerne. 
Hvorfor ikke også en vigtig kanal til 
dialog med medlemmerne. Målet 
kunne sagtens være lidt mere 
ambitiøst end at medlemmerne blot 
skal "kunne orientere sig". Hvad 
med, om bestyrelsen også kunne 
orientere sig om, hvad medlem
merne synes, og hvad der rører sig i 
klubben? Eller at ideer og ønsker fra 
medlemmerne lidt mere systematisk 
kunne kanaliseres gennem bladet? 
Resultatet kunne måske blive både 
et endnu mere spændende og 
uforud-sigeligt blad, og også gennem 
dialogen 'være med til at fastholde 
medlemmer i klubben. 

Ganske vist kan vi komme med 
indlæg i bladet - som dette er et 
eksempel på. Men tærsklen kunne 
måske gøres mindre ved at have 
dialogen som målsætning og mere 

systematisk at lægge op til, at udnytte 
og at belønne indlæg. 

Klubbens hjemmeside 
Også ambitionerne med dsr
online.dk synes jeg godt nok er 
beherskede, (selvom sitet i øvrigt er 
både velfungerende, pænt og 
omfattende). Men jeg synes ærlig 
talt, det er lidt pavert, at målene ikke 
rækker længere end til, at poten
tielle medlemmer kan orientere sig 
om, hvorvidt klubben er "interessant 
nok at melde sig ind i". Og at eksi
sterende medlemmer kan orientere 
sig om "formelle forhold" ved klub
ben (organisation, love etc.). Med de 
muligheder, der i dag ligger i webben, 
mener jeg afgjort, at vi i DSR bør 
sigte højere, uden at det af den gnmd 
behøver at være dyrt. 

Jeg synes, at det må være et mål, at 
vi som landets største roklub har et 
meget synligt site (på google etc.), 
og at det er meget sælgende i forhold 
til poten-tielle medlemmer. Alle 
rointeresserede skal kunne finde 
DSR - og så skal vi sikre os, at de, 
når de har fundet sitet, i hvert fald 
ikke vælger DSR fra, fordi de ikke 
umiddelbart får indtryk af, at det er 
en klub for dem. Det kunne fx ske 
gennem bredere artikler om roning, 
testimonials fra medlemmer, billeder 
etc. fra ture og fester m.m. Og igen, 
det findes i det små, men sker ikke 
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Gør DSR's favoritleverandører til 
dine favoritter 

Prøv Asbjørns morgengymnastik 

Start dagen med en gennemarbejdning af alle muskelgrupper, få styrke- og 
konditræning, samt velvære og smidighed i hele kroppen 

Alle kan være med - uanset alder, køn, vægt og niveau 

August til juni: 
Tirsdag og fredag 7.00 - 7.55 

... derefter sauna, morgenkaffe med hjemmebagt brød og hyggeligt samvær 
... hvis du har tid. 

Af Asbjørn 
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Svar på Jacob Saxilds indlæg 

Først en tak for indlægget. Feed-back 
på vores arbejde får vi på mange 
måder, jf. nedenfor, og feed-back via 
debatten i bladet er vigtig. 

Jacobs hovedindvending er, at infor
mations- og kommunikationsstra
tegien er for uambitiøs. Ambitions
niveauet er valgt meget bevidst. Der 
er intet mere dræbende for et initiativ 
end hvis ambitionsniveauet sættes så 
højt, at alle fra starten ved, at målene 
ikke kan nås. Derfor har vi lagt os 
på et niveau, som vi finder realistisk. 

Medlemsbladet 
Jacob savner, at dialogen med med
lemmerne i klubbladet er en del af 
strategien. Det er den så sandelig 
også. Det står måske noget implicit 
("debatartikler"), men bestyrelsen 
sætter dialogen med medlemmerne 
højt. Det er bestyrelsens fornem
meste opgave at skabe rammerne for 
den klub og de klubaktiviteter, som 
medlemmerne ønsker, og her er dia
logen med medlemmerne afgør
ende. Dialogen med medlemmerne 
sker via det daglige klubliv, via 
henvendelse fra med-lemmerne til 
bestyrelsen via e-mail, breve mv., i 
bladet og på møder herunder gen
eralforsamlingen. Og vi føler, at 
debatten kommer helt af sig selv, så 
Jacobs forslag om at belønne indlæg 
er unødvendig. 

Jacob skriver også, at "ideer og øn
sker fra medlemmerne lidt mere sys
tematisk kunne kanaliseres gennem 
bladet". Nu er det ikke konkretiseret, 
men i bestyrelsen føler vi ikke behov 
for at sætte dialogen i mere faste 
rammer. Debatten lever bedst frit. 

Klubbens hjemmeside 
Vi har takket være en stor indsats 
fra "IT-udvalget" fået en præsenta
bel og velfungerende hjemmeside . 
Jacob vil gerne have, at den er 
sælgende i forhold til potentielle 
medlemmer. Det kan den sagtens 
passes ind til, men behovet er der 
ikke i øjeblikket. Heldigvis er DSR 
et så godt "produkt", at det sælger 
uden mere aggressiv annoncering 
end den, der ligger i den nuværende 
hjemmesides mere informations
orienterede akkvisition. Men kom
mer behovet, skal vi selvfølgelig 
tilpasse hjemmesiden. 

Jacob vil også gerne have hjemme
siden mere synlig, og det vil vi gerne 
se på, men et opslag på forskellige 
søgemaskiner giver nu hurtigt en 
henvisning til DSR. 

Derimod er vi ikke enige i, at hjem
mesiden skal bruges til et (internt) 
debatforum. Det er faktisk en 
problemstilling, som vi har diskuteret 
indgående. For det første finder vi 
ikke, at interne diskussioner hører 
hjemme på et offentligt tilgængeligt 
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Rostatistik - Top 25 pr. 1. juli 2005 

Placering Medlnr. Navn Km Ture 
1 5693 Kelllisager 1740 96 
2 5083 Christian Larsen 1297 78 
3 5452 Agnethe Christensen 1126 73 
4 6096 Anne Yde 1098 49 
5 4435 Trine Kornbeck 1094 73 
6 5716 Helle Bak 1093 72 
7 5715 Anita Mejemose 1035 53 
8 6161 Karin Bodelund 934 62 
9 6051 Carsten Hauge 925 61 

10 6320 Per H. Hansen 916 52 
11 5872 Marie Melskens 897 47 
12 5503 Dan Benny Hansen 875 45 
13 5442 Hans Olsen 850 50 
14 5685 Anders Kjer Pedersen 841 52 
15 5807 Henrik Brems 813 46 
16 5024 Michael H. Qvist 795 42 
17 4191 Laurits Rauer Nielsen 792 43 
18 5730 Anja Dyneseri . . __ .. 770 53 
19 6305 Søren Bech Hansen 761 33 
20 5194 Kirsten R. Erichsen 736 48 
21 4913 Jacob Sax ild 733 35 
22 6059 Anette T ørning 729 51 
23 6306 Lone Hæk 714 52 
24 5570 Marianne Juhler 702 51 
25 5695 Peter Fogh 699 43 

20 
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Så er det her ... 
"' ) 

Aktivitetsprogrammet 
Som kommer før alle andre, så du allerede NU har muligheden 

for at planlægge dine vinteraktiviteter med DSR på programmet! 

Udover de mange træningstilbud i ergolJl~te.!Tllmmet, så vil du i 
den kommende efterårs/vintersæson også kunne opleve et 

meget varieret udbud af træningsmuligheder i salen. 
Programmet med tider, træningstilbud, og undervisere finder du 

her - lige til at tage ud og hænge op! 

På gensyn til en aktiv vinter i 
roklubben! 
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Mandag nrsdag O~irlag Torsdag Fredag 

07.00 - 07.55 07.00 - 07.55 

, Morgengymnastik Morgengymnastik 
" 

Asbjørn I 
Asbjørn . 

• 
~ / 

17.00 - 18.00 17.00 - 18.30 17.00 -18.30 a 
=~~d1~~~ RSNlPilates Gotvedgymnastik 

Bevægeliglied 

Irene Lars ce,~ 
Maj 

LfOW 17.30 - 19.00 18.00 - 19.00 18.30 - 20.00 O 18.30 - 20.00 
\S- • 00 ~ \ ~ • Cl <:) 

\Æ.\u~ 
.... 

> Yoga Motions- Gotvedgymnastik, "F1 emilie i skoene lZ 
S Vrp-..V\ ~ >,\ \ 

t~~ NYT! Cirkeltræning især ryggen 

Maj \J~'of'() S~~"""l 
Anna Irene Lars G'If'v)~lL~OY 

19.00 - 20.00 de· \n~vJfure 
Salsa 

8;J~ If Motions-
Tidspnnktføtger Koordination 

Irene 
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sted, for det andet ville det kræve , at 
der var en webmaster, der havde god 
tid til at overvåge diskussionerne, for 
vi har både et juridisk og et etisk an
svar for, hvad der skrives på vores 
hjemmeside. 

Andre målgrupper 
Endelig nævner Jacob andre inter
essegrupper (lokalsamfund, sam
arbejdspartnere, den brede offent
lighed, TV etc.). Her bliver vi nødt 
til at skelne mellem roningens 
interesser og DSR's interesser. Vi er 
medlemmer af 
Dansk Forening for Rosport (DFfR) 
og Dansk Kano og Kajak Forbund, 
og roningens interesser varetages 
herigennem . DFfR har egen presse
medarbejder (vores egen Mette 
Bacher). Eliteroerne er under Team 
Danmark eller Danmarks Rocenter 

(DRe), og "markedsføring" sker 
primært derigennem. 

Så er der DSR selv, dvs. "markeds
føringen" af klubben og dens roere, 
hvor sidstnævnte kunne være de af 
vores kaproere {inkl.langdistance}, 
der ikke dækkes af Team Danmark 
og DRC. Her er bestyrelsen enig i, 
at vi godt kunne være mere synlige, 
bl.a. i lokalmiljøet. Vi er jo begavet 
med medlemmer, som i deres daglige 
arbejde dækker en lang række felter, 
og flere er i medieverdenen . Måske 
skulle vi have en pressegruppe på 
samme måde som vi har en Spon
sorgruppe. Er der medlemmer, som 
kunne have lyst til at arbejde på dette 
felt, hører bestyrelsen det gerne. 

Paul Bruniche-Olsen 
formand 

NYT FRA MATERIELUDVALGET 
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To både er forsvundet fra vores båd hal i dette forår, det drejer sig om 
2-åres inrigger 'Frej' og 'PR' . 'PR ' er blevet udstationeret i Slesvig, så 

den kan bruges til roture på Slien eller andet farvand deromkring. 
Kontaktinformationer til Slesvig Roklub kan fås hos Trine Kornbeck 

(tkornbeck@mail.tele.dk) . 'Frej' er blevet solgt til Fanø Roklub og kan 
naturligvis lånes til ture i Vadehavet. Kontaktinformationer til Fanø 
Roklub kan fås hos Laurits Rauer Nielsen (Iauritsrauer@gmail.com) 

TIrsdags 3 i en 
(tre, to eller bare det ene hold!) 

Sæsonstart: Tirsdag d. 6 september - slut engang i april/maj 2006 
(efter vejrforholdene - rostart!) 

Følgende hold tirsdag aften supplerer hinanden godt. 
Vælg at følge flere i træk og få en alsidig træning, eller vælg det, du mener 
at have brug for eller lyst til for tiden . 

Kl. 17.00 - 18.00 
RSN med elementer fra Pilates 

Vi fjerner myoser og andre grimme spændinger i kroppen. Dyrker stabil styrke 
af essentielle muskler. 60 minutters velvære i et roligt tempo' med masser af 
udfordringer. 
Der tages udgangspunkt i Ryg, Skulder og Nakke . 
En oplagt opvarmer til næste hold, Motions-Cirkeltræning - for de 
motionslystne! !! 

Kl. 18.00 - 19.00 
Motions-Cirkeltræning 

Ugens sikre program. En kort opvarmning efterfølges af et alsidigt og krævende 
cirkeltræningsprogram. Såvel styrke som puls træ nes til egen grænse. 
Programmet vil være nogenlunde fast! Afsluttes med stræk af de væsentligste 
muskelgrupper. 
Her er det alsidig styrke og puls , der er i centrum. 
Varm evt. op med RSN-holdet først - eller fortsæt på det næste hold til du 
segner. 

Kl. 19.00 - 20.00 
Motions-Koordination 

En dynamisk trænings form hen over gulv med base fra kroppens centrum. 
Hjernehalvdelene udfordres. Ideel træning for dig, som gerne vil lære kroppens 
grundlæggende koordinationsmønstre at kende og samtidig gerne vil have 
pulsen i vejret. Det er ikke dansl Vi slutter af med styrkeøvelser for kroppens 
essentielle muskelgrupper og stræk. 
Det er puls , koordination og styrke, der er i fokus . 
Fyr den af - start op med Motions-Cirkeltræning inden du følger videre på 
dette hold - det er tilladt at gå før tid l 

Af Irene 
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systematisk, og er ikke udtrykt som 
en klar målsætning. 

Og nuværende medlemmer - "for
mel information", som sitet skal 
tilbyde os. Det er udmærket, men 
det virker heller ikke særlig ambitiøst. 
Her kunne sitet måske også have 
som mål at inspirere til mere brug af 
klubben og til at fastholde med
lemmerne. Og her fx: Hvorfor ikke 
et debatforum til at stimulere dialog? 
Det er ligesom et af webbens helt 
grundlæggende egenskaber at kunne 
stimulere debat og dialog. Og ved at 
lægge et debatforum åbent ud på 
sitet, ville det være synligt og in
spirerende for alle medlemmer. 

Andre målgrupper 
Det, der slår mig mest, er dog det, 
der ikke står i strategien. Der er 
nemlig stort set ingen omtale af 
andre interessentgrupper end eksi
sterende og potentielle medlemmer. 
Hvad med det omgivende lokal
samfund? Hvad med samarbejds
partnere? Og hvad med den br~de 
offentlighed? 

Som landets største roklub vHle det 
være en flot ambition at have, at 
DSR vil gøre roning til mere end fire 
minutter i TV hvert fjerde år til OL. 
Større synlighed om roningen og 
dens glæder kunne også være med 
til at trække flere medlemmer til 
klubben og placere DSR som nogen, 
man gik til, når det drejede sig om 
roning. En række andre klubber, fx 
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Hellerup og KR, har fået fine omtaler 
i større dagblade og regional-tv. 

Og når det gælder de samarbejds
partnere og myndigheder, kunne jeg 
sagtens tænke på situationer, hvor 
en mere proaktiv kommunikation 
kunne bruges til at håndtere en situ
ation - fx vores adgangsforhold og 
bevægefrihed i Københavns Havn. 
Der er der selv-følgelig aldrig garanti 
for, at man opnår, det man vil. Men 
kommunikerer man offensivt, er der 
måske en bedre chance for at nå sine 
mål. 

Bundlinjen 
Når alt dette er sagt, så skal be
styrelsen selvfølgelig have ros for i 
det hele taget at have fokus på 
kommunikation og at forholde sig 
struktureret til det. Allerede her er , 
der taget et væsentligt skridt. Så 
hvorfor ikke tage det sidste skridt, 
der løfter kommunikationen op, hvor 
den virkelig giver udbytte for klub og 
medlemmer? 

Og så skal jeg heller ikke lægge mere 
på bestyrelsens brede skuldre end 
nødvendigt. For efter min mening er 
den bedste og mest effektive kommu
nikation den, vi hver især som med
lemmer går og udøver, når vi i dag
ligdagen taler om klubben, aktivi
teterne og vores oplevelser for 
andre, hvad enten det gælder som 
gensidig inspiration, tiltrækning af 
nye medlemmer, eller ønsker til 
klubbens udvikling! 

Af Jacob Saxild 

,. 

Velkommen til endnu en vintersæson 
med Gotvedgymnastik! 

Gotvedgymnastik handler om at udnytte de naturlige kræfter, som vi har omkring 
os og selv besidder hensigtsmæssigt og kun bruge de muskler, som er nød
vendige for at kunne udføre det umiddelbart aktuelle arbejde med kroppen 
(kropsbevidsthed) . 

Onsdag 17.00 - 18.30 - Gotvedgymnastik v. Lars Persson. 

Vi styrker, smidiggør og afspænder hele kroppen, fra tæerne til op over ørerne, 
ud fra kroppens naturlige bevægelsesmønstre (totalbevægelse) i afrundede, 
svingende, hoppende og fjedrende og indimellem også kraftfulde bevægelser. 
Vi arbejder med holdning, balance, koordination og åndedræt, både i den 
stående og den siddende stilling også af hensyn til en bedre roteknik, når der 
skal trækkes i årerne igen. Vi bruger rytmisk musik til øvelserne, som kan 
variere fra gang til gang. 
Undervisningen afrundes med en dybdeafspænding. 

Onsdag 18.30 - 20.00 - Ryg - Gotvedgymnastik v. Lars Persson 

Her henvender jeg mig til roere, som evt. kunne have et problem med deres 
ryg eller blot vil have lidt ekstra opmærksomhed på deres ryg f.eks. i forhold til 
en ro - eller kajaksituation. Vi arbejder udfra de samme elementer som 
ovenstående, men fokuserer mere på styrke, smidighed og afspænding af 
ryggen. 

HUSK! 
Alle er velkomne til begge hold hele sæsonen. Undervisningen er tilrettelagt så 
alle kan være med hele tiden. 

Af Lars Persson 
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Klubmeterskaber i Svanemøllen 
Kom og forsvar eller erobr en klubmestertitel! 

Du kan deltage i følgende kategorier, og der ros i nedenstående rækkefølge: 

• Løb 1: 2-åres inrigger, herre 
• Løb 2: 4-åres inrigger, dame 
• Løb 3: Singlesculler, herre 
• Løb 4 : Toer kajak, k2, dame 
• Løb 5: Ener kajak, k1, herre 
• Løb 6: 4-åres inrigger, herre 
• Løb 7 : Toer kajak, k2, herre 
• Løb 8 : 2-åres inrigger, dame 
• Løb 9: Ener kajak, k1, dame 
• Løb 10: Singlesculler, dame 
• Løb 11: Toer kajak, k2, mix 
• Løb 12: 4-åres inrigger: Lodtrækningsløb, hvor alle - uanset køn og 

træningstilstand - kan være med , så det er bare at komme og melde 
sig til. 

Tid og sted 
Onsdag den 21. september 2005 kl. 17.30 (onsdag efter kortbane DM) . 
Distancen er ca . 840 m . Der ros fra første fyr i Opfyldningen til Paustian. 
Klubmesterskaberne afsluttes med præmieoverrækkelse og fællesspisning. 

Tilmeldning 
Tilmeldning til de almindelige løb foregår sådan, at man finder sig et hold og 
skriver holdet på den seddel, der hænger i Slyngelstuen på sportsroningsop
slagstavlen (senest mandagen før klubmesterskaberne). Derefter møder man 
op til kaproning på dagen , 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 
klubmester. 

Vel mødt 

Sportsroningsteamet 
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KANINKAMMERATER ... 

Sidste instruktion er onsdag d. 17. august. Det er vigtigt, at I bestræber 
jer på at blive færdige med instruktionen, så [ også når at få lidt rutine. Alle 
skal have roret inden kanindåben. 

Husk kanindåben lørdag d. 20. august. Dåben varer fra kl. 10-16. Herefter 
arrangerer Motionsudvalget dåbsfest, som forventes at starte kl. 19. Alle kaniner 
opfordres til fremmøde . Det bliver en sjov dag for alle . .. 

Tilmelding til kanindåben foregår ved at købe frokostbillet i baren . Den 
koster 25 kr. Der skal stå tydeligt for- og efternavn på billetten, så vi kan 
udfærdige jeres dåbsbeviser. 

- OG ANDRE ARTER! 

I forbindelse med kanindåben d. 20. august skal vi bruge et større antal hjælpere. 
Alle kan hjælpe - både instruktører, styrmænd og øvrige roere med dåbsbeviset 
i orden. Vi byder på morgenmad samt frokost. Uden jeres hjælp bliver der 
ingen kanindåb, så sæt derfor kryds i kalenderen og skriv jer på listen i 
Slyngelstuen. 

Venlig hilsen 

Instruktionsudualget og Dåbsudualget 
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Svanemøllematchen 2005 
Mandag den 5. september kl. 18 

Svanemøllematchen er en kortdistance-kaproning i inriggere for klubberne 
omkring Svanemøllebugten. 
Løbene er åbne for alle klubber omkring Svanemøllebugten. Dog er nogle af 
løbene traditionsbundne opgør udelukkende mellem KVIK og DSR. 

1: 4-åres kanindame, Svanemøllesilden (KVIK vs.DSR) 
2: 4-åres dame, Glaspokalen (KVIK vs. DSR) 
3: 2-åres herre (alle) 
4: 4-åres kaninherre, Bolcheglasset (KVIK vs. DSR) 
5: 2-åres dame (alle) 
6: 4-åres kanindame, Damepokalen (KVIK vs. DSR) 
7: 4-åres herre (alle) 
8: 4-åres vennerløb (KVIK vs. DSR) 
9: 4-åres kaninherre, Spejlet (KVIK vs. DSR) 

10: 4-åres bestyrelsesløb (alle) 
11: Gig-otter mix (alle) 

Distancen er ca. 840 meter. Der er roes fra første fyr i opfyldningen til 
Paustian. Svanemøllematchen afsluttes med præmieoverrækkelse og 
fællesspisning hos KVIK. 

Mange glade regattahilsner 

Sportsron i ngsteamet 
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Om søndagen var der problemer med styrelinerne kort efter start, så der blev 
ikke meget mere roning i Sorø for Christina og Cecilie. 

Cecilie og Christina er ved at være i mål, som vindere i toer uden styrmand 

DSR havde en herre dobbeltfirer med: Henrik Asmussen, Peter Gelting, Michael 
Remod og Michael Helweg med i Sorø, men mandskabet fik så god kon
kurrence, at de aldrig var helt med fremme i kampen om medaljerne. 

Anja Hardtman har med ildhu kastet sig over singlesculleren, og den megen 
træning tillige med sin seriøse indstilling til tingene, har givet bonus. Anja er 
med helt fremme i feltet, som hun har været det gennem det meste af foråret. 
I kampen om det Nordiske Mesterskab, blev Anja nummer tre, og om søndagen 
blev det til en fornem anden plads. 

DSR havde to roere med i mændenes singlescullerløb, Martin Nielsen og Rune 
Gartner. Ingen af dem var med i opgøret om mesterskabet lørdag, der blev 
vundet af OL-vinderen Olaf Tufte foran svenskeren Lassi Karonen. Rune Gartner 
nåede længst og blev nummer seks. I søndagens finale, hvor hverken 
nordmanden eller svenskeren var med, var Gartner længe på anden pladsen, 
men måtte slippe grebet til sidst og "tage til takke" med en tredjeplads. 

I kvindernes letvægt singlesculler blev Helle Tibian nummer seks, mens Adrian 
Tan og Benjamin Kramarz blev nummer to begge dage i mændenes letvægts 
dobbeltsculler. 
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Det ville glæde DSR Motion at se 
DIG 

til kanindåbsfest i 
Danske Studenters Roklub 
lørdag d. 20. august 2005 

kl. 19 - 04 

Pris: kr. 150 
Billetter sælges i baren fra d. 1. august. 

Billetter cl kr. 50 sælges i døren fra kl. 23. 

Kom glad. 

Vi glæder os til at se dig. 

Gunnar Levring vandt i fjor VM-bronze i toer med styrmand sammen med 
Morten 01gaard Nielsen, KVIK. Nu danner de to stærke roere grundstammen 
i mændenes firer uden styrmand, der har roet sig fra medalje til medalje. Netop 
denne bådtype er uhyggelig svær at komme til tops i, for den satser alle de 
stærkeste ronationer på, men danskerne har formået at ro sig ind i verdenseliten, 
senest med en fornem bronzemedalje i Luzern. De øvrige i båden er: Thomas 
Larsen og Carl Christiansen, begge fra Bagsværd Roklub. Træner: John 
Faulkner. 

Med en gennemsnitshøjde på 198,5 cm., er Team Faulkner på fuld højde med de 
bedste internationale roere. Fv. John Faulkner, Carl Christiansen, Thomas Larsen, 
Gunnar Levring og Morten 0/gaard Nielsen 

Thomas Ebert satser på at runde sin karriere af som den startede, og det er at 
vinde guld ved VM i letvægts toer uden styrmand sammen med Bo Brask 
Helleberg, Bagsværd. De to var i 1996 reserver til guldfireren, der vandt OL
guld det år, men Thomas og Bo tog sig på fornemmeste vis af guldet ved VM 
for ikke-olympiske både. Siden kom Ebert på fireren og har vundet meget 
ædelt metal med sine kollegaer i guldbåden. Bo vandt i 2003 & 2004 VM
guld i letvægts toer uden, og nu har de sat sig sammen igen for at runde af 
med maner. Træner er: Thomas Poulsen. 

Tekst og foto: Mette Bacher 
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Aktivitetskalender 2005 

August 
5. Lys- og lygteroning kl. 19.00 

6-7. Kulturhavn 
9. Bestyrelsesmøde 

13. Tutor-clag 
14. Arbejdsdag i klubben 
20. Kanindåb og fest 
28. Brunchroning 

September 
4. T ur til Dragør 
5. Svanemøllematch 
6. Bestyrelsesmøde 

10. Spilleaften og lørdagsbar 
11. Arbejdsdag i klubben 
15. Intro til vinteraktiviteter 
16. Måneskinstur 
21. Klubmesterskaber 

Oktober 
2 Løvfaldstur på Esrum Sø 
4. Bestyrelsesmøde 
7. Kajakmiddag og fredagsbar 

15. Høstfest 
28. Motionsudvalgsmiddag og fredagsbar 
29. Oprydning i bådehallen 
30. Standerstrygning 

November 
5. Kaproningsmiddag 

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

V ~ 

\~~t;\ "d=====l.J;;~~ 
~Tl""fig. 2 

4. Når årerne skal smøres: (Gælder kun for træårer) Åren skal ud af 
båden, inden man begynder at smøre. Den skal ikke lægges på betonen, 
men derimod er der en der skal holde åren, uden for båden, mens en anden 
smører sæbe på. Det er nok med en lille klat brun sæbe på det midterste af 
årens flader (se fig. 3). Smørelsen fordeler sig selv når åren skives frem og 
tilbage i svirvlen/åregaflen. 

, a 

fig. 3 

5. Når åren skal ned på pontonen: Man bærer altid åren med årebladet 
fremad, og man tager kun en åre ad gangen. Når de lægges på pontonen, 
skal de lægges, så årebladet ligger ud over vandet, mens skaftet ligger på 
pontonen (se fig. 4). 

fig. 4 
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Redaktionen ønsker alle i DSR 
en rigtig forrygende sommer 

- vi ses igen til oktober! 

Indtil da, så husk på .alle de mange aktiviteter i august og 
september måned (se aktivitetskalenderen og de mange opslag 

på de følgende sider) 
og 

Vær især obs på vintersæsonens brede udvalg af aktiviteter i 
salen! 

Allerede i det her nummer af bladet får du de fleste aktiviteter 
præsenteret, og på midtersiderne finder du et samlet skema -

lige til at tage ud og hænge op! 

Rigtig god sommer 

På redaktionens vegne 
Marianne Bentzen (redaktør) 
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Dato 

IS/sep 
25/sep 
2/okt 
16/okt 

Løbstype 
DM-lang 
6.div.match 
Gåsehusløb 
Gåsehusløb 
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RiwnsJ:iøl 

AYranll9 
REuinnnØK< 
(D){<ØlSt 

*** ..... "'~,.TII *** 

Der er løb hver tirsdag aften et sted i iNl ihrdj<jellllu:irclfÆ0111Wb!.~1'l1rla.~ 'fual::ltilll 
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opdager, fordi der ikke trængerJvaffioh 1m-' it1åGl-er.n .l] isse... sWø.ddærl~ll 
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DSR bladet 
Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 

bladet@dsr-online.dk 

Indlæg kan naturligvis også fremsen
des på diskette eller CD-rom til DSR 
med att. til redaktionen. 

Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke eller i brevsprækken på 
kontoret i båd hallen. 

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 illustratio
ner, billeder og billedtekster til 
indlæggene. 

Deadlines 
Bladet (udkommer 10 gange årligt) 

Intet septembernummer, da bladet 
holder ferie. 

Oktober nummeret (udkommer primo 
oktober) : Torsdag den 8. september. 

. ----_..:.---
November nummeret (udkommer 
primo november): Mandag den 10. 
oktober 

Bemærk: Henvendelser om adresse
ændringer og manglende leve-ring af 
bladet rettes til kontingentkasserer 
Ole Hansen på e-mail adressen: 

kontingent@dsr-online.dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. nr. 32 84 04 64. 

Henrik Pedersen, 

Peter Wigh Magnus. 

Tryk: Sydtryk, 4913 Horslunde 

Oplag: _ 1.200 eksemplarer 

Hvor intet andet er anført, er bille
derne taget af redaktionen. 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Delte forefindes på 
kontorets dør i badhallen. Indbetalingen dækker 
de tre 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 600 kr. pr. kvartal. Medlemmer i 
aldersgruppen 20 - 24 år betaler 400 kr. pr. 
kvartal, idet første kvartals kontingent dog er 
570 kr. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via snailmail eller e
mail (kontingent@dsr-online.dk) . Udmeldelse 
skal ske med mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1/1,1/4,1/7 og 1/10). 

Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt 
sig af klubben inden for de seneste 12 måne
der, accepteres kun mod betaling af kontingent 
for perioden fra udmeldelsen til gen
indmeldelsen. 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker ikke automatisk. 

Man er medlem og kontingentpligtig , indtil 
gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om 
DS R's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklu
sion vil først finde sted ved en restance sva
rende til 1/2 - 1 års kontingent, og restancen vil 
om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle 
omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 

Danske Studenters Roklub 
5trandvænget ss, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank : 4330-4330162813 

5003466 
Hjemmeside: www .dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 39296326 
Telefax: 

Formand: 
Paul Bruniche-Olsen 
Høyrups Alle 27 
2900 Hellerup 
tlf.: 39 40 48 42 
e-mail: formand@dsr-online .dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. : 22789917 - 45858605 
e-mail: kasserer@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52. 1. th . 
2720 Vanløse 
Tlf.: 38 79 52 26 
e·mail: sekretaer@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tlf.: 26 74 7048 
e-mali: kaproning@dsr-onllne.dk 

Instruktionsrochef: 
Morten Jensen 
Polensgade 41, 3. tv. 
2300 København S 
tlf. : 32 55 58 57 
e-mail : instruktion@dsr
online. dk 

~9 29 63 22 

Motionsrochef: 
Karen Lauberg 
Gammeltoftsgade 6, st. th . 
1355 København K 
tlf. : 20 15 32 Il 
e-mail: mot ion@dsr-online.dk 

Lan'lturs~ochef: 
Ved lan af bade kontakt: 
Karen Lauberg , 20 15 32 Il 
eller 
Jakob Alno r, 26 20 46 49 
e-mail : langtur@dsr-online.d k 

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

Sportsrochef: 
Berit Haahr Hansen 
Valkyriegade 9, l. th . 
2200 København N 
tlf.: 35 83 98 39 
e-mail: sport@dsr-online .dk 

Husforvalter: 
Mogens Haut 
Strandvænget SS 
2100 København ø 
tlf.: 39 29 84 99 
e-mali: husforvalter@dsr
online. dk 

Materielforvalter: 
Flemming Borg Jensen 
Brostykkeve) 145 
2650 Hvidovre 
tlf.: 36 77 10 09 
e-mail: materiel@dsr-online.dk 

IT-chef: 
Michael H. Qvist 
Vognmands marken 12, l. th . 
2100 København ø 
tlf. : 23 37 37 06 (aften) 
e-mail : itadmin@dsr-online .dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skr iftlige henvendelser: 
DS R, St randvænget SS 
2100 København ø 
e-mail : kont ingent@dsr
online.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
MIlanovej 7 A, l tv. 
2300 København S 
tlf.: 32 84 04 64 
e-mail: bladet@dsr-online.dk 

Barudvalget: 
PoulDanstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
tlf.: 33339344 - 30 71 31 44 
e-mail : 
pouldanstrup_1999@yahoo.com 

Orienteringssektionen 

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

Kasserer: 
Michael Remod 
Skarøgade 5, 2.th. 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 68 38 

Sekretær: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 22 78 99 17 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunve) 46 
2920 Charlottenlund 
tlf. : 39 6803 19 
e-mail : 
handefsen 78@hotmail.dk 





DSR bladet 
Materia le til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 

bladet@dsr-online.dk 

Indlæg kan naturligvis også fremsen
des på diskette eller CD-rom til DSR 
med att. til redaktionen. 

Disse kan afleveres i redakt ionens 
bakke 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 illustratio
ner, billeder og billedtekster til 
indlæggene. 

Dead lines 
Bladet udkommer 10 gange årligt. 

November nummeret (udkommer 
primo november): Mandag den 10. 
oktober. 

December nummeret (udkommer 
primo december): Mandag den 7. 
november. 

Bemærk: Henvendelser om adresse
ændringer og manglende leve-ring af 
bladet rettes til kontingentkasserer 
Ole Hansen på e-mail adressen: 

kontingent@dsr-online .dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf . nr. 32 84 04 64. 

Henrik Pedersen . 

Tryk: Sydtryk, 4913 Horslunde 

Oplag: 1.200 eksemplarer 

Hvor intet andet er anført , er bille
derne taget af redaktionen. 

Ind meldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen . Indbetalingen dækker 
de tre første måneders kontingent. 

Kon ti ngent 
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 600 kr. pr. kvartal. Medlemmer i 
aldersgruppen 20 - 24 år betaler 400 kr. pr. 
kvartal, idet første kvartals kontingent dog er 
570 kr. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via snailmail eller e
mail (kontingent@dsr-online .dk). Udmeldelse 
skal ske med mindst 3 dages varsel til en 
kvartals måned (1 /1, 1/4, 117 og 1/10). 

Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt 
sig af klubben inden for de seneste 12 måne
der, accepteres kun mod betaling af kontingent 
fo r perioden fra udmeldelsen til gen
indmeldelsen. 

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. Eksklu
sion vil først finde sted ved en restance sva
rende til 1/2 - 1 års kontingent , og restancen vil 
om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle 
omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 
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Leder 

©©® 
Velkommen til alle døbte kaniner, som udover at kunne kalde sig roere, nu 
også har fået en forsmag på klub livet her i DSR. Og nok, som I er ved at være 
inde i roningen, så står vintersæsonen og banker på. Dagene bliver kortere, 
og det er ikke ligefrem udendørs aktiviteterne, som trækker. 
Hvad er det så lige dit medlemskab af DSR kan bruges til, når det nu bliver 
efterår? 

Hvis man er tidligere roer på Guldfireren, som Eskild Ebbesen så deltager man 
i "Vild med dans" for TV2 hver fredag, og for alle os andre har DSR et udbud, 
som er større end nogensinde. 

For livet i DSR stopper bestemt ikke pga. at sæsonen skifter, tværtimod er der 
rigtig mange aktiviteter på programmet i år. Så hvis du gik glip af "Intro-aften 
for vintersæsonen" arrangeret af DSR Motion, så er her en slags opdatering. 
Der er ergometerrummet, hvor du hele sæsonen kan pudse stilen af og holde 
dig i form i ergometrene, på motionscyklerne eller ved diverse redskaber. 
Der er salen, som udover de mange fester, byder på masser af aktiviteter. Du 
finder et opdateret program på midtersiderne her i bladet, men jeg kan røbe, 
at der i år både er salsa, tango, yoga og gymnastik for enhver smag. 
Derudover har DSR en O-sektion med masser orienteringsløb (se side 38 ); en 
løbeklub; og en svømme- og badmintonordning. Alt hvad du skal gøre er at 
møde op! 

Husk også vintervedligehold af bådene. Ja, der er nok at tage sig til hos DSR! 
Hen over sommeren har der været rigtig mange begivenheder i DSR regi, og 
du kan selvfølgelig læse om de fleste her i bladet. Dog har der efter bladets 
deadline været afholdt både: DM , Klubmesterskaber og Mølleåens Blå 
Bånd med endnu flere sejre - tillykke, vi glæder os til at læse beretningerne i 
næste nummer. I mellemtiden kan du jo læse om begivenhederne på 
hjemmesiden, som Christian Larsen i flot stil opdaterer hurtigere end 
arrangementerne foregår (godt gået!) eller sende en opdateret hilsen på et af 
de super flotte postkort, som hænger nede i klubben. 

God læselyst! 

Af Marianne Bentzen, redaktør 
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Resume af bestyrelsesmøderne 
d. 9. august og d. 6. september 

• Sammen med KVIK og Bagsværd Roklub har DSR indgivet ansøgning 
til Team Danmark om at blive såkaldt Kraftcenter. Kraftcentre er en ny 
struktur i Team Danmark, der skal understøtte talentudviklingen og 
elitearbejdet for kaproere på internationalt eliteniveau, som ror på 
ikke-olympiske hold. Kraftcenteret forventes ikke at påvirke DSR's 
økonomi. 

• Der arbejdes på at få lavet en videofilm om klubben og klublivet, som 
bl.a. kan anvendes på vores hjemmeside. 

• Kaninerne er mange i år. Over 200 har i år fået roret, det højeste tal i 
10 år, og næsten 100 deltog i en velarrangeret kanindåb. Det kniber 
mere med at få uddannet nye styrmænd. 

• Et sammenstød mellem to af vores 4-åres inriggere (Gudmund og 
Dan) ved indsejlingen til Svanemøllehavnen fører til en indskærpelse af 
reglerne for manøvrering ind og ud af havn, herunder faren ved for 
tæt sejlads rundt om moler. 

• Det går rigtigt godt med klubbens økonomi. 

Vil du vide mere om bestyrelsesmøderne, kan du se referatet på 
opslagstavlen i Slyngelstuen. 

Paul Brilniche-Olsen 

Når ord er overflødige - Prøv at se tilskuernes reaktioner under årets Svanemølfe
match! Læs nærmere om resultaterne og se billederne side 24-28 
(Foto: Lars Bundesen) 
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Oktober 

November 

December 

6 

Aktivitetskalender 2005 

2. Løvfaldstur på Esrum Sø 
4. Bestyrelsesmøde 
7. Kajakmiddag og fredagsbar 

10. Deadline på DSR-bladet 
15. Høstfest 
22. Bestyrelsen holder 1/2 strategidag 
28. Motionsudvalgsmiddag og fredagsbar 
29. Oprydning i bådehallen 
30. Standerstrygning 

1. 
5. 
7. 

12.-13. 
25. 

Bestyrelsesmøde 
Kaproningsmiddag 
Deadline på DSR-bladet 
Stronhult 
Generalforsamling 

6. Bestyrelsesmøde 
10. Julefrokost 



DS~g.r 
.~ :;:-

~~t ..... miNI EU-bureaukrati! 

~ 

Oktoberfl!$l-$ervltrice - nedringning fofbydes. 

Bayerske barpiger i protest mod EU 
B.1fpl~er I B.tyem. kendt Især fra Munch ns berømte 
Okrobel fest, hvor de ~<lr rundt I nt"dnngede dimdl-J(jo
ler og 5t>rverer vældJge olkru tIl tørstende ty kere. gaf 
nu i l'nig pro(~t mod er forslag om el nyt EU-ctrkulære. 
Ifolge EU optl~ke 3trålin ~irekrlv skal nednngmngen 
nu forbyde . ug plgenle skal fremover tildække det 
udsiltte kropsomrade for ikke at risikere solskoldning. 
Ifølge dm~ktlvet VJI Indehaverne rISikere stor bøder. 
hVIS ikke de beskytter deres ansatte mod riSIkoen for 
hudc.1ncef. Bayer ke polltlkere ige[. at direktivet vII 
ooelæg,lite n arhundred gammel tf dinon. MOnehen
bor m ~ter Christian Ud : ,HVlS d t bhver vedtaget. gar 
J aldng mere ind i en bierslube-. 

For at vise vores sympati med vores forfulgte bayerske medsøstre holder DSR 
igen i år oktoberfest med nedringede piger, mænd i Lederhosen og sidst men 
bestemt ikke mindst: øøøøøøøL! 
Festen finder sted den 15/10 kJ. 19.00. Billetter til middagen koster den nette 
sum af 160 kr. og kan købes i baren fra den 26/9. Indgang efter kl. 23.00 
koster 50 kr., som betales i døren. 
Derfor: Find dine Lederhosen og Dirndln frem og vær med til at vise EU, at 
man ikke kan lovgive om alt. 

Med venlig hilsen 
Sportsudvalget 
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Standerstrygning 
Søndag d . 30. oktober kl. 12.00 

stryges standeren for dette å rs rosæson 
og aktiviteterne flytter indendørs. 

(Foto: Lars Bundesen) 

Kl. 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 a 50 kr. kan købes i baren 

fra d. 17. oktober. 

Bestyrelsen 

8 



Indkaldelse til generalforsam6ng 
fredag d. 25. november 2005 kl. 20.00 i DSR 

Dagsorden ifølge lovene: 

1) Aflæggelse af beretning 
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
3) Særlige forslag 
4) Fastsættelse af kontingent for det følgende år 
5) Valg af formand: Hans G. Olsen opstiller 
6) Valg af kasserer: Johan Frydendahl genopstiller 
7) Valg af sekretær: Pia Åbo østergaard genopstiller 
8) Valg af materielforvalter: Dan Hansen opstiller 
9) Valg af kaproningschef: Rune Gartner genopstiller 
10) Valg af instruktionschef: Morten Jensen genopstiller 
11) Valg af motionsrochef: 
12) Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter: Berit Haahr Hansen 

opstiller 
13) Valg af kajakrochef: KellIsager opstiller 
14) Valg af langturschef: Thomas Ungstrup Otto opstiller 
15) Valg af husforvalter: Mogens Haut genopstiller 
16) Valg af to revisorer: Jørgen Blom er villig til genvalg 
17) Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport 
18) Eventuelt 

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrel
sen. Forslag skal stilles skriftlig af stemmeberettigede medlemmer og skal 
være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen, 
dvs. d. 26. oktober. 

Bestyrelsen 
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Skiferie 2006 
DSRs skiferie 2006 går til Canazei i Italien. 

Canazei er primært valgt, fordi alle kan finde udfordringer, der passer dem. 
Liftkortet giver adgang til flere områder, der alt i alt har 451 lifter og 1.220 
kilometer piste. Der er i alt 331 km. blå, 737 km. rød og 152 km. sort piste. 
Der kan løbes på ski i op til 3.300 meter, og en iege1?t>tor del af området er 
dækket af snekanoner. 

ort er 5.898 kr. Man 
jIilB50W1JJW.groupcare.dk, vælg 

oning => DSR SKI 

Er der spørgsmål til ovennævnte kan vi kontaktes på: 

Birgitte: Tlf.: 60761427 eller e-mai!: birgitte_sorensen@hotmail.com 
Steen: Tlf.: 33259052 eller e-mai!: sjoe@lo.dk 

Kærlig hilsen 
Arrangørerne - Birgitte Sørensen og Steen Jørgensen 
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Hvem sidder i bestyrelsen? 
Bestyrelsen har valgt at lade Kell For bestyrelsen er det imidlertid 
Isager og Thomas Ungstrup Otto væsentligt, at de praktiske opgaver i 
deltage i bestyrelsens møder som klubben bliver løst på bedste vis, at 
konta:ktpermrrer tt hhv:-Kaja+nku~d-l--~-kkommurrikattonen-fungen~r, og d l 
valget og Langtursudvalget. ingen områder bliver glemt. Derfor 

Dette har affødt en diskussion i og 
uden for bestyrelsen om hvilke 
principper, der styrer medlemskab af 
bestyrelsen. Jeg vil derfor forsøge at 
redegøre for principperne i denne 
artikel. 

Ifølge DSRs love er det general
forsamlingen, der vælger medlem
merne af bestyrelsen. For at give en 
vis fleksibilit€t har bestyrelsen mulig
hed for at indsupplere 3 medlemmer 
ud over de valgte . Denne mulighed 
benyttes oftest til at tilføre bestyrelsen 
kræfter og kompetence på væsentlige 
indsatsområder. I øjeblikket er f.eks. 
IT-området og Sportsroningen 
repræsenteret ved indsupplerede 
bestyrelsesmedlemmer. 

Det er vigtigt at understrege, at det 
ikke er udvalgene, som er repræ
senteret i bestyrelsen, men de valgte 
eller indsupplerede personer. 
Afgrænsningen af personkredsen i 
bestyrelsen er vigtig dels for at sikre 
at bestyrelsen kan arbejde effektivt 
sammen, dels for al sikre en vis 
kontinuitet i beslutningerne. Derfor 
er der f.eks . ikke mulighed for at 
sende substitutter, såfremt medlem
mer er forhindret i at deltage på 
møderne . 

har bestyrelsen tidligere valgt at lade 
en anden fungere som kontaktperson 
ift. el område, hvor den valgte rochef 
var permanent forhindret i at deltage 
i bestyrelsesarbejdet. 

Bestyrelsen har siden generalfor
samlingen savnet en fastere kontakt 
tillangtursområdet, eftersom der ikke 
har været en Langtursrochef i bestyr
elsen. Vi er derfor glade for, at vi nu 
i Thomas Ungstrup Otto har fået en 
kontaktperson på dette område . 
Bestyrelsen har valgt at lade Thomas 
deltage i bestyrelsens møder i denne 
kapacitet. 

Ligeledes er klubbens Kajakrochef 
forhindret i at deltage i bestyrelsens 
arbejde i resten af denne valgperiode. 
Denne situation er at sidestille med, 
at der ikke er valgt en Kajakrochef. 
Derfor deltager Kell Isager i bestyr
elsens møder som kontakt til kajak
sektionen. 

I begge tilfælde er det at understrege, 
at der er tale om kontaktpersoner, 
som står til rådighed for bestyrel
sesarbejdet, men ikke er medlemmer 
af bestyrelsen og som sådan ikke har 
stemmeret. 

Af Paul Bruniche-Olsen 
formand 
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Instruktøraspiranter søges 

DSR har behov for ca. 70 aktive instruktører for at fastholde kvalitet og 
kontinuitet i klubbens rouddannelse. For at bibeholde den store 
instruktørstab skal der årligt uddannes 15-20 nye instruktører. Derfor: Hvis 
du har lyst til at yde et værdifuldt bidrag til klubben, så er det måske noget 
for netop dig at blive instruktør. 

Hvis du vil være roinstruktør, kræver det: 
• At du har haft roret i minimum et år (og været aktiv) eller har roet 

over 600 km. Der kan evt. dispenseres for ræserkaniner, som har 
deltaget aktivt i træningen, men lige mangler de sidste kilometer for at 
opfylde rutinekravet. 

• At du har rimeligt styr på din egen teknik. 
• At du har styrmandsret. 
• At du har lyst til at lære fra dig og integrere nye medlemmer i 

roklubben. 
• At du instruerer minimum ti gange i·din første sæson som instruktør 

og er villig til at instruere i mere end en sæson. 

111 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, større bevidsthed om roning samt en række pædagogiske 
redskaber til brug for instruktion - ting, som også vil være til glæde for 
dig selv. Modul A og B vil i øvrigt, sammen med evt. senere deltagelse 
på modul C og D, være direkte adgangsgivende til diplomtræner
uddannelsen. 

• Få mulighed for at få 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 kommende sæsoners nye medlemmer. 
Kontakt undertegnede (helst pr. mai! - se bagerst i bladet), hvis det er 
noget for dig. 

Venlig hilsen, 
Morten Jensen 
Instruktionsrochef 
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Kanininstruktionen er en af DSR S vigtige aktiviteter. Her ses Steen Knudsen, 
en af klubbens mangeårige instruktører, med et hold kaniner (Foto: Lars 
Bundesen) 

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengør:ing 
• 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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Kanindåben 2005 
Kanindåben d. 20/8 
var igen i år en stor 
succes. 
Vejret storsmilede til 
os , så der skulle en 
meget god grund til at 
blive hjemme. 
90 kaniner mødte op 
for at blive døbt, og alle 
havde en super-god 
dag. 

Kong Neptun al;as Poul formand - det er som 
bekendt sidste gang, at vi fik ham at se i døberrollen 

90 kaniner gik i år i fælden (Foto: Morten Jensen) 

14 



Selvom 90 ikke lyder af så mange (det er under halvdelen af kaninerne med 
roret), er det faktisk det højeste antal i mange år, og det bekræfter os igen i, 
at vi valgte rigtigt, da vi indførte det nye dåbskoncept for 3 år siden . I år var 
enkelte elementer fra det gamle dåbskoncept dog inddraget, og det gaven 
fin balance mellem det sociale/sportslige og den mere rituelle og samlede 

- afslutniAg-.. ---------------------____ _ 

Klubben har fået et siamesisk tvillingepar - her er det den ene, der bliver døbt af 
havets gud (Foto: Morten Jensen) 

Efter dåben var der den traditionelle "smid instruktøren i vandet" seance 
(Foto: Morten Jensen) 
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Det var ikke kun os, der holdt kanindåb på dagen - hele 3 roklubber på 
stribe døbte årets kaniner, hvilket gaven festlig stemning i havnen, og for de 
der overværede vores stakkels nabokaniner blive døbt, var der vist ingen tvivl 
om, hvilket koncept (eller hvilken klub) der foretrækkes ... 

Elementer (ra det gamle dåbskoncept er kommet med igen. .. 
(Foto: Morten Jensen) 

Yderligere 9 kaniner, som troede at de kunne snyde sig igennem, blev døbt 
til aftendåben af Kong Neptun (Peter O) og hans lækre datter, hvis navn ikke 
skal nævnes her ... Til alle øvrige snydere blandt kaninerne: Vi ses til næste 
o I ar .... 

En stor tak til Dåbsudvalget (Caroline Clemmensen, Gitte Nørgaard, 
Helle Hansen og Kristian Elkjær) og til de ca. 30 hjælpere. 

Venlig hilsen 

Morten Jensen , Instruktionsudvalget 
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Karlebo Maraton 2005 

Der deltog 2 damehold fra DSR i det netop overståede Karlebo Maraton. De 
fik en flot 2. og 4. plads. 
Holdet bestående af Heike Gosse, Anne Yde og Anita Mejemose (billedet) 
besatte andenpladsen efter KVIK (07:17:08). Heike, Anne og Anita var 
07 :33:05 om at ro de 42,195 sømil (78 km). 
På fjerdepladsen, kun 1 min. og 14 sek. efter Vejleholdet (07 :39:04), kom 
Helle Hansen, Birgitte Sommer og Trine Kornbeck i tiden 07 :40: 18. 
Herreholdet, som var tilmeldt, måtte trække sig på grund af sygdom. 
Der deltog i alt 42 hold - 11 damehold, 15 herrehold og 16 mixhold. Der er 
ingen handicapberegning, og dameholdene blev henholdsvis nr. 18 og nr. 20 
ud af alle 42 hold . 
Pia østergaard, Heike Gosse og Anita Mejemose vandt guld i Jysk Maraton i 
Vejle den 3-4 juni 2005 med tiden 08.45.04. Pia blev skadet kort efter, og 
Anne Yde kom på holdet. Eftersom holdet var det bedst placerede hold, 
deltagende i både Jysk Maraton og Karlebo Maraton, blev de igen i år MTU 
mestre. Sidste år var dog med 2 guld- medaljer. 

Heike Gosse, Anne Yde og Anita Mejemose har lige fået overrakt MTU pokalen af 
den kvindelig roer til højre (Foto: Ukendt fra Karlebo) 
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Her på midtersiderne finder du det 
sidste nye aktivitetsprogram! 

Men først en introduktion til yoga 
og dans i DSR!! 

Nyt - Yoga med Anna Pries 

Som den nye instruktør i yoga vil jeg fortælle lidt om min baggrund og om, 
hvad der kommer til at ske i yogatimerne om mandagen. 

Jeg hedder Anna Pries, er 28 år og læser til folkeskolelærer. Uddannelsen til 
yogainstruktør tager jeg sideløbende med seminariet, og for mig er yoga en 
måde at overkomme en travl hverdag, stresse af og holde min krop stærk, 
smidig og fri for spændinger. 

Jeg underviser fortrinsvis i Hathayoga, som er den oprindelige form for yoga. 
Hathayoga indeholder øvelser for krop og sind, og formålet er at skabe harmoni 
mellem de to. Det er fysiske øvelser, der smidiggør og styrker muskler, led og 
sener samt stimulerer nervesystemet. Yoga har en gavnlig effekt på kroppens 
indre organer, hormonsystemet og stofskiftet. Samtidig skaber yoga ro i sindet, 
fjerner stress og giver ny energi. 

Alle kan dyrke yoga uanset alder, kondition eller smidighed. Og alle vil få 
glæde af yogaens positive virkning på krop og sind . I timerne vil jeg lægge 
vægt på, at alle kan være med, uanset om man har dyrket yoga før eller ej. Det 
vil være en fordel at medbringe et tæppe til timerne, da det skal bruges til 
nogle af øvelserne. 
Jeg glæder mig til at se jer. 

Af Anna Pries 
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Sted: 
Tid: 

Dans i Strandvængets roklubber 
Efteråret 2005 

Salsa 

Roklubben Skjold, salen. 
Mandage, start 3. oktober 2005 

Hold: Begyndere: 18:00-19:30 • Let øvede: 19:30-21:00. 
Pris: Pr. lektion - roklubmedlemmer 50 kr. • for alle andre 75 kr. 

For 8 lektioner: 
Roklubmedlemmer 350 kr. • For alle andre 550 kr. 
Du møder bare op - partner ikke nødvendig. 
Husk penge til betaling for undervis~ingen. 

Underviser er Barbara Wassard. Hun har danset salsa siden 1986. Hendes 
stil er en fusion af diverse salsastilarter - hovedsageligt colombiansk, 
puertoricansk og cubansk krydret med lidt New York og L.A. Style. Barbara 
vandt i 2001 guld i Københavnsmester-skabet i Salsa, sølv i 
Danmarksmesterskaberne og deltog samme år i de Nordiske Salsa 
Mesterskaber. Henter løbende ny inspiration i udlandet. 

Begyndere: 
Et hold både for dig, som ønsker at starte op, og for dig, som har haft 10-
20 timers undervisning. Du vil få en god rytmesikker base, lære mange trin, 
drejninger og kombinationer samt snuse til forskellige dips. 

Let øvede: 
Et hold for dig, som har haft mere end 20 lektioner. Der trænes nye figurer, 
trin, drejninger, dips og styling, men der ægges også stor vægt på 
basisrytme og grundtrin. 

Af Peter R. B. HatlO, DSR Motion 

Se også tango beskrivelse s. 22 efter aktivitetsoversigten 
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Mandag "" ';'J 
Tirsdag .. Onsdag 

• d. i., 

07.00 - 07.55 
Morgengymnastik - -

Asbjørn 

17.30 - 19.00 17.00 - 18.00 
Yoga RSN 
NYT! Ryg-Skulder-Nakke 
Anna Irene 

18.00 - 19.00 17.00 - 18.30 18.00 Motions- Gotvedgymnastik Løbeklub Cirkeltræning Lars 
Irene 

19.00 - 20.30 19.00 - 20.00 18.30 - 20.00 
Tango for begyndere Motions- Gotvedgymnastik, 

Martin Nymann Koordination især ryggen 
Pedersen Irene Lars 

20.30 - 22.00 
Tango for 

let øvede/øvede 
Martin Nymann 

Pedersen 

18.00 - 19.30 
Salsa for begyndere 
OBS: Hos Skjold 
Barbara Wassard 

19.30 - 21.00 I 

Salsa for let øvede 
OBS: Hos Skjold 
Barbara Wassard 
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I Torsdag Fredag Lørdag 

07.00 - 07.55 09.00 - 11.00 

- - Morgengymnastik Badminton 
Asbjørn Svanemøllehallen 

17.00 - 18.30 
Bevægelse, styrke 

og kondi 
Maj 

18.30 - 20.00 18.00 - 19.00 
Gymnastik for Svømning 

de hårdføre Vesterbro Svømmehal 
Maj 
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Sted: 
Tid: 

Dans i Strandvængets roklubber 
Efteråret 2005 

Tango 

Danske Studenters Roklub, salen. 
Mandage, start 3. oktober 2005. 

Hold: Begyndere: 19:00-20:30 e Let øvede/øvede: 20:30-22:00 
For 10 lektioner: Pris: 
Roklubmedlemmer 350 kr. e For alle andre 550 kr. 
Det er en fordel, men ikke et krav, at du har en partner. 
Husk penge til betaling for undervisningen. 

Underviser er Martin Nymann Pedersen. Han har danset sportsdans i 10 år 
på konkurrenceplan. Martin startede på tangoen for fem år siden, hvor han 
blandt andet har været et halvt år i Argentina. Han optræder og underviser i 
det københavnske tangomiljø med stor succes. Martin vil såvidt mulig have 
en partner med, når han underviser. 

Begyndere: 
Et hold både for dig, som ønsker at starte op, og for dig, som har haft 10-
20 timers undervisning. I vil få en god rytmesikker base med fokus på 
bevægelse og teknik. Med dette fokus vil grundfigurer og trin blive mere 
tilgængelig. 

Let øvede/øvede: 
Et hold for dig, som har haft mere end 20 lektioner. Der trænes nye figurer 
og trin for at udvikle de enkelte bevægelser, føring og følge. Derved vil 
improvisation og muligheden for et personligt præg blive nemmere. Der 
tages hensyn til det enkelte pars forudsætninger. 

Af Peter R. B. Hat/o, DSR Motion 
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Hjelmsjo - nu med palmer! 

Årets scullertræningslejr ved Hjelmsj6 lignede på mange måder de foregående 
års: stor tilslutning de fleste dage, masser af sculler- og kajakroning, svingende 
vejr (dog bedre end sidste år), god mad og masser af hygge. 
Dog var en ting forandret: Den globale opvarmning har ramt Skåne, så der nu 
står to palmer ved bredden i søens ene ende. Så næste år ser vi frem til, at der 
skal medbringes solcreme med faktor 30, og at vandet er 25 grader ved Hjelmsj6 
Palm Beach. 

Motionsrochef 
Karen Lauberg 
varen af de 
mange, der 
skulle se nær
mere på 
Hjelmsj6s nye 
attraktion: 
Stranden med 
palmer (Foto: 
Lars Bundesen) 

Ole Hansen, 
medlem af 
Hjelmsj6-
juntaen, eksperi
menterede med 
alternative far
tøjer på søen. 

~;~I~~~~~i;j Hvorfor ro, hvis man kan føre 
sejl? (Foto: Lars 
Bundesen) 
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SvanemøUematchen 2005: 
7 - 4 til DSR 

Årets Svanemøllematch havde endnu engang kun deltagelse fra DSR og KVIK, 
selvom de andre klubber i området også er meget velkomne. 

Matchen bestod i år af 11 løb: 
• Svanemøllesilden (4-åres kanin damer): DSR (vinder uden kamp). 
• 4-åres senior damer: KVIK. 
• 2-åres senior herre: DSR. 
• Bolcheglasset (4-åres kanin herre): DSR. 
• 2-åres senior damer (glaspokalen): KVIK. 
• Damepokalen (4-åres kanin damer): DSR. 
• 4-åres senior herre: KVIK. 
• Venner-løbet: DSR. 
• Spejlet (4-åres kanin herre): DSR. 
• Bestyrelsesløbet: DSR. 
• Gig otter: KVIK. 

Altså en samlet sejr til DSR på 7 løb - Tillykke med resultaterne! 
Det første løb udgik, da KVIK ikke kunne stille hold. Derfor roede begge DSRs 
kanindamebåde med i damepokal-løbet. På imponerende vis lykkedes det begge 
både at komme før den enlige KVIK-båd. Der var dog tæt opløb mellem DSRs 
fire Svanemøllesild og KVIKs damepokal-båd. For DSR roede følgende hold: 

Damepokalen: Rikke Flindt, Mette Christensen, Karin Hesselballe, Mie Jensen 
og cox: Birgitte østergaard (Foto: Lars Bundesen) 
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Svanemøllesilden: Dorthe Bach Rasmussen, Laura Thatt, Karen Kristiansen, 
Lina Pedersen og cox: Kirsten Erichsen (Foto: Lars Bundesen) 

4-åres seniordameløbet var egentlig løb nr. 2, men løbet måtte udskydes på 
grund af materielskade i KVIKs båd. Både DSR og KVIK havde virkelig satset 
på dette løb, som også blev tæt. DSR-båden (Trine Kornbeck, Anja Dynesen, 
Helle Hansen , Marie Meslekns med cox: Caroline Clemmensen) holdt et 
banetempo på 38, mens KVIK-båden, der blev stroket af OL-deltager Dorthe 
Friis Thanning, lå i ca. 36. Det kunne åbenbart betale sig at ligge lidt lavere i 
tempo, idet KVIK-båden endte med at trække afgørende fra i spurten. 

2-åres senior herreløbet blev vundet sikkert af DSRs Henrik Brems og Per 
Henrik Hansen, der hele vejen ned over banen havde et solidt forspring til 
KVIK-herrerne. 

2-åres senior herre: Per Henrik Hansen og Henrik Brems, cox: Christina Bøje 
(Foto: Jan Trzaskowski) 

25 



I Bolcheglasløbet roes der om en af de ældste sportspokaler i Danmark, nemlig 
bolcheglasset, der er dekoreret med DSR og KVIKs våbenskjolde. Det meget 
prestigefyldte løb blev igen i år vundet af DSR, der har vundet løbet de sidste 
mange år. 

Bolcheglasløbet: Michael Appel, Simon Høgsbro, Jesper Brandt, Thomas Uldum 
cox: Anne Hansen (Foto: Lars Bundesen) 

2-åres senior damer blev vundet af KVIK foran Agnethe Christensen og Karin 
Bodelund (cox: Christina Bøje). Løbet var lige de første 300 meter, hvorefter 
KVIK havde held til at trække afgørende fra. Også her havde KVIK-båden 
succes med at ligge i et lavere tempo end DSR. 
4-åres senior herre var ligeledes en relativt sikker KVIK-sejr. Peter Fogh, Michael 
Jørgensen, Torsten Wind Hansen og Allan Graae og cox: Lars Fomsgaard 
kunne ikke stille noget op mod KVIK-båden med blandt andre de tre nykårede 
danmarksmestre i langdistancekaproning. 
Vennerløbet, der har deltagelse fra de to klubbers "venne-foreninger", blev det 
mest spændende løb i årets match. Under vejs i løbet førte KVIK-båden, men 
den endte med at tabe med en bådspids til DSR. 
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Vennerløbet: Per Jess, Johan Frydendahl, Stig Rasmussen, Ib Frausing med 
cox: Caroline Sopfie Clemmesen (Foto: Lars Bundesen) 

Spejlløbet har 100-års jubilæum i år, og det fejrede DSRs kaninherrer ved at 
hjemtage trofæet for 10. år i træk. Som i de seneste sæsoner var DSR-båden 
endda et pænt stykke foran, og førte fra start til mål. 

Spejlløbet: Zacharias Balslev-Clausen, Thomas Vedsø, Peter Brandt, Bjørn 
Sætterstrøm og med Tilde Wonsild som cox (Foto: Lars Bundesen) 
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Bestyrelsesløbet er ligeledes et af de mere spændende løb, hvor resultatet 
sjældent kan forudsiges. Løbet skal roes af to herrer og to damer, der skal 
være bestyrelsesmedlemmer med nød hjælp fra aktive udvalgsmedlemmer. 

Bestyre/ses/øbet: Anja Dynesen, Rune Gartner, Paul Bruniche-Olsen og Trine 
Kornbeck med Berit Haahr Hansen som cox. De vandt løbet foran KVIK, selvom 
det var tæt (Foto: Jan Trzaskowski) 

Endelig afsluttedes matchen som altid med gig-otter løbet, som KVIK desværre 
har vundet de sidste mange gange. Der skal nok ikke herske nogen tvivl om, at 
KVIK har den nyeste og sikkert også stiveste gig-otter. DSRs "Ormen" er 
bygget i 1937. Det skal dog ikke være nogen undskyldning, når modstanderen 
- som i år - var et særdeles stærkt KVIK-hold med deltagelse af samtlige seks 
nykårede danmarksmestre i langdistancekaproning. For DSR roede en blanding 
af 8GP-holdet fra Svanemøllen og motion+: Anita Mejemose, Helle Bak, Anette 
Tørning, Marianne Juhler, Karsten Jørgensen, Lasse Bang, Laurits Rauer 
Nielsen og Rune Berg. Mette Søholm var cox. 

Samlet set endte det med 7 sejre til DSR og 4 til KVIK - sikke en dag i 
Svanemøllenl 

Af Christian Larsen 
(lånt og redigeret af Marianne Bentzen) 
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24-timers løb i Berlin 
Sidste år deltog Anita Mejemose, Pia Åbo 
østergaard og Heike Gasse for første gang i 
et maraton uden at vide, hvordan det ville føles 
at ro 42,195 sømil (= 78 km) og uden nogen 
som helst forventninger om at vinde, men blot 
for at gennemføre. 

Vi vandt guld både i Jysk og til Karlebo 
Maraton 2004 og fik blod på tanden for at 
prøve det endnu et år, men der skulle mere 
til. 

Hvad ku' det dog være? 24-timers roning i en dobbeltåres gigbåd i Berlin lød 
som en god udfordring. I mellemtiden blev Pia desværre skadet. Anita og 
Heike gennemførte turen sammen med en tysk roer, Doris Himmelsbach, fra 
Berliner Ruder-Club Hevella. Som den eneste kvindebåd fik de eFl 4. plads ud 
af 9 deltagende både. Dermed lå de kun få kilometer fra nummer 3, mens den 
bedste båd roede 232 kilometer i alt. Anita, Doris og Heike roede 185 kilometer. 
Den første pause på 1/2 time måtte først holdes efter 115 km (= P/2 ro
maraton). For at måtte fortsætte skulle man være mindre end 4 timer efter den 
bedste båd - og der var ingen handicapberegninger. 

Løbet er den eneste af sin art i Tyskland, hvor det samme hold skal ro alle 24 
timer. 

Anita og Heike var glade for deres tilsammen ca. 3000 roede kilometer på 
konkurrencetidspunktet i denne sæson, men Doris overraskede dem med 
hendes beretning om ca. 14.000 km. De troede først, at de havde hørt forkert. 
Det måtte være 1.400 km - altså et nul for meget. Men nej, det var 14.000 
km! 

Og Berlin kan varmt anbefales som ro-rejsemål - måske er der nogen andre, 
som kan lokkes med til næste år ... ? 

Af Anita og Heike 
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Kaniner og andre nye medlemmer 

Har du husket at tilmelde dig klubbens officielle mailliste? Maillisten er et helt 
centralt kommunikationsmiddel i DSR. Der udsendes fællesmail hver uge til 
alle, der er tilmeldt på-denne...måd.e--.el:--~-ide~d,-hvad-der

sker i klubben. Derfor: Hvis du endnu ikke er tilmeldt, så skynd dig at få det 
gjort via menupunktet "maillister" på klubbens hjemmeside: 
www.dsr-online .dk. 

Bemærk: Hvis du ikke allerede er bruger af Groupcare, skal du først oprettes 
- følg vejledningen (klubben betaler dit medlemskab af Groupcare) . Derefter 
tilmelder du dig maillisten. 

NB: Det er kun IT-chefen og sekretæren, der kan sende mails ud - man 
bliver derfor ikke bombarderet med post. 

Venlig hilsen, 
Instruktionsudvalget 

GEOBYG 
Ejendoms Service 

Fax: 35422616 
Giro: 1 921667 
eVR: 140221 47 

vI Gert Olsen· Willemoesgade 42 • 2100 København ø 
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Spar tid og penge med Danske Ekstra 
---- _ .. - ._.' _._ . .. _ .. __ .. .. . _ ... _. -_. 

- en pakke med alt det. en bank kan gøre for at lette din hverdag. 

For 25 kr. om mMeden har du bl.a. muilghed for at f~ 

• Visa/Dankort • pe,'sonhg "tJd~,vn1n" 

• Danske American Express Card • Danske Netbcmk og e·Boks 

• Danske MClsterCard 8as's • vekslet valuta uden gehy" 

• kred't • Kortstopaftale 

• aw-aktlve rentesatser 

Før VI tilbyder kort og kredlt, skal VI vurdere din økonom' 

Kom ,nd og fa en gr8t's smagsprøve pa Danske Ekstra 

Svanemølle Afdeling 

Til 39 160630 
Danske 

31 



Respekt. 

Oldies but goodies ... 
En supporters iagttagelser fra 

World Rowing Masters Regatta, Skotland. 

Det -er det ord, der melder sig, når 
man skal beskrive årets FISA Masters 
Regatta, der fandt sted i Glasgow i 
Skotland 9. -11. sept. Verdens største 
regatta. 
Respekt for organisatorerne, der 
havde arbejdet i måneder for at få 
dette store arrangement op at stå. 
10.000 gæster deltog - 3.500 
veteraner med hård hud i hånd
fladerne og ca. 6.500 supporters og 
andre besøgende. 
Og det kom op at stå. lige fra wc
papir på de opstillede toiletter til 
logistikken til de 645 løb. Alt faldt i 
hak. 
Pendulbusser kørte i fast rutefart 
mellem Glasgow og Strathclyde Park Stephen Redgrave - verdens mest vind-
10 km. uden for byen, hvor løbene ende roer - indvier Masters-regattaen 
fandt sted på den flere km. lange sø. 
Ideelle og rummelige omgivelser, både indendørs og udendørs. 
Respekt også for alle de gamle seje koryfæer, kvinder og mænd, der i adskillige 
generationer har været med til at højne rosporten. 
Man kunne deltage fra 27 år og opad. Der var ingen begrænsninger i alder 
den vej. Men for en gangs skyld var ungdommen langt i undertal. Der var flest 
50+' ere., sikkert opløftende for de unge at have så mange forbilleder lige for 
næsen af deres øjne. 

Livet og sporten stopper ikke ved de 30! 
En gammel hærdebred amerikansk roer på 76 betroede os: "We are supposed 
to win. We've got several Olympic masters at our team .... including myself!" 
Og her bliver han så lidt fjern i blikket. "Helsinki 52!" 
Senere mødte vi ham med en medalje i et skotskternet bånd om halsen! 
En g'er med lige så aldersstegne herrer havde svært ved at komme af sted, for 
stroken var lidt tunghør og kunne ikke høre startsignalet!! 
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Men manglede man måske noget på nogle områder, så var der ikke problemer 
med at trække til, når de først sad i bådene. 
Danmark var stærkt repræsenteret - med gode garvede folk fra Fredensborg, 
Lyngby, Sorø, Lyngby Dameroklub, Holstebro, Munkebo, Århus, Kvik, 
Fredericia, Skjold og Middelfart. DSR stillede med Mikael Remod, Gert Bruun 
Iversen, Henrik Asmussen og Asbjørn Torp. 
Der faldt mange medaljer til danskerne. Resultatlisten kan ses på 
www.fwmr200S.com 

Oldies and goodies. Asbjørn Torp (OSR) og Per Aasmul (Kvik) roede dobbelt
sculler sammen 

Stephen Redgrave - den mest vindende roer nogensinde -åbnede legene til 
toner fra sækkepiber, og så gik det ellers derudad i en kold, regnfuld og 
blæsende weekend. 

Løb hvert 3. minut!!! 
Når et løb var nået 600 meter op ad banen, startede det næste, og selvom det 
var fristende, når man lå som røven af femte division i sit eget heat, at lade 
som om man førte det næste, så var der også styr på den slags tiltag! 
Svanerne på søen fik et chok og forskansede sig i en lille vig oppe på bredden, 
mens de, der insisterede på at sejle i deres egen sø, høfligt blev anmodet om at 
forføje sig, hvis de ikke ville have en åre eller 16 i nakken. 
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Hvor godtfolk er kommer godtfolk til. En sværm af boder og telte falbød alt, 
lige fra det nyeste inden for både, over whiskysmagning til smykker med 
rasym'a&er: Hllcid med en sHpsenåf som en otter ... ePrer er bæltespænde som 
et rosæde? Findes både i sølv og guld!! 

Var det ikke noget med et rosæde som bæltespænde eller et par årer som øre
hængere? 

Gamle venner på tværs af kontinenter og landegrænser mødtes og 
genopfriskede minder fra et laaangt roliv: Kan du huske dengang i 67, hvor ... Ja, 
men så var der også dengang i 79, hvor vi lige snuppede nordmændene med 
en tiendedel sekund .... 

Lørdag aften var der kæmpefest i det store telt - med sækkepiber og 
festfyrværkeri og rock til langt ud på natten. 
Stemningen var høj, ikke mindst hjulpet på vej af det store udvalg af whiskyer 
i baren. 

Sjældent har man set så mange SO+'ere på et dansegulv. 
Skørter og kilte svingede, men vi fik ikke - trods ihærdig rekognoscering -
opklaret, hvad skotterne har under kilten! 

Tekst og fotos af Gunvor Bjerre, supporter 
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VM i roning - tre medaljer til DSB 
Det blev til tre medaljer til DSRs deltagere ved VM i Japan. 

Bedst gik det mændenes letvægtstoer uden med Thomas Ebert (DSR) og Bo 
Brask Helleberg. De vandt guld i deres bådtype i tiden 6:22,59 - næsten 1 
sekund foran Chile på andenpladsen. 
Så et stort tillykke til dem. 
I mændenes letvægtsdobbeltsculler var DSRs Mads Rasmussen og Rasmus 
Quist kun 52 hundrededele fra førstepladsen, men det blev til en sølvmedalje i 
tiden 5:05,62 efter Ungarn (6:05,10). 
I damernes letvægtsdobbeltfirer lykkedes det ligeledes at vinde sølv for Kirsten 
Kirk-Jepsen, der sammen med sit hold blev nr. 2 i tiden 6 :20,69 efter Canada 
(6: 19,87). Det er første gang, Danmark vinder sølv i denne bådtype, så det må 
siges at være rigtig flot. 
Den tunge firer med Gunnar Levring fik desværre ikke en medalje med hjem, 
idet båden blev nr. 4 i tiden 6:20,63. Storbritannien vandt i tiden 6: 11 ,59 
foran Holland og Canada. I det særdeles stærke felt var der dog grund til at 
være tilfreds med resultatet. 
Jakob Amstrup vandt C-finalen i letvægtssinglesculler og blev dermed en samlet 
nr. 13. 

Af Christian Larsen 

Stort TILLYKKE med med den flotte guldmedalje til Thomas Ebert iletvægtstoer 
uden styrmand, sølvmedaljen til Kirsten Kirk Jepsen i damernes letvægts dobbeltfirer 
og sølvmedaljen til Mads Rasmussen i letvægts dobbeltsculler. Endvidere et tillykke 
med den flotte fjerdeplads i herrenes tunge 4- til Gunnar Levring fra Rune Gartner, 
kaproningschef 
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DSR FAVORITLEVERANOØRER 

Alfa Eklund Rengøring 
og Vinduespolering 
TIf. 70206776 
www.alfa-eklund.dk 

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

Danske Bank 
Strandvejen 8 
2100 København ø 
www.danskebank.dk 

Energi E2 
Lautrupsgade l 
2100 København ø 

....-- www.e2.dk 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, 
Kbh. K 
Tlf. 33 14 51 50 
www.friluftsland.dk 

Gastronomix 
Slagterbodeme 10-14 
1716 København V 
Tlf. 70 25 24 90 

Geobyg 
Dlurer, tømrer & WS 
Willemoesgade 43 
2100 København ø 
Tlf. 40 1866 16 

Gravør Bent Herndal 
Købmagergade 65 C 
1550 Københaw K 
TIf. 33 11 3462 

Holte Vimager 
ø sterbrogade 106, Kbh. ø 
Tlf. 35 43 04 15 
www.holtevinlager.dk 

SA-EL vI Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 3888 1909 
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O-løb i efteråret 2005 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

2 . okt. Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
8.okt. B-løb Valborup Hvalsø OK 
16. okt. Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 

--~ --

Klubmesterskab Tisvilde Hegn Tisvilde Hegn 23 . okt. 
6. nov. Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
13. nov. Jættemil Hvalsø~kovene ***OK 73*** --

27. nov. Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
-_._---

18. dec. Julekispus Ravnsholt *** DSR *** 

Der er løb hver tirsdag aften et sted i Nordsjælland/Storkøbenhavn ind til 
midt i oktober, se http://www.orientering.dk/farum-ok/dk/karussel/ 
ostliste.asp eller '0stkredsens Karusse!' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte: Johan Frydendahl, tlf. 29 2342 78. 
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Nyt &a Materieludvalget 

Materieludvalget beder alle styrmænd være opmærksomme på små 
skader på bådene og notere disse i roprotokollen (skadesgrad 1). 
Så kan de enkelte kernegrupper lettere få overblik over opgaven og 
udbedre skaderne til vinter. 

Med venlig hilsen 
MaterieludvalgeVLa u ri ts 



Danske Studenters Rokl ub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 

5003466 
Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 39 29 63 26 
Telefax: 

Formand: 
Paul Brunlche-Olsen 
Høyrups Alle 27 
2900 Hellerup 
tlf.. 394048 42 
e-mail: formand@dsr-online.dk 

Kasserer : 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 292342 7/l - 45 85 86 05 
e-mali: kasserer@dsr-online .dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52 . 1. th. 
2720 Vanløse 
Tlf..: 38795226 
e-mail: seknetaer@dsr-online.dk 

Ka proningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tlf.: 26747048 
e-mali: kapronmg@dsr-online.dk 

Instruktionsrochef: 
Morten Jensen 
Polensgade 41, 3. tv. 
2300 København S 
tlf. : 32555857 
e-mail: instruktion@dsr
online .dk 

3929 63 22 

Mot ionsroehef: 
Karen lauberg 
Gammeltoftsgade 6, st. th. 
1355 København K 
tlf.: 2015 32 11 
e-mail: motion@dsr-onlme.dk 

Lan!}tu rs~ochef: 
Ved lan af bade kontakt: 
Karen lauberg, 20 15 32 11 
eller 
Jakob Alnor, 26 20 46 49 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Søren Møller Christensen 
Blegdamsvej 74 B,S. tv. 
2100 København ø 
tlf..: 35344463 
e-mali: kajak@dsr-online.dk 

Sportsrochef: 
Berit Haahr Hansen 
Valkyriegade 9, 1. th . 
2200 København N 
tlf: 35839839 
e-mail: sport@dsr-online.dk 

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

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf. : 45 88 58 86 

Michael Remod 
Skarøgade 5, 2.th. 
2100 København ø 
tlf..: 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf..: 29234278 

Mate rielforvalter: 
Flemming Borg Jensen 
Brostykkevej 145 
2650 Hvidovre 
tlf. : 36 77 10 09 
e-mai!: matenel@dsr-onlme.dk 

IT-chef: 
Michael H. Qvist 
Vognmandsmarken 12, 1. th . 
2100 København ø 
tlf. : 23373706 (aften) 
e-mail: Itadmin@dsr-online.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e-mai!: kontlngent@dsr
online.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, 1 tv. 
2300 København S 
tlf.: 32 84 04 64 
e-mail: bladet@dsr-online .dk 

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
tlf.: 33339344 - 30713144 
e-mail: 
pouldanstrup_1999@yahoo.com 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf..: 39680319 
e-mail: 
handersen78@hotmail.dk 
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Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 

Kong Neptun alias Peter Ogstrup og hans lækre datter alias Morten Jensen tog 
sig kærligt af de udøbte kaniner ved aftenens Kanindåbsfest. 
(Foto: Lars Bundesen) 
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DSR bladet 
Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 

bladet@dsr-online.dk 

Indlæg kan naturligvis også fremsen
des på diskette eller CD-rom til DSR 
med att. til redaktionen. 

Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke 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 illustratio
ner, billeder og billedtekster til 
indlæggene. 

Deadlines 
Bladet udkommer 10 gange årligt. 

December nummeret (udkommer 
primo december): Mandag den 7. 
november. 

Januar nummeret - OBS: Intet blad i 
januar. 

Februar nummeret (udkommer primo 
februar): Torsdag den 5. januar. 

Bemærk: Henvendelser om adresse
ændringer og manglende leve-ring af 
bladet rettes til kontingentkasserer 
Ole Hansen på e-mail adressen: 

kontingent@dsr-online.dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. nr. 32 84 04 64. 

Henrik Pedersen . 

Tryk: Sydtryk, 4913 Horslunde 

Oplag: 1.200 eksemplarer 

Hvor intet andet er anført, er bille
derne taget af redaktionen. 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen . Indbetalingen dække! 
de tre 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 600 kr. pr. kvartal. Medlemmer I 

aldersgruppen 20 - 24 ar betaler 400 kr. pr. 
kvartal, idet første kvartals kontingent dog er 
570 kr. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via snailmail eller e
mail (kontingent@dsr-online.dk). Udmeldelse 
skal ske med mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10). 

Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt 
sig af klubben inden for de seneste 12 måne
der, accepteres kun mod betaling af kontingent 
for perioden fra udmeldelsen til gen
indmeldelsen. 

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. Eksklu
sion vil først finde sted ved en restance sva
rende til 1/2 - 1 års kontingent, og restancen vil 
om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Aili 
omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 
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OM bød på mange medaljer til DSR, her er det Gunnar 
Forsidebilledet: Levring, Rune Gartner. Jacob Jespersen og Thomas 

Ebert, som blev Danmarksmestre i dobbeltfirer 
- tillykke! (Foto: Mette Bacher) 
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Leder 

©©® 
Så er det blevet tid til, at alle udvalgene i DSR ser tilbage på, hvad der er sket 
i løbet af året. Derfor er bladet denne gang spækket med beretninger og gode 
historier fra "the reellife" i vores roverden, DSR. En ting er sikker - du kan 
ikke undgå at være rigtigt godt rustet til Generalforsamlingen den 25. 
november, når du har læst alle beretningerne igennem. Så mød op - og vær 
med til at sætte dit præg på DSR! 
Som et lille lokke middel er der efterfølgende Styrmandslaugets General
forsamling med 47' ere på programmet - så husk at møde op k!. 20 i DSR. 

I redaktionsgruppen har vi også sagt goddag og farvel til forskellige men
nesker, og lige nu er status, at vores trykker, Birger layouter bladet med stor 
succes. Familieforetagendet på Lolland Falster er nu overtaget af sønnen, 
Birger, som med stor tålmodighed, sætter bladet op i PageMaker under 
Mariannes skarpe overvågning. Keep up the good work! 
Bladet har efterhånden udviklet sig til at være en proces, som kun foregår 
elektronisk, og hvor medlemmerne af gruppen med hvert deres ansvars
område arbejder på bladet hjemmefra med Groupcare som samlingspunkt. 
Det kræver en del selvdisciplin og styring, men til gengæld kan alle udføre 
deres opgaver, når det passer ind i deres program, og vi slipper for de 
alenlange redaktionsaftener i klubben , som på et tidspunkt karakteriserede 
processen af bladet. 
Hvad bladets fremtid helt nøjagtig byder på er jo ikke til at sige, men flere og 
flere henvender sig med et ønske om, at hjælpe med bladet på "sidelinien" 
som en form for freelancer - altså det lidt uforpligtende "arbejdsforhold", som 
netop karakteriserer vores arbejdsliv anno 2005. Netop DEN "arbejdsform" 
er for mig at se oplagt til frivilligt arbejde, så mon ikke det er vejen frem for 
bladet! 

Af Mariane Bentzen, redaktør 
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HUSK: 
Der er intet blad i januar, så dit indlæg skal enten med i december 
nummeret med deadline den 7. november eller i februar nummeret 
med deadline den 5. januar. 



Resume af bestyrelsesmødet 
d. 4. oktober 2005 

• På baggrund af den af bestyrelsen vedtagne informations- og 
kommunikationsstrategi og Jacobs Saxilds indlæg herom (se juni- og 
augustnumrene af bladet) havde bestyrelsen inviteret Jacob til en 
drøftelse om strategien. Det blev en udbytterig diskussion, hvor bl.a. 
sammenhængen mellem synlighed/information og finansiering/ 
sponsorering blev drøftet. 

• Bestyrelsens strategidag i efteråret (d. 22. oktober), der koncentrerer sig 
om evaluering af sæsonen har tutorordningen, kanintjansen, 
Sportsudvalget, procedurer ved større skader på materiellet, prioritering 
af materiellet og strategi for scullermateriellet som emner. 

• Ellers koncentrerer bestyrelsen sig om den forestående 
generalforsamling. Regnskabet bliver flot. Der er p. t. ikke kandidater til 
posten som Motionsrochef. 

Vil du vide mere om bestyrelsesmøderne, kan du se referatet på opslagstavlen 
i Slyngelstuen. 

Paul BrCmiche-Olsen 
Formand 

Generalforsamlingen d. 25. november 

I forhold til indkaldelse i oktobernummeret s. 9 er der følgende ændring: 

Dagsordenens punkt 14) Valg af langturschef: Laurits Rauer Nielsen 
opstiller. 

Baggrunden er, at Laurits har meddelt, at han opstiller til posten, og at 
Thomas Ungstrup Otto efterfølgende har meddelt, at han trækker sin 
kandidatur. 

Paul Bruniche-Olsen 
Formand 
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Aktivitetskalender 2005 

November 
1. Bestyrelsesmøde 
4. Kaproningsmiddag 
7. Deadline på DSR-bladet 

12-13. Stronhult 
25. Generalforsamling 

December 
6. Bestyrelsesmøde 

10. Julefrokost 
Januar 

5. Deadline på DSR-bladet 

Fletninger eller Lederhosen ... Arets Høstfest arrangeret af Sportsudvalget blev 
endnu engang en sikker succes med alle de ingredienser, som findes i en ægte 
oktoberfest (Foto: Lars Bundesen) 
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Generalforsamling i Styrmandslauget! 
Traditionen tro holder Styrmandslauget generalforsamling, når 

den ordinære generalforsamling er overstået, dvs. fredag 
den 25. november. 

Kom og se hvem, der skal repræsentere lauget næste år og 
hjælp os med at få drukket nogle af de 47' ere, som vi er 

kommet til at bestille hjem. 

Hvem mon kommer til at repræsentere Stymandslauget anno 2005/2006 - mød 
op og find ud af det! (Foto: Marianne Bentzen) 

P.S.Styrmandsret er ikke nødvendig, deltagelse kræver blot 
betaling af kontingent på 30 kr. ved indgangen eller i baren fra 

den 21/11. 

P.P.S. Husk Julefrokosten den 10/12 kl. 19.00 

Med venlig hilsen 
Styrmandslauget 
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Rabat i Friluftsland i uge 47 og 48 

Som medlem af DSR opnår du i perioden fra og med mandag den 21. 
november til og med lørdag d. 3. december 10% rabat på sports- og 
fritidsudstyr (undtagen GPS-udstyr) i både 

Friluftsland, Frederiksborggade 44 & 52, København K. Tlf. 3314 5150 
Friluftsland, Karen Oldsdatters Stræde 4, Roskilde. Tlf. 46354371 
THE NORTH FACE STORE, butik 172, Field~s. Tlf. 3262 5150 

Friluftsland tilbyder alt i vinter- og ski udstyr 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 FieId's såvel 
som i afdelingen i Roskilde. 

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). 

Annonceudvalget 

• 
l 
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HVAD ENHVER ROER OGSA BØR VIDE 
Jeg har i flere år, når jeg har haft mulighed for det, benyttet mig af nogle tilbud 
i DSR, rovagtsordningen, måneskinsture, løvsprings - og løvfaldsture, brunch
roning, dagture, vintergymnastik osv., men jeg må tilstå, at jeg aldrig har 
tænkt over, hvem der egentlig fik det hele til at fungere. 
For en måned siden blev jeg opfordret til at blive medlem af Motionsudvalget, 
en opfordring, jeg sagde ja tak til, og her gik det op for mig, at Motions
udvalget med Karen Lauberg i spidsen præsterer et kæmpe stykke arbejde til 
gavn for alle medlemmerne i DSR. Faktisk mener jeg, at ovennævnte aktivi
teter er klubbens rygrad, om jeg så må sige, idet det er aktiviteter, som alle 
klubbens medlemmer, uanset forudsætning, kan deltage i. 
Det nuværende Motionsudvalg er ved at være kørt træt, forståeligt, de har alle 
siddet der 2-3 år og har meddelt, at de ikke ønsker at fortsætte. Vi indkaldte 
derfor til et infomøde d. 29/9, dels ved opslag, dels over mailinglisten, et 
møde, hvor vi ville informere om, hvad det indebærer at sidde i Motions
udvalget, og hvor interesserede kunne melde sig. Der kom to, jeg skriver det 
lige igen TO! Den ene ville vistnok være behjælpelig af og til, og den anden var 
en roer, det lige var overflyttet fra en anden klub. 
Jeg håber meget, at den totale mangel på interesse skyldes samme uvidenhed, 
som jeg tidligere besad. Hvis der ikke kommer et nyt Motionsudvalg, vil resul
tatet være, at alle ovennævnte aktiviteter stopper. 
Motionsroerne, som udgør langt den største gruppe i vores klub, udgør derfor 
også størstedelen af DSR's økonomiske grundlag. Det ville derfor være intet 
mindre end en katastrofe for hele klubben, hvis de lige så stille og roligt 
forsvandt, på grund af, at rovagtsordningen og måneskinsturene ikke fandtes 
mere. Det er nemlig her motionsroere som oftest ror og i øvrigt også får den 
sociale kontakt og den fornemmelse af fællesskab, som vi formodentlig alle er 
enige om, er en værdifuld ting for DSR. 
Så kære medmedlemmer - vi mangler folk, der enten har lyst til at tage det 
store slæb i udvalget eller vil være ressourcepersoner, som udvalget kan træk
ke på til enkeltarrangementer. Find din indre filantrop frem til glæde for de 
mange motionsroere, der findes i DSR. 
Jeg opfatter ikke selv det her som et debatindlæg (som der skal bruges 
spalteplads på i bladet), men derimod som en vigtig information, som jeg 
håber alle medlemmer af DSR vil tage ad notam. 
Motionsudvalget kan kontaktes via vores mail: motion@dsr-online.dk og vi 
hører gerne fra jer alle! 

Med venlig hilsen 
Peter Damm-Ottesen, DSR Motion 
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Løvfaldstur 
At vejret herhjemme kan svinge meget, ved vi alle. Det gælder også i oktober, 
som kan være lun og dejlig eller kold og blæsende. Men det hører dog til 
undtagelserne, at man kan tage på løvfaldstur og ro i t-shirt i strålende solskin 
og små 20° C. Men det kunne man søndag d. 2.10. - i hvert fald noget af 
tiden - hvor DSR Motion markerede sæsonens snarlige afslutning med en 
dejlig tur på Esrum Sø med udgangspunkt i Fredensborg Roklub. 

Arets Løvfaldstur arrangeret af DSR Motion var en skøn tur på Esrum Sø (Foto: 
Jan Trzaskowski) 

18 roere havde fundet frem til roklubben, hvor tre fireåreres inriggere og en 
gig-dobbelttreer uden styrmand blev gjort klar til en tur søen rundt, godt 20 
km's roning. Da der kun var ca. 2 cm høje bølger på søen, var der ikke 
problemer med at ro gig-treeren. På nordsiden af søen blev der (surprise!) 
holdt kaffepause. Anita Mejemose havde fødselsdag (hun må have opført sig 
pænt i årets løb med det vejr) og gav dejlig kage til hele banden. Det gjorde 
bestemt ikke turen dårligere. 
Hvis det ikke var for de begyndende efterårsfarver på træerne i skovene 
omkring Esrum Sø, kunne man sagtens have troet, at turen foregik et par 
måneder tidligere. 
Sæsonen 2005 kunne ikke være rundet bedre af end med en sådan tur, som 
man kan tænke tilbage på, når vi når til novembers kulde og mørke. 

Af Lars Bundesen 
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Gamle kaproere søges 
Vi er en etableret gruppe mastersroere (ol d boys). 

Vi søger flere med følgende profil: 

• MIK, alder 45+ 
• Tidligere erfaring med kaproning i outrigger 
• Fysisk i stand til umiddelbart at påbegynde træning, men ikke 

nødvendigvis allerede nu i topform 
• Tid til to dages træning om ugen. Der kan dog holdes ferie 
• Tid til 4 weekenders kaproning i løbet af sommeren 

Koncepetet er: 

Vintersæson 2005/2006 
Træning i DSR 
Tirsdag, fællestræning i roergometer m.m. 
Torsdag, mindre grupper eller individuelt i roergometer m.m. 

Konkurrence 
Obligatorisk deltagelse i 8 Grand Prix i klassen "Veteran, mænd o. 35 år". 
En gang om måneden november - marts. 

Sommersæson 2006 
Træning på Bagsværd Sø 
Tirsdag i 8+. 
Torsdag i øvrige både. 

Konkurrence 
Obligatorisk deltagelse i sommer 8 Grand Prix. 3 x 1 dag. 
Deltagelse i ordinære regattaer efter aftale . 

Bådtyper 
8+, 4x-, 2x, 1x (tung) og 1x (let). 

KONTAKT: 
Stig Rasmussen, Skowej 21, 2820 Gentofte - stig.rasmussen@dadlnet.dk 
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Formandens beretning 2004/2005 
DSR vokser og 
aktiviteten er høj 
For første gang siden 1997 rundede 
medlemstallet i løbet af sommeren 
1100. Det skyldes både, at flere har 
meldt sig ind, og at antallet af udmel
delser har været faldende. Begge 
dele er glædeligt. Den store tilgang 
af nye medlemmer kan også ses på 
instruktionen; 220 kaniner har fået 
roret i år, og årets kanindåb var en 
stor succes med næsten 100 kanin
er, der måtte gennem den - nogen
lunde humane - dåb. Læs mere 
Instruktionsudvalgets beretning. 

Pas på materiellet 
Den høje aktivitet stiller krav til 
materiellet. Klubbens materiel er 
takket være en stor indsats fra med
lemmer og vores bådebygger Kim i 
god stand, og vi har fra eget værft 
og fra en generøs gave fået fornyet 
inriggermateriellet. Sliddet er imid
lertid stort, og desværre har sæs-
onen været præget af relativt mange 
skader på bådene, herunder en 
kollision mellem to af vores 4-åres 
inriggere som følge af manglende 
påpasselighed i navigationen . 

Medlemmerne er ikke gode nok til at 
passe på materiellet , og skader bli
ver ikke udbedret hurtigt nok. Man 
kan ikke bare regne med, at der nok 
er gode sjæle i Materieludvalget, der 
udbedrer en skade , man har lavet. 
Det gælder om selv at tage ansvar -
til gavn for fællesskabet! 
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Nok af tilbud 
Man behøver ikke at ligge på den 
lade side, når man er medlem af 
DSR. Der er en masse af tilbud; 
SPP, Motion+, Teknik+, outrigger
roning, måneskinsture, brunch ro
ning, styrmandsinstruktion ..... , og 
om vinteren er der flere forskellige 
former for gymnastik, dans , og sved 
i træningsrummet. Det er impone
rende og kunne ikke komme i stand 
uden en stor indsats fra de aktive 
mange medlemmer, der lægger 
mange timer i DSR. En stor tak for 
det. Læs mere i beretningerne fra 
udvalgene. 

Økonomien 
Klubbens økonomi er i god form, og 
regnskabet viser et komfortabelt 
overskud. Gennem de seneste år er 
klubbens økonomi gradvis blevet for
bedret. Der er nu en rimelig egen
kapital både til at klare dagen og 
vejen, men også til at finansiere 
større, men nødvendige udgifter 
som fx den store reparation af ver
andaens gulv og dermed stue
etagens tag, der nu (forhåbentlig!) er 
tæt, se husforvalterens beretning. 
Den gode økonomi gør det også 
muligt at fortsætte med den løbende 
fornyelse af materiellet. 



Medaljerne 
2004 var et OL-år, hvor dansk 
roning og DSR fejrede triumfer. Ved 
VM i 2005 gjorde dansk roning en 
god figur; en guldmedalje og to sølv
medaljer blev det til, og der var DSR
roere i alle tre både. Også på de 
hjemlige kort- og langdistancebaner 
var DSR godt med, og det gaven 
masse flotte præstationer og me
daljer, se mere under beretningerne 
fra Kaproningsudvalget og Sports
roningsudvalget. Ved vores altid 
hyggelige Svanemøllematch, hvor vi 
kæmper med vores nabo KVIK, fik 
DSR i år 7 ud af 11 medaljer. 

Informations- og 
kommunikationsstrategi 
Gennem de seneste år har bes
tyrelsen arbejdet med politikfor
mulering, ikke kun vedrørende det 
overordnede idegrundlag, men også 
de specifikke delområder. I foråret 
formulerede Bestyrelsen en infor
mations- og kommunikationsstra
tegi. Den handler om vores blad, om 
hjemmesiden og om det e-mail
baserede nyhedsbrev, der sendes til 
klubbens medlemmer hver uge. 
Sammenlignet med andre roklubber 
har vi et meget effektivt informa
tionsflow , men vores størrelse kræ
ver også dette, og derfor arbejder vi 
på både at blive bedre og effektivt 
udnytte de muligheder, som inter
net- og webverdenen giver mulighed 
for. 

Samarbejdet med de andre 
roklubber 
lige nu er landets 275 kommuner 
ved at gøre sig til 95 kommuner. 
"Big" er ikke nødvendigvis "beauti
ful", men også i sportens verden er 
der en masse fælles nytte af sam
arbejde. Derfor samarbejder DSR -
trods det, at vi er landets største 
roklub - med andre roklubber. 
Senest har vi arbejdet med et ud
videt samarbejde med vores genbo, 
Roklubben Skjold. Det har bl.a. givet 
sig udslag i samarbejde om vinter
aktiviteterne (dans og gymnastik), og 
forhåbentlig kan samarbejdet udbyg
ges i fremtiden. Det er vigtigt at 
samarbejde for herigennem at for
bedre og øge de tilbud, roklubberne 
kan tilbyde deres medlemmer i en 
verden, hvor udbuddet af idræts- og 
motions-aktiviteter er større end 
nogensinde. 

Af Paul Bruniche-Olsen 
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Husforvalteren beretter, 
at klubhuset har holdt endnu en sæson trods medlemmernes 

og vejrligets slid på det. 

Intet holder evigt, men det er lyk
kedes med indsats fra Husudvalget 
og en del kaniner at vedligeholde 
huset i en ikke ringe grad . Der er 
blevet afholdt 4 vedligeholdelses
dage i sommersæsonen, hvor kanin
er har aftjent deres kanintjans. På 
disse dage, der alle var med godt 
vejr, blev der hovedsageligt malet 
udvendigt, døre og vinduer, og 
blandt andet fik fyldningerne på 
portene i bådehallen igen deres 
oprindelige blå farve. 
Haven/parken er også blevet passet 
ikke mindst med en ny plæne
klipper. 
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Det var planen, at i lighed med båd
klargøring om vinteren kunne nogle 
medlemmer som et alternativ del
tage i husvedligeholdelse, men dette 
lykkedes ikke, så fremover vil Hus
udvalget satse på kaniner, der på 
den måde kan aftjene deres kanin
tjans. Det er mit indtryk, at de 
kaniner, der har deltaget, har været 
flittige og glade for at være med. 
Men de øvrige medlemmer har i 
skuffende grad været passive og 
næsten alle holdt sig på afstand. 
En del riste på slæbestederne var 
rustne og tjenlige til udskiftning . Det 
skulle være sket i 2004, men nu er 
det lykkedes. 



Den nordlige tagterrasse var utæt 
over robassinet og damebadet. Det 
er nu udbedret, al belægning af 
fliser, nøddesten og isolering blev 
fjernet, et nyt lag tagpap blev svejset 
på, og isolering, fliser og sten blev 
udlagt igen. Det blev en stor og dyr 
reparation, men nu kan terrassen 
sandsynligvis holde lige så længe 
som resten af huset. 
Husudvalget har i den forløbne 
sæson mistet et par medlemmer, og 
en har grundet arbejdspres indtaget 
en tilbagetrukken position, men vil 
være på banen igen, når vi for
håbentlig kommer i gang med ren
overingen af herrernes baderum og 
saunaen. Vi vil meget gerne være 
flere i udvalget, og det er ikke kræv-

ende at være medlem. Det er 
fortrinsvis planlægning af arbejdsop
gaver og deltagelse i ved lige
holdeisesdagene. Der kræves ingen 
specielle forudsætninger, kun inter
esse i at klubhuset fungerer og er i 
en god tilstand. Så hvis du vil være 
med, så er chancen der. 
Angående renovering af sauna og 
herrebad, så mangler vi penge til at 
udføre arbejdet. Der er blandt andet 
til det formål, nedsat et sponsor
udvalg, men endnu er de store 
resultater udeblevet. Der ligger et 
næsten færdigt projekt, som nødigt 
skulle ende med kun at være et 
skuffeprojekt. 

Af Mogens Haut, husforvalter 
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Arsberetning for DSR Motion 2005 
"Køb bananer!" må have været årets 
motto for diverse kommunale in
stanser. I hvert fald er der i årets løb 
drysset mere end et par stykker ned i 
vores daglige rofarvand. De to af 
dem ud for Tuborg Havn er jo nok 
dem, alle i DSR helt fra rosæsonens 
start har bemærket. De er jo blot er 
en forsmag på, hvad vi som roere 
kan forvente i forhold til en stigende 
bådtrafik ind og ud af Tuborg Havn 
efterhånden som flere og flere af 
KDY sejlerne kommer på plads. 

I det hele taget stiger trafikken af 
fritidssejlere m.m. støt i vores nære 
rofarvand i og omkring Svanemølle
havnen. Det vil fortsætte i de kom
mende år, og den øgede båd-trafik 
stiller øgede krav til både roere og 
styrmænd om roning med skærpet 
opmærksomhed i området. Allerede 
i år er det blevet understreget af flere 
episoder med sammenstød, hvor 
både inriggere, outriggere samt ka
jakker fra DSR har været ind
blandet. Heldigvis er alle sluppet 
med forskrækkelsen og begrænset 
materiel skade i hvert enkelt tilfælde. 

Nu skal vi huske at en øget trafik jo 
er udtryk for en positiv udvikling , 
som vi også selv i høj grad er med til 
at bidrage til gennem et række nye 
tilbud af klubaktiviteter. Mit budskab 
her er blot at understrege, at det er 
en udvikling, som vi må forholde os 
aktivt til ikke mindst set i et sikker
hedsmæssigt perspektiv. 
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I år holdt DSR Motion som noget 
nyt i foråret en informationsaften 
om vores daglige rofarvand med stor 
succes. Baggrunden var primært at 
informere om de mange ændringer i 
vores omgivelser, der er foretaget 
både fysisk ændringer, men også i 
forhold til vores begrænsede brugs
ret af f.eks. Københavns Havn! For
målet var at gennem at dele erfa
ringer og viden om vores daglige 
rofarvand at hjælpe DSR roere og 
styrmænd til at vurdere de mange 
spændende muligheder, som vores 
daglige rofarvand kan byde på sam
tidig med, at de undgår at sætte sig 
selv og deres rokammerater i en 
unødvendig risikabel situation. Klub
aftenen blev yderligere fulgt op af en 
tiltrængt opdatering af "Hvad en
hver roer bør vide" . 

På den gode side har ændringer i 
vores daglige rofarvand i og omkring 
Amager Strandpark medført et helt 
nyt og dejligt rekreativt udflugtsmål i 
rimelig afstand fra DSR, hvilket 
mange motionsroere allerede i år 
har erfaret. 

Som Motionsrochef har jeg i år lagt 
særlig vægt på at være åben over for 
andre idrætsforeninger og ikke 
mindst roklubber. Det har derfor 
glædet mig at kunne byde Hjerte
foreningen samt tidligere OL-guld
vinder Eskild Ebbesen velkommen i 
klubben i forbindelse med en kam
pagne for at få de 40+ mænd til 



gennem motion som f.eks. roning at 
få en bedre livsstil. Derudover glæ
der det mig, at vi som landets største 
roklub endelig har kunnet stå som 
arrangør af et større arrangement i 
Københavns Kredsen. I forbindelse 
med KULTUR HAVN blev "Lys & 
Lygte" -roning i Københavns Havn 
afviklet i starten af august med mas
siv deltagelse fra Hellerup Dame
roklub, KVIK, KR og ikke mindst 
DSR. 

Jeg har efter 2 travle år som Mo
tionsrochef i DSR valgt at overlade 
styre linerne for DSR Motion til nye 
kræfter! DSR Motions primære 
formål er efter min mening at være 
noget for alle DSR roere! Her er 
rovagtsordningen og de åbne fælles
ture de helt centrale opgaver, som er 

med til at styrke fællesskabet i DSR 
på tværs af andre aktiviteter. Uden 
en velfungerende rovagts-ordning 
og uden åbne fællesture ville langt 
størstedelen af DSR' s medlemmer 
mangle et sted at gå hen i forhold til 
at kunne komme ud at ro regel
mæssigt! Det er derfor mit håb og 
min opfordring at langt flere mo
tionsroere vil tage et medansvar for 
deres egen klub. Støt op, deltag 
aktivt i at skabe og videreudvikle 
fællesaktiviteter i DSR og meget 
gerne ved at melde jer ind i DSR 
Motion! At flere giver en hånd med 
er en forudsætning for et fortsat 
godt klubliv for alle roere i DSR! 

Held og lykke fremover. 

Af Motionsrochef Karen Lauberg 

Glimt fra DSR Motions største trækplaster: Måneskinstur ind gennem kanalerne 
(Foto: Peter Wigh Magnus) 
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Sportroning i Svanemøllen 
o 

DSR Sport - Aret 2005 
Året 2005 har været meget spændende med masser af gode ud
fordringer - der har været mange "årer i vandet". Og efter at 
den hårde hud var blevet etableret i foråret gik det derudaf med 
de første kaproninger med fine resultater og medaljer til roerne. 

Ved den ekstraordinære general
forsamling tirsdag den 11. januar 
2005 blev der vedtaget en lov
ændring, og bestyrelsen blev udvidet 
med en Sportsrochef for Svane
mølleaktiviteter. Som Sportsrochef 
har der været meget at se til. Og jeg 
har fået god støtte fra det nye enga
gerede sportsroningsteam, som blev 
nedsat umiddelbart efter den 11. 
januar 2005. 

Hvem er teamet bag 
sportsroning i Svanemøllen ? 
De personer som danner teamet bag 
sportsroning er: Kirsten Kuhn, 
Birgitte Sørensen, Anette Tørning, 
Dan Hansen, Anita Mejemose, Gert 
Bruun Iversen, Trine Kornbeck, 
Hans Olsen og Heike Gosse. Heike 
har desværre har valgt at træde ud af 
vores team. Tak til Heike Gosse for 
hjælpen gennem sommeren. 

Struktureret træning og ro
ning med fokus på konkur
rence-roning 
Vores formål er at skabe og vide
reudvikle en bred vifte af sports
træningstilbud i SvanemøHen, som 
fokuserer på intensiv roning. Vi 
ønsker at skabe plads til medlemmer 
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(erfarne som nye), som ønsker 
træning og mulighed for at udvikle 
sig roteknisk. Målet er at deltage og 
vinde medaljer ved danske kap
roninger. 

Sportsroningsaktiviteter i Svane
møllen handler både om gamle 
klassikere og nye aktiviteter, der 
fokuserer på intensiv roning. 
Sportsroning i Svanemøllen dækker 
aktiviteterne: Sved På Panden 
(SPP) , Teknik+, Ræcerkanintræ
ning, Motion+ (Langdistancekap
roning) og 8 Grand Prix i Svane
møllen (8GPS). 

Denne sommer har vi valgt at 
fokusere på de to nye aktiviteter 
Sved På Panden(SPP) og 8 Grand 
Prix i Svanemøllen(8GPS). 

Sommerens høst af 
medaljer fra sommerens 
kaproninger 
8 Grand Prix i Svanemøllen 
(8GPS) 
(8GP-serie med 3 løb) Holdet fik en 

fin sølvmedalje i 4. division, selvom 
guldet næsten var i hus, da de ved 
den sidste 8 Grand Prix turnering på 



Brabrand sø flot vandt samtlige løb 
med undtagelse for 2x, som pga. 
vind og blæst gik på grund og derfor 
ikke kunne stille til start pga. 
materielskade. I løbet af sommeren 
er det blevet til en masse gode 
rooplevelser og intensiv træning. 

Sved På Panden 
(Københavns Kredsens lokal 
serie i med 8 løb) 
Igennem sommeren var DSR 
repræsenteret af en dame 2'er og 
en herre 2'er. Dameholdet blev sam
menlagt nr. 5 og herreholdet nr. 16. 
I løbet at sommeren har DSR haft 7 
hold med og i sidste løb deltog to 
4' er med ræserkaniner. Ræser
kaninerne klarede sig godt og blev 
henholdsvis nr. 6 og 25 og fik 
dermed en sammenlagt plads som 
nr. 35 og 38. Her indregnes han
dicapberegning. 

Langdistancetumering 
(DM-serie med fem løb) 
Igen i år har DSR været flot repræ
senteret med mange både til start 
ved årets langdistance-kaproninger. 
Vi har som klub gennem hele sæ
sonen stillet med mellem otte og ti 
båd hold ved hver eneste langdis
tance. Der har været hård konkur
rence i både herre og dameklassen. 
Der er blevet kæmpet bravt gennem 
hele sommeren. Ved langdistance
turneringen opnåede DSR en 2. 
plads (i senior dame klassen) og to 
tredje pladser i hhv. herresenior og 
veteranklassen (dame klassen). I alle 

tre løb blev placeringerne først 
afgjort i årets sidste løb. 

Svanemøllematchen 
(7 sejre ud af 11 løb) 
Svanemøllematchen er løbet, hvor 
vores Ræserkaniner skal dyste mod 
KVIKs Ræserkaniner. Den 5. 
september i år blev alle 4 løb mod 
KVIK vundet overbevisende. Ved 
Svanemøllematchen blev holdene til 
de øvrige løb stillet af roere fra 
M+gruppen og 8GPS gruppen. 
Dette blev oplevet meget positivt, da 
vi herved opnåede et samarbejde 
mellem de to grupper. Igen i år løb 
DSR af med 7 sejre ud af 11 løb ved 
Svanemøllematchen. Det var dejligt 
at se, at DSR stadigvæk kan gøre sig 
gældende imod KVIK i en sæson 
som desværre må siges at have 
været domineret af KVIK. 

Maraton (FM-serie med to løb) 
DSR blev for 2. år i træk MTU 
mester (i dame serien). Forbunds
mesterskabet i maraton består af 
Jysk- og Karlebo maraton. DSRs 
aktive motionsroere vandt guld i 
Jysk Maraton og sølv i Karlebo 
Maraton. Desuden fik DSR en 4 . 
plads i Karlebo Maraton også i dame 
serien. Ved Karlebo Maraton deltog 
i alt 42 hold - 11 damehold, 15 
herrehold og 16 mixhold. Her 
regner man ikke med handicap
beregning, og DSR's damehold blev 
henholdsvis nr. 18 og 20 - hvilket er 
super flot. 

19 



24-timers regatta i Berlin 
To friske DSR-damer deltog 
sammen med en tysk roer i en 24-
timers ro-konkurrence i Berlin. På 
de 24 timer roede de 185 km og 
vandt dame pokalen (var det eneste 
damehold). Der deltog 9 hold i alt, 
hvoraf de blev nr. 4. 

DM i kortbane 
Som et nyt initiativ mixede Motion+ 
og Kaproningsafdelingen holdene, 
hvilket gav fine resultater. DSR 
havde 6 hold, der dystede om DM i 
inrigger på kortbane på distancerne 
1000 m eller 2000 m. Det blev til 
forbundsmestre i 2-åres inrigger 
både for dame- og herreklassen. I 
dameklassen var det desværre igen i 
år et rent opgør mellem DSR og 
KVIK. Desuden skal i denne sam-

menhæng nævnes årets gruppe af 
ræserkaniner, der også flittigt stillede 
op til kortbane efter at have trænet 
til, og vundet, Svanemøllematchen i 
september. Motion+ og kapronings
afdelingens damer stillede tilsam
men to ottere til DM i Brabrand 
- det resulterede i, at DSR som den 
eneste klub kunne stille med to hold. 
Herudover stillede vi også som 
noget nyt med en 4+herre til FM de 
blev nr. 2. 

Klubmesterskaber på land og 
vand 
Årets første klubmesterskab blev 
afholdt indendørs lørdag den 12. 
marts 2004. Der blev dystet om 
titlen "Klubmester i ergometer
roning" . Hele 35 deltog i arran-

Her ses de glade DSR-roere, som var til DM i Brabrand (Foto: Karin Bodelund) 

20 



gementet. Det andet klubmester
skab blev afholdt den 21. september 
2004 og foregik på vandet ved 
Svanemøllen . I alt var der 57 aktive 
roere, som kæmpede om de meget 
eftertragtede klubmesterskabstitler 
og fik udleveret flotte præmier. 
Motionsroere, M+'ere, 8GPS-folk, 
og kaproere var repræsenteret, 
hvilket gav nogle spændende løb. 
Desværre stillede ingen kajakroere 
op. Alt i alt blev der kåret 31 
klubmestre 2005. 

Per Henrik Hansen, Jack Ekman, 
Gunner Levring, Ulrik Ralkjaer og cox. 
Martha Gaber Abrahamsen (ikke på 
billedet) blev klubmestre i 4-åres herre. 
Birgitte Sørensen (forrest i billedet) 
vandt singlesculler-løbet. Her ses de fine 
præmier: håndklæder, sportstasker og 
drikkedunke, som Danske Bank har 
sponseret. Stort tak til Danske Bank. 
(Foto: Lars Bundesen) 

Sportsaktiviteterne i ord 
og stemning hen over 
sommeren 
Ræserkanintræning 
Ræserkanintræning er et tilbud til de 
nye kaniner, som har lyst til et 
introkursus i kaproning. Det alt
overskyggende mål er at vinde over 
KVIK i 4 af Svanemøllematchens 
løb. 

Træningsforløbet har varet ca. tre 
måneder fra juni til august og er 
foregået 3 gange pr. uge med efter
følgende fællesspisning og hygge for 
dem, som havde lyst. Den sidste 
måned har der endvidere været en 
ekstra træningsdag fredag, hvilket 
har haft en yderligere positiv inter
social bivirkning .... 

Birgitte østergaard og Ulrik 
Ralfkiær har været tilknyttet som 
trænere med fysisk tilstedeværelse 
tirsdage og søndage, mens der som 
noget nyt i år har været indført en 
torsdagsstyrmandsordning. 

Torsdagsstyrmandsordningen har 
bestået i, at erfarne roere fra Svane
møllens sportsroningsaktiviteter har 
gennemført torsdagens trænings
program sammen med ræserka
ninerne i stedet for de to trænere. 
Først og fremmest har det været 
med til at spare trænerressourcer. 
Men det er også vigtigt at nævne, at 
de erfarne roere har været med til at 
lære ræserkaninerne op, og at 
ræserkaninerne ved torsdagsstyr-
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mandsordningen har haft en mulig
hed for at lære nogle af de erfarne 
medlemmer bedre at kende, hvilket 
forhåbentligt gør det nemmere for 
dem at fortsætte under nogle af 
sportsroningsafdelingens aktiviteter. 

I løbet af sommeren har der været 
ca. 50 ny roere ind over træningen, 
hvoraf ca. 30 har været ved
holdende, så der har været hård 
konkurrence om de 8 damepladser 
og 8 herrepladser, som der var 
behov for til Svanemøllematchen. 

Flere af ræserkaninerne har været 
overraskede over, hvor mange kræf
ter og følelser de endte med at læg
ge i projektet. Men det virkede 
heldigvis. Den 5. september i år blev 
alle 4 løb mod KVIK vundet over
bevisende. Og mange af dem, som 
ikke fik lov at ro mod Kvik i Svane
møllematchen, eller som opdagede, 
at de godt kunne lide at ro, men ikke 
at ro stærkt, har heldigvis kastet sig 
ud i andre af klubbens aktiviteter. 

Efter Svanemøllematchen har det 
været en fornøjelse at se, at nogle af 
ræserkaninerne havde fået så meget 
smag for at ro løb, at der dels deltog 
to 4'ere i sæsonens afsluttende SPP
løb samt var to 2'ere og en 4'rere, 
der stillede op til årets DM i kortbane 
på Brabrand Sø i Århus. Endvidere 
var der også pæn tilslutning til årets 
klubmesterskaber. 

Hvorvidt ræserkaninerne har fået 
blod på tanden til at fortsætte i 
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sportsroningsregi og motionsro
ningsregi vil tiden vise, men sikkert 
er, at både trænere og roere har haft 
en god og lærerig sæson, og at 
ræserkaninordningen endnu engang 
har skabt en god social grobund for 
nogle af vores ny medlemmer. 

Alle har lagt mange timer i pro
jektet, og det har fungeret meget 
succesfuldt, herfra skal lyde et stort 
tillykke og tak for hjælpen! 

Teknik+ forsætter 
Teknik+ er et instruktionstilbud for 
alle klubbens roere (motionister, 
kaniner, motion+ m.fl.), der ønsker 
at udvikle deres roteknik og opnå en 
større ro-glæde i den daglige roning. 

l træningen fokuseres bl.a. på at 
opnå en mere effektiv energian
vendeIse og bedre fremdrift i båden. 
I de tekniske øvelser lægges ikke 
mindst vægt på at forebygge skader. 

Træningen varetages af en gruppe 
erfarne instruktører: I udendørs
sæsonen følges bådene på Øresund 
af en af klubbens motorbåde, og om 
vinteren udfoldes de tekniske fær
digheder i motionsrummet. 
Deltagernes ønsker og forslag til 
øvelser er meget velkomne. 

Teknik+ løber af stablen alle 
søndage kl. 16.00 til ca. 17.30. 
Tidspunktet søndag eftermiddag 
lader til at passe de fleste med team
work, socialt samvær og masser af 



frisk luft inden weekenden går på 
hæld. 

Deltagelsen har gennem året været 
tilfredsstilende med ca. 12-20 roere 
pr. gang. I år har også kaninerne 
mødt talstærkt op, og ligeledes er en 
mere fast kerne af erfarne roere 
med til at sætte deres præg på 
Teknik+. 

Sved På Panden (SPP) 
SPP gruppen har haft mulighed for 
at træne i reserverede både onsdag 
kl. 18.00 og lørdag kl. 9 .00. SPP er 
tænkt til roere, som ønsker lidt mere 
fysisk krævende ture på vandet og/ 
eller ønsker at træne mere koncen
treret og komme i god form ved 
roning. 
SPP træningen foregår i store træk 
selvorganiseret med en styregruppe 
og trænertilknytning om søndagen 
k!. 16.00 (via T +) til de roere som 
ønsker dette. Det har været en mere 
eller mindre fast gruppe af men
nesker, som har benyttet sig af dette 
tilbud. Det er ønskeligt, at vi i frem
tiden kommer til at se lidt mere 

og flere roere til SPP-

træningen. Det er et sted, hvor man 
kan være med til at sætte dags
orden, så grib åren - og kom og vær 
med. 

8 Grand Prix i Svanemøllen 
(8GPS) 
8GPS-gruppen har trænet tirsdag 
k!. 18 i Hvidovre i 8+, fredag k!. 17 
i Svanemøllen i de mindre bådstyper 
4x, 2x og Ix. 8GP er en divisions
opdelt kaproning for 8-mands hold, 
som stiller mandskab i 8+, 4+/4x, 
2x og to stk. Ix . 8GP afvikles over 3 
regattaer, hvor de 6 hold i hver divi
sion mødes i 1000 m løb i hver 
bådtype. 
Gruppen kom godt fra start ved 
første turnering med at vinde 8+
løbet. Herefter kom der nye kræfter 
på holdet, da nogle af pigerne blev 
lokket til at ro med på 1. divi
sionsdameholdet. Alt i alt må man 
sige, at projektet har været en suc
ces med masser af gode rooplev
eiser og intensiv træning. Til vinter 
vil der blive trænet indendørs. Målet 
er at deltage i 8GP i ergometer for at 
være "Ht for fight" til den kom
mende sæson. 

Her ses fireren på vej til vandet til Viborgregatta (Foto: Jack Ekman) 
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Motionplusseme (Langdis
tancekaproerne) igen på 
vandet kl. 17.15 
Året 2005 har igen været et år med 
stor deltagelse ved Motion+. Rigtigt 
mange roere har deltaget i vinter
træningen . Oven på en veloverstået 
sæson i ergometret, blev der sat fire 
herre og fire dame toere og to mix
firere. På trods af megen sygdom og 
udefra kommende skader (hundebid, 
forstuvninger, kyssesyge) har 
M+gruppen udviklet sig rigtigt godt 
teknisk. 
Dette har givet holdene fartfor
øgelse og nogle gode ro/kap
roningsoplevelser over sæsonen. 
I langdistance FM/DM klasserne har 
vi klaret os godt samlet. Der har 
været 40 aktive motion+ere gen
nem sommersæsonen, som alle var 
på vandet senest k!. 17.15. 

Gennem hele sommeren har der 
været et godt samarbejde mellem 
motionsroerne og motion+roerne. 
Desuden har der været et godt 
samspil mellem SPP og M+ ved 
brug af både til SPP løb. 

Vi har i den sidste del af sæsonen 
haft et godt samarbejde på tværs af 
afdelinger i klubben. 8GP i Svane
møllen om sammensætning af hold 
til Svanemøllematchen og outrig
ger-roning på Bagsværd om 
sammensætning af hold til 
kortbane DM. Sæsonen blev 
afsluttet med et 8'er projekt i 
samarbejde med 8GP, 1. 
divisionsdamer. Outriggerroningen 
var en spændende oplevelse for 
mange motions+ piger, der har fået 
blod på tanden, men erfaringen har 
også vist, at livet i Bagsværd kan 

Her gøres båden klar til det sidste løb i langdistancekaproning. Her ses Helle 
Hansen, Trine F Jørgensen og Lone Hæk (Foto: Karin Bodelund) 
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lære meget af organiseringen 
Svanemøllen. 

Tak til Waltraut Lissau og 
Svend Pedersen 
Afslutningsvis ønskes Waltraut 
Lissau og Svend Pedersen held og 
lykke med deres nye liv uden for den 
københavnske grænse, da Waltraut 
og Svend desværre har valgt at 
stoppe som træner for moti
on+erne. 
Waltraut har de sidste 6 år og Svend 
det sidste år udført en meget 
engageret trænertjans, som vi har 
været meget glade for. 

Desværre kan jeg ikke i skrivende 
stund fortælle, hvem der bliver det 
nye trænerteam, da jeg forsat er på 
udkik efter et par, som har lyst til at 
kaste sig over den meget spænd
ende udfordring at træne vores 
engagerede motion+ere. 

Stor skare af aktive 
sportskaproere - i fremtiden 
Det er flot, at vi kan stille så stor en 
skare af aktive roere som repræ
sentanter for DSR på vore egne og 
landets kaproningsbaner, samt at de 
klarer sig så fint som de gør. Den 
store skare af folk, som ønsker 
træning og mulighed for at udvikle 
sig roteknisk i form af sportsakti
viteterne har også andre positive 
effekter på klubben. Langt største
delen af sportsroerne enten er eller 
er ved at blive instruktører for de 

kommende sæsoners horder af 
kaniner og kan derigennem videre
give noget af den erfaring, som de 
opnår under træningen. Ingen tvivl 
om at det, samt teknik+ , er med til 
at sætte DSR's motionsafdeling på 
landkortet, som et af de bedste 
steder at lære at ro udfra en teknisk 
betragtning. 

Mange roaktiviteter giver 
mangel på både og timer i 
døgnet 
Efterhånden tilbyder DSR ro
aktiviteter 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. 

Jeg håber og tror, at samarbejdet 
mellem de forskellige aktiviteter un
der sportsroning i fremtiden vil 
skabe gode resultater. Allerede nu 
må vi i gang med at forberede næste 
års sommersæson. Vi vil se fremad, 
blive bedre til at ro og vinde en 
masse medaljer - vi ser frem til at 
afprøve nye udfordringer i hele 
klubben. 

Af Berit Haahr Hansen 
Sportsrochef for 
Svanemølleaktiviteter 
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Materiellet 2004/2005 
I år har Materieludvalget udarbejdet 
en plan for båd parken for at få 
større overblik over fremtidige ny
bygninger og nyindkøb af både. 
Denne plan er naturligvis i stadig 
udvikling, og medlemmerne er vel
komne til at deltage i diskussionen 
med materiel udvalget. Det er også 
vigtigt at bemærke, at planen ikke er 
mere fast end at bestemte ny
bygninger, planlagt langt ude i frem
tiden, naturligvis kan fremskyndes, 
hvis medlemmer skaffer midler til 
det. Klubben tager naturligvis fortsat 
imod de donationer, der måtte 
komme, da vi selvfølgelig ikke vil 
afvise en båd, selvom den ikke står 
på planen. Planen er offentliggjort 
både i klubbladet og på hjemme
siden. 

Der er taget initiativ til at anskaffe 
nogle nye motionsscullere, idet 
bådene, vi har her i Svanemølle
havnen, ikke dækker alle behov på 
området, og noget af materiellet i 
øvrigt efterhånden er ganske slidt. 
Materieludvalget undersøger p.t. 
mulighederne sammen med Sports
ronings- og Instruktionsudvalgene. 
Det er meget positivt, at klubbens 
outriggede materiel i Svanemølle
havnen finder stadig større anvend
else, og at engagerede medlemmer 
har taget ansvaret for dette materiels 
vedligeholdelse. 

[ år blev Skadi, vores nye firer, 
færdig til standerhejsningen og døbt 
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af Paul Bruniche-Olsen. Vores både
bygger Kim er gået i gang med 
aptere en toer fra Vejle Yacht Serv
ice, som den første i en serie. 

De nyindkøbte fiberårer er blevet 
gearet. Herudover har vi købt nogle 
reserveårer, som ret hurtigt kom i 
brug, og vi undgik derved, at en 
fireåres skulle ligge stille pga. 
skadede årer. 

Vi vil gerne sige en stor tak til de 
mange flittige med deres store 
indsats på vintervedligeholdet. 
[ løbet af sommeren holdt vi båd
omsorgsdage, som var en stor suc
ces, og vi regner med at fortsætte 
med tiltaget til næste sommer. 

Husk nu at passe på hinanden og jer 
selv derude på vandet. Min far har 
mht. trafikken altid sagt til mig "Du 
skal altid regne med, at de andre 
kører som nogle idioter". Hvis vi 
husker dette, også på vandet, kan vi 
minimere skaderne. 

Igen i år er det Materieludvalgets 
håb, at klubbens medlemmer vil yde 
en mindst lige så stor indsats i det 
kommende år for at holde vores 
både i fortsat god stand. Og at I 
gamle, erfarne medlemmer vil lære 
de nye at passe godt på vores 
materiel. 

Af Flemming Borg Jensen, 
Ma teriel forva lter 



Langtursroningen i 2005 
Siden nogle store år for langturs
roningen i slutningen i 1990'erne har 
denne aktivitet i klubben i de sidste par 
år været ramt af en vis afmatning -
formentlig på grund af andre akti
viteter, der i højere grad har tiltrukket 
sig medlemmernes opmærksomhed. 
Således er der kun blevet gennemført 
mindre arrangementer i år, mens et af 
de større tilbud på langturs-området: 
en føljetonroning Sjælland rundt, måt
te aflyses på grund af manglende 
tilslutning. 
Tidligere år har DSR kunnet drage 
fordel af samarbejde med DFfR om 
"gør det selv"-ugeture i sommer
ferien, men en sådan tur blev ikke 
udbudt af forbundet i denne sæson. 

De arrangementer, der blev gen
nemført, var: en langtur til Slesvig i 
Kristi Himmelfartsweekenden, en pin
setur til Fanø med 10 DSR-deltagere 
plus en lokal (se en beskrivelse af turen 
i klubbladet for juli 2005), en tur til 
Sydsjælland, samt en kaninlangtur til 
Rungsted og Snekkersten primo au
gust med 4 styrmænd og 14 vilde 
kaniner, der således fik en smagsprøve 
på langtursroningen. 

Ud over klubturene er der blevet 
gennemført et antal private langture i 
sæsonens løb, bl.a. med lån af 
materiel fra andre klubber rundt i 
landet. 

Efter en længere debat om reglerne 
for at opnå langtursstyrmandsret blev 
reglerne ændret i begyndelsen af 

2005 således, at det skulle blive lettere 
at opnå denne rettighed, uden at 
klubben går på kompromis med 
uddannelsens kvalitet. Forhåbentlig vil 
ændringen give sig udslag i, at flere 
opnår langtursstyrmandsret således, 
at der fortsat er en god tilgang af 
aktive langtursstyrmænd i DSR. I den 
forgangne sæson er gruppen af 
langtursstyrmænd blevet udvidet med 
5, heraf 2, der er kommet fra andre 
klubber. 

I 2006 ligger helligdagsweekenderne i 
foråret relativt sent, hvilket gør både 
påske og de senere weekender 
velegnede til langtursarrangementer. 
Langtursudvalget vil i vinterens løb 
drøfte, hvilke ture, der kan komme på 
programmet i den kommende sæson, 
både i disse weekender og i sæsonen i 
øvrigt. Da gennemførelsen af arran
gementer også er afhængig af lang
tursstyrmænd, der vil påtage sig at stå 
for ture i 2006, er disse meget 
velkomne til at henvende sig til 
udvalget, hvis de har ideer til ture, de 
gerne vil være (med-)arrangører af. 

) den forløbne sæson har Langturs
udvalget fungeret uden valgt Langturs
rochef, idet Thomas Ungstrup dog i 
de seneste måneder har repræsen
teret udvalget i bestyrelsen. Fra og 
med generalforsamlingen forventer vi 
dog igen at have en valgt Langturs
roehef. 

På Langtursudvalgets vegne 
Lars Bundesen 
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Instruktionsudvalgets årsberetning 
På flere punkter har 2005 været et jubelår for instruktionen i 
DSR. Alle ro instruktører, stynnandsinstruktører, scullerinstruk
tører og tutorer skal have en stor tak for indsatsen! 

Introduktionsaftneme og 
optaget af medlemmer 
Der blev afholdt 2 introduktions
aftner for kommende medlemmer i 
foråret. Ved den første i april var der 
ca. 120 fremmødte og ved den 
anden i maj lidt færre - helt usæd
vanligt, da der til den 2. introaften 
plejer at være fyldt i salen. Frem til 3 
uger før de sidste 1. gangsin
struktioner var der mange ledige 
pladser på tilmeldingslisterne, men 
med det gode junivejr kom også 
interessen. 

Instruktørdagen 
Weekenden før instruktionsstarten 
blev den efterhånden traditionelle 
instruktørdag afholdt. I modsætning 
til tidligere år, hvor dagen har været 
afsluttet med middag , startede vi i år 
lidt tidligere med brunch, hvorunder 
retningslinjerne for årets kaninin
struktion blev gennemgået. Efter
følgende blev der under ledelse af 
Henrik Asmussen brainstormet over 
hvilke fejl, der typisk optræder hos 
(nye) roere, samt i hvilken 
rækkefølge de mest hensigtsmæs
sigt kan rettes - og hvordan. 

Kaninerne 
Instruktionssæsonen 2005 har 
været en af de bedste! 70 aktive 
instruktører har udført et stort 
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arbejde for klubben - tilsammen har 
de afviklet 483 planlagte instruk
tionsture a 2-3 timers varighed. 
Dertil kommer de, som har taget 
ekstra instruktionsture på andre 
tidspunkter. Resultatet (målt på 
antallet af tildelte roretter) er meget 
tilfredsstillende: Af de 309 der har 
deltaget i instruktion har 220 fået 
roret, og det er det højeste antal i 10 
år (1995: 231 fik roret inkl. ouer
jlyttere). Resultatet kompenserer 
lidt for sidste års dårlige resultat på 
183 mod de forrige års ca . 200. Da 
indtaget af nye medlemmer til 
instruktion i de seneste år har været 
nogenlunde status quo, tilskriver jeg 
succesen 3 primære årsager: 

• Planlægningen: 
Sidste vinter blev der uddannet 23 
nye instruktører, og vi har dermed 
været så mange aktive instruk
tører (70 mod normalt 55-60), at 
det har været muligt for mig at 
lave vagt-planerne uden at over
belaste den enkelte instruktør. 
Desuden har det muliggjort 
en øget fokus på instruktørernes 
indflydelse på, hvornår de vil inst
ruere. Dette har formentlig bety
det en større personlig forpligtelse 
til at komme til sine instruk
tionsvagter, og sidste års problem 
(instruktører der udeblev) har 



været markant mindre i år. 
Dermed har der ikke været nær 
så mange tilfælde, hvor det har 
været nødvendigt at sende ka
niner hjem. 

• Vejret: 
Der var en lang periode med godt 
vejr (solskin) fra midten af juni og 
det meste af juli, hvor flest kaniner 
var under instruktion - det betød 
at kaninerne kom i en jævn 
strøm, og ikke i store klumper på 
enkelte dage. 

• Materiellet: 
Bådparken var fra starten af juni i 
god stand. Det er afgørende, at 
materiellet er tip-top, hvis vi skal 
kunne afvikle de mange instruk
tionsture. 
Dette flotte resultat er dog ikke 
ensbetydende med, at træerne er 
vokset ind i himlen. Kaninerne er 
kommet godt i gang, men næste 
opgave for klubben består i at 
holde fast i dem. "Henfaldstiden" 
pr. kanin skal gerne være længere 
end hidtil, og her er tutor
ordningen et spændende tiltag. 

Tutorordningen 
Efter en del overvejelser i bestyr
elsen om hvorvidt medlemmerne 
kan fastholdes i længere tid, 
lanceredes tutorordningen i foråret. 
Tutor-ordningen er ikke omtalt i 
ansvarsfordelingen, og derfor i prin
cippet en bestyrelsesopgave, men 
da Peter Ogstrup fra lU meldte sig 

som tovholder, har den i praksis 
været en opgave under lU, hvor jeg 
har refereret til bestyrelsen. Målsæt
ningerne med tutorordningen er 
som følger: 

• At kaninerne hurtigt får et lille 
netværk blandt nye og gamle 
medlemmer (en base i klubben) 

• At vænne kaninerne til selv at 
tage initiativ til bl.a. roture 

• At kaninerne får lyst til at 
forbedre deres teknik (og senere 
deltager på teknik+) 

• At kaninerne får roet så meget, 
at de selv kan blive styrmænd 
hurtigt (og indgå som tutorer til 
næste år) 

• At kaninerne tager aktivt del i 
klubbens sociale liv 

Pointen med ordningen er, at den 
som et supplement til klubbens 
øvrige aktiviteter skal hjælpe kanin
erne i den svære overgang fra 
instruktionen til livet som alm. roer 
(se medlemsblad 4/05). Ordningen 
startede lidt tøvende op, men der 
kom hurtigt struktur på den med 
faste rotider onsdage og fredage. 
Onsdagene har været med fokus på 
teknik, og fredagene med fokus på 
hygge-roning. Til hver gang har 
kaninerne skullet tilmelde sig via 
Groupcare, så det har været muligt 
at skaffe det nødvendige antal 
tutorer (styrmænd) - dvs. at man har 
været forpligtet til at komme, når 
man har tilmeldt sig. Desuden var 
det kaninerne fra ordningen, der 
arrangerede klubbens velbesøgte 
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grill- og bålaften til Skt. Hans og 
spilleaftenen/lørdagsbaren i sep
tember - det sidste arrangement 
desværre med lidt vigende opbak
ning. På flere punkter er tutorord
ningen lykkedes - på andre er den 
ikke, men vi er blevet nogle erfarin
ger klogere og vil evaluere den hen 
over vinteren for at justere på de 
områder, der kan blive bedre. Ca. 
80 kaniner og 25 tutorer har været 
tilknyttet. Hvem der vil være tov
holder til næste år, er pt. uklart. 

Kanintjansen 
Ordningen er en del af instruktionen 
(instruktion i klubliv). Kaninerne har 
primært deltaget som hjælpere i 
køkkenet eJler til husvedligeholdel
sesdagene. I starten af sæsonen var 
der lidt problemer med, at der 
manglede hjælpere i køkkenet, men 
ellers har ordningen kørt uden 
problemer. 

Styrmandsinstruktionen 
Der er i løbet af året blevet afholdt 5 
teorikurser med Marianne Juhler, 
Pia østergaard og Laurits Rauer 
som undervisere. Efter en ret sløv 
opstart kom der efter sommerferien 
lidt gang i den praktiske del af 
styrmands-instruktionen, så der 
medio sep-tember var uddannet 22 
nye styrmænd (inkl.overflyttere). 
Yderligere 5-10 forventes at gen
nemføre inden standerstrygning. 
Det er en del mindre end sidste års 
flotte resultat (48) og noget under 
middel, hvilket rovagtsordningen 
allerede har kunnet mærke. Det kan 
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kun blive bedre, hvis flere melder sig 
som styrmandsinstruktører frem
over. Vi evaluerer styrmandin
struktionen hen over vinteren, for at 
se om det (i praksis) kan gøres mere 
attraktivt at være styrmands
instruktør. 

Scullerinstruktionen 
Scullerinstruktionen har kørt meget 
tilfredsstillende i år - både i Svane
møllen og på Hjelmsjo. 12 enga
gerede scullerinstruktører har været 
tilknyttet. 39 medlemmer har del
taget i instruktionen, hvilket er på 
niveau med sidste år. Heraf har 16 
fået scullerret (2004: 14,2003: 13). 
Vi er på rette kurs, men med den 
indsats vi lægger i scullerinstruk
tionen , er det vores ønske at endnu 
flere sculleraspiranter fremover gen
nemfører. 
Desværre er vores motions/instruk
tions-scullermateriel ikke helt tids
svarende. Klubben (Svanemøllen) 
råder pt. over sølle 3 plastiksingel
scullere, hvoraf kun den ene er i 
rimelig stand. Dertil kommer et 
mindre antal skrøbelige, og derfor 
ikke instruktionsvenlige, klinkbyg
gede træscullere- og svavaer (svava
erne er dog fine som begyn
dermateriel). Instruktionsudvalget bi
falder derfor de aktuelle planer om 
indkøb af et antal nye robuste moti
onssinglescullere i passende vægt
klasser og håber, at bestyrelsen kan 
bevilge det nødvendige beløb til 
nyanskaffelserne, så de kan være til 
disposition senest i maj måned hvor 
scullersæsonen starter. Det er vores 



håb, at nyanskaffelserne vil bidrage 
til , at der udvikles en motions
scullerkultur i klubben, og dermed et 
større incitament til at gennemføre 
instruktionsforløbet. 

Intro festen 
Introfesten var igen l ar en stor 
succes. Der var lidt over 160 gæster 
til middagen, som oplevede lU på 
slap line med S-togshygge, hip-hop 
attituder og freestyle rap. 

Kanindåben 
Årets kanindåb bekræftede os igen i 
den rigtige beslutning, det var, da vi 
for 3 år siden skrottede den gamle 
indsmøringsdåb til fordel for en 
rorelevant aktivitetsdag på- og om
kring Svanemøllen til glæde for alle. 
I år var dog enkelte elementer fra det 
gamle dåbskoncept inddraget (ikke 
indsmøring), og dåben havde en god 
balance mellem det sportslige/so
ciale og det mere rituelle/tradi
tionelle. 90 kaniner mødte op til 
selve dåben, og ca. 10 blev under 
festen døbt af Kong Neptun og hans 

smukke datter. Omkring 30 med
lemmer hjalp med at afvikle dåben . 
Dåbsudvalget bestod i år af instruk
tørerne Caroline Clemmensen, Git
te Nørgaard, Helle Hansen og Krist
ian Elkjær. 

Instruktionsudvalget (lU) 
lU er et af klubbens tunge udvalg 
hvad angår arbejdsopgaver (hvilket 
længden af denne beretning bærer 
præg af), men vi har fundet en rigtigt 
god arbejdsrytme. Ansvaret for de 
enkelte instruktionsområder ligger i 
højere grad end tidligere hos de 
enkelte udvalgsmedlemmer, og det 
har fungeret helt eksemplarisk. Heri 
ligger en del af årsagen til årets gode 
resultater. Desværre har ressourcen 
Thomas Krumholt valgt at trække 
sig, efter at have været med under 3 
lU-chefer. Tak for samarbejdet! 
Navnene på udvalgets øvrige kom
petente medlemmer kan ses på 
hjemmesiden. 

Venlig hilsen Morten Jensen 
Instruktionsrochef 

Svømning med sculler som ny disciplin eller 2 roere der ikke mente at have behov 
for det der instruktions-pjat? (Foto: Morten Jensen) 
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Kaproningsafdelingens årsberetning 
for 2005 

Efter et OL-år er det sådan, at de 
erfarne elitekaproere, for enkeltes 
vedkommende, vælger at stoppe 
karrieren. Dermed kan der let 
komme et tomrum, hvor året efter, 
resultatmæssigt set , er svært at 
komme igennem. Men sådan blev 
det ikke for DSR i 2005 . Eskild 
Ebbesen, stroken på Guldfireren, og 
DSR's repræsentant på den glor
værdige båd sammen med Thomas 
Ebert, valgte at stoppe på firen efter 
OL guldmedaljen i 2004. Alligevel 
blev det ved dette års VM til tre ædle 
medaljer. Også ved Danmarksmes
terskaberne på Brabrand Sø gik det 
bedre end de foregående år, og på 
det hjemlige plan var det ofte DSR's 
kaproere, der tog teten i årets Otter 
Grand Prix-turnering, selvom det 
ikke blev til førstepladser i den 
samlede stilling . 

I øvrigt deltog vi på den hjemlige 
front ved regattaer på Bagsværd Sø, 
i Viborg, Sorø, Maribo og Brabrand. 
Enkelte afstikkere blev det også til 
ved VM i Skotland for Mastersroere 
og som afslutning på sæsonen, 
deltog en del af DSR's klubsats
ningsroere sammen med unge 
talenter fra Roskilde, Furesø og 
Nykøbing Falster Roklub med et 
ottermandskab i Quer durch Berlin . 

Men der blev lagt hårdt ud allerede i 
begyndelsen af sæsonen , hvor 
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klubben var rigt repræsenteret ved 
Åbne Danske Mesterskaber i inden
dørsroning i Gladsaxe Sportshal og 
gjorde stort set rent bord på herre
siden. I de fire seniorløb var der for 
første gang udskrevet rigtige Dan
marksmesterskaber, og her blev med 
Mads Rasmussen og Jacob Jesper
sen som de første nogensinde Dan
marksmestre i maskinroning. Jes
persen kommer under de magiske 6 
minutter og vandt med tiden: 
5.57.6. Han vinder desuden for
bundsmesterskab i veteranklassen: 
30-39 år. Kirsten Jepsen bliver 
nummer tre i kvindernes letvægts
klasse . Eskild Ebbesen er rykket op i 
veteranklassen, letv. 30-39 år, som 
han vinder. I kvindernes ditto klasse 
bliver Anja Dynesen en fornem 
nummer to. I klassen veteran 40-49 
år bliver Karin Bodelund nummer 
tre, og i mændenes veteranklasse 
60-69 vinder Jørgen Theil sølv
medalje. 
Enkelte af vores stærke ergometer
roere deltager ligeledes i internati
onale konkurrencer, hvor Mads Ras
mussen bliver Europamester, og ved 
Crash-B, der regnes for VM i mas
kinroning, vinder Thomas Ebert 
guld og Mads Rasmussen sølv. 

Selvom Eskild Ebbesen vinkede 
farvel til elitekaproning og guld
fireren, valgte Thomas Ebert at tage 
et år mere, men han ønskede at 



runde sin glorværdige karriere af, 
som den startede, idet han sammen 
med sin gode ven og rokammerat, 
Bo Brask Helleberg, Bagsværd, ville 
gå efter en guldmedalje i let
vægtstoer. De to roere valgte at ro 
eksternt af Danmarks Rocenter, 
hvor de øvrige lands-holdsroere 
ellers har base, og fra DSR's og 
Bagsværd Roklubs side accepterede 
man de to roeres valg. Med DSR's, 
Gudmund Schacks mindelegat og 
Team Copenhagen's solide opbak
ning gennem hele forløbet fik 
Thomas og Bo en drømmesæson og 
succes med deres målsætning. I VM
finalen i japanske Gifu, steg de to 
danskere øverst på medaljeskam-

Ulrik Ralfkiar, Henrik Brems og Jacob 
Jespersen set lidt fra oven, mens de 
kæmper om DM på Alssund ... 
(Foto: Mette Bacher) 

mele n som en meget flot afslutning 
på en lang og flot karriere. 

DSR var imidlertid repræsenteret i 
alle både, der nåede til årets VM
finaler. Udover letvægtstoeren, var 
det for mændenes vedkommende 
letvægtsdobbeltsculleren og firer 
uden i tung klasse samt kvindernes 
letvægtsdobbeltfirer. 
Gennem hele sæsonen havde de tre 
danske mandskaber også vist sær
klasse og vundet medaljer ved større 
internationale regattaer og i World 
Cup-finalerne . 
Mads Rasmussen, der ror dobbelt
sculler med Rasmus Quist fra Fre
densborg, havde et stærkt forår i 
singlesculler. De to roere holdt en 
lille velfortjent pause, og for deres 
vedkommende gav det virkelig bo
nus, da de midt i sæsonen vendte 
tilbage til dobbeltsculleren. Selvom 
Mads og Rasmus også vandt ædle 
medaljer i sculler hver for sig, gik det 
flyvende i dobbeltsculleren. I Luzern 
var de uhyggeligt tæt på guldet - og 
denne seance gentog sig ved VM, 
hvor de atter var tæt på men måtte" 
"nøjes" med en flot sølvmedalje. Det 
var en historisk dag for dansk 
roning, da det er første gang et 
dansk mandskab vinder sølv i den 
lette dobbeltsculler ved VM. 

En anden af de olympiske bådtyper 
er firer uden styrmand, hvor Gunnar 
Levring var med i en kvartet bestå
ende af roere fra Bagsværd, KVIK 
og DSR. Efter et par år at have 
været tæt på og alligevel et stykke 
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fra VM-finaler og en kvalifikation til 
OL 2004, skulle det være. 
Og med de præstationer fireren stod 
for inden VM i Japan, lå der indtil 
videre en VM-medalje og ventede på 
kvartetten. Inden da blev det til flotte 
medaljer ved årets udenlandske 
regattaer og i World Cup-løbene, og 
flere eksperter fra andre store ro
nationer spåede, at danskerne kun
ne tage sølv ved VM. Gunnar 
Levring og Co. roede også nogle 
bemærkelsesværdige flotte VM-løb 
og kvalificerede sig dermed som et 
af de top seatede hold til finalen, 
men i kampen om medaljerne var de 
øvrige nationer stærkere denne 
gang. Danskerne blev nummer fire i 
finalen - og selvom det blev uden for 
medaljerækken , var det en meget 
flot præstation af de fire velvoksne 
drenge. 

Også kvindernes letvægts dobbelt
firer havde gennem hele sæsonen 
vist, at det kunne blive til noget stort 
for dansk dame roning ved VM i 
Gifu. Sejre blev det til i det store 
udland, i Luzern blev det til sølv efter 
kine-serne, men ved VM var Kina
ekspressen ikke med, og derfor var 
vejen umiddelbart banet for DSR's 
Kirsten Kirk Jepsen, Maria Perti, 
Aarhus, Katrin Olsen, KR og Juliane 
Elander Odder. Men det blev 
Canada, der satte en stopper for 
danskernes guldkurs, idet cana
dierne tog guldet lige for snuden af 
de danske piger, der også skrev 
rohistorie med en fornem sølv
medalje til letvægtsdobbeltfireren. 
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Med som reserve ved VM var Jacob 
Amstrup-Møller, der ikke nåede en 
finaleplads i sin letvægtsculler. 

I de hjemlige farvande vankede der 
også medaljer. Således vandt Jacob 
Jespersen guld ved Nordiske Mester
skaber i mændenes dobbelt-firer 
sammen med roere fra Vestervig, 
ASR & KVIK. Mandskabet havde 
gennem denne sæson været stærkt 
kørende men måtte slippe samar
bejdet midt på sæsonen grundet en 
af roernes deltagelse i U23-VM, 
men da der er potentiale til en stærk 
båd i VM-sammenhæng, er der et 
begrundet håb om, at de fire stærke 
scullerroere fortsætter næste sæson 
i fireren. 

DSR havde flest deltagere med på 
Brabrand Sø, der atter lagde vand 
og baner til mesterskaberne, som 
sidst blev afviklet der i 1995. I 
modsætning til de foregående år var 
vejret med deltagerne denne gang. 
Brabrand Sø lå nærmest som 
tromlet i et meget smukt efterårsvejr, 
som DSR's 60 (!) deltagere kunne 
nyde på finaledagen . 
Kirsten Kirk Jepsen vinder For
bundsmesterskab i kvindernes let
vægtssculler, Mads Rasmussen og 
Jacob Amstrup Møller vinder Dan
marks-mesterskab i mændenes dob
beltsculler, og dermed er DSR atter 
tilbage på tronen efter flere år med 
sekundære resultater i M2X. I 
mændenes 2-åres inrigger, motion, 
vinder DSR' s Michael Helweg og 
Rasmus Fog Petersen med Karin 



Bodelund som styr"mand", for
bundsmesterskab, og så er vi endelig . 
tilbage på tronen igen efter otte års 
"pause": Danmarksmestre i mænd~ 
enes dobbeltfirer anno 2005.: 
Gunnar Levring, Rune Gartner, 
Jacob Jespersen & Thomas Ebert. 
Vi vinder desuden Forbundsmes
terskab i kvindernes 2-åres inrigger 
med Gitte Willumsen & Karin 
Bodelund ved årerne og Waltraut 
Lissau som styrkvinde. 

I årets Otter Grand Prix var der også 
gode resultater imellem. 
Vi bliver nummer tre i 1. division 
kvinder. Samme placering tilfalder 
herrerne i 1. division, og i mænd
enes 3. division bliver vi nummer 
fire. 4.divisoins holdet under Sports
rochefen viste også meget flotte 
takter. 

Strukturelt set er dansk eliteroning 
inde i en omorganiseringsproces, 
der går fra regionale træningscentre 
direkte underlagt Danmarks Ro 
Center (landsholds administrati
onen) og Team Danmark til et sys
tem, hvor klubberne er tænkt som 
krumtappen. Det er naturligvis en 
enorm udfor-dring for klubberne, 
men også en enestående mulighed. 
For at være med i denne proces 
søgte DSR 1. februar om Team 
Danmark Kraft-center status og fik 
lov til at køre de projekter, vi havde 
beskrevet i ansøgningen (herre let
vægtstoer uden styrmand samt tung 
herre dobbeltfire, der henholdsvis 
vandt VM og NM) dog uden officiel 

kraftcenter status. Begge projekter 
blev til gengæld støttet via personlig 
støttet til Thomas Ebert og Jacob 
Jespersen af Team 
Copenhagen (www.teamcopenha
gen.dk ). I løbet af sæsonen blev der 
etableret et samarbejde med KVIK 
og Bagsværd Roklub, der mundede 
ud i en fælles ansøgning om at blive 
Team Danmark Kraftcenter Køben
havn. Ansøgning er aktuelt under 
behandling, men alt tyder på, at det 
kommer op at stå. Hermed sikrer vi 
os, at DSR også i fremtiden kan 
manifestere os blandt landets før
ende kaproningsklubber. 

Alt i alt endnu en god sæson for 
DSR's kaproningsafdeling, hvor et 
forstærket fokus på elite roningen 
har båret frugt og tegner godt for de 
kommende år. 

Men man kan ikke drive så stor en 
afdeling uden stor hjælp fra de 
dygtige og arbejdsomme folk, der 
står bag. 
Der skal herfra lyde en stor tak til 
Ree's Legats Bestyrelse: Niels 
Henry Secher, Helmut Mohring
Andersen og Ingo Nielsen for stor 
opbakning og støtte for kapro
ningsafdelingen. 
Jeg vil også gerne takke mit kap
roningsudvalg for den uvurderlige 
hjælp, jeg har modtaget undervejs 
gennem sæsonen. Det gælder 
trænerne, Morten Tibian, Mathilde 
Kellerman, Jeppe Kollat-Jensen og 
Bøg Mosegaard, og ikke mindst 
Henrik Asmussen og Adrian Tan, 
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der er kaproernes materielansvar
lige samt min højre hånd Mette 
Bacher, der sørger for regattatil
meldinger, referater fra udvalgs
møder og arrangerer turene til 
regattaerne og information til 
roerne m.m. Ud over kap
roningsudvalget også en tak til 
DSR's bestyrelse og navnlig kasserer 
Johan Frydendahl, der med sin 
effektivitet og omhu har været en 
hjørnesten i kaproningsafdelingens 
økonomiske drift med hundredvis af 
posteringer. 

Jeg har grundet de store udford
ringer, der venter samt ønsket om at 
styrke den sportslige styring af kap
roningsafdelingen, valgt at udvide 
kaproningsudvalget med en sports
chef, der i fremtiden vil være 
ansvarlig for den sportslige line samt 
har det direkte ansvar for trænere 
og roere. Asbjørn Torp har indvilget 
i at tage den opgave op og er 
gennem sæsonen blevet intro
duceret til kaproningsafdelingen. 

Asbjørn ror og har roet vete
ranroning i mange år og er tidligere 
træner i DSR. Asbjørn har end
videre for en del år siden beklædt 
posten som formand i klubben. 
Fra den 11.oktober til den 4. januar 
rejser jeg atter udenlands i embedes 
medfør og vil således ikke være til 
stede ved generalforsamlingen. J mit 
fravær varetager Mette Bacher og 
Asbjørn Torp således mine daglige 
opgaver og medvirker til bestyrelses
møder i det omfang det for dags
ordenen er påkrævet. Jeg vil fortsat 
tage beslutninger i sager af større 
politisk eller økonomiske art og vil 
være til at få fat på mailadressen: 
kaproning@dsr-online.dk. 

Kaproningsafdelingen er således 
administrativt gearet til at klare de 
sidste måneder af 2005 samt tage 
udfordringerne op i den kommende 
sæson 2006. 

Af Rune Gartner 
Kaproningschef 

Uforpligtende Tilbud' 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

Kommer også i hjørnerne 
www .alfa-eklund.dk·TeIF. /0206776 

E-mail: hel@jJJfa-eklund .dk • Fax. 70204413 
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Kajakberetning 2005 
I foråret blev DSR's kajakreglement 
ændret efter opfordring fra Kajak
udvalget. Ændringerne havde bl.a. 
til formål at styrke udviklingen af 
kajakmiljøet ved at gøre det muligt at 
komme på pingvin-kursus på andre 
måder end gennem anciennitet i 
klubben . Derfor er dette års kuld af 
pingviner rekrutteret 50/50 hhv. 
efter anciennitet og lodtrækning 
blandt DSR' s medlemmer. 

Om det er de nye optagelses
procedurer, der har gjort det eller ej, 
er nok for tidligt at udtale sig om 
efter kun en sæson. Men faktum er, 
at 2005 lader til at være en af de 
"gode sæsoner", hvor mange af de 
nye pingviner har kastet sig aktivt 
ind i sporten. Det har bl.a. givet sig 
udslag i stor tilslutning til udvalgets 
aktiviteter og flere gode initiativer 
fra pingvinerne selv. 

De nye pingviner var som eksempel 
meget stærkt repræsenteret på 
weekendturen til Ostra Ringsjo i 
Skåne den sidste weekend i august. 
På trods af heftigt blæsevejr kastede 
de 14 deltagere sig ud i elementerne 
med krum hals, og næsten alle blev 
siddende i kajakkerne på trods af 
bølgegangen. Vi gentog også i år 
succes' en med en kajakpolotur
nering i september. Igen i år var der 
overvægt af baglænsroere blandt 
deltagerne, men det er jo bare fint, 
at de får prøvet en kajak, selvom det 
er en polokajak af plastic. 

Der er i år uddannet hele 40 nye 
pingviner (rekord!) og det betyder, at 
alle, der har ønsket kajakinstruktion, 
har fået tilbudt kursus. 

Konkurrenceroningen har ligget 
meget stille i år, når vi ser bort fra 
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Hellerup Handicap, hvor vi hver 
tirsdag er mellem 10 og 15 roere af 
sted. Der var dog 10 DSR-roere til 
start ved Mølleåens Blå Bånd i 
september, hvor Eva Brøndum og 
Lars Kristensen igen sejrede i K2 
mix. 

På materielsiden har vi fortsat 
udskiftningen af det mest nedslidte 
materiel og indkøbt nyt i den takt, 
økonomien tillader det. Den store 
instruktionsmængde har imidlertid 
taget hårdt på flere af bådene, og vi 
vil derfor lægge større vægt på 
materielkendskab i uddannelsen af 
de kommende års pingviner. 

Sidste efterår igangsatte vi et 
glidende generationsskifte i kajak
udvalget, og det førte til, at vi fik nye 
friske kræfter i udvalget. Allerede før 

----sommerferien kunne - vi -meddele' --

Bestyrelsen, at Kell Isager stiller op 
som udvalgets kandidat til posten 
som Kajakrochef efter Søren M.C., 
der trækker sig tilbage efter 3 år i 
Bestyrelsen. Nu håber vi så bare 
ikke, at bestyrelsesarbejdet tager for 
meget tid fra Kel\' s roning, for vi 
nyder jo at have en kajakroer øverst 
på DSR's kilometerstatistik! 

Der har i årets løb været god 
aktivitet på Trænings Center Bag
sværd (TCB), og antallet af DSR
medlemmer, der forsøger sig i kap
materiellet på Bagsværd Sø er 
stigende. Dette har været godt 
hjulpet på vej af to udflugter i løbet 
af sommeren, hvor vi har 
transporteret ekstra kajakker fra 
DSR til Bagsværd Sø. 

Kajakudualget 

Søren Møller Christensen og Louise Dal blev nummer 5 i Mix Senior K2 tur i årets 
MBB (Foto: Lars Bundesen) 
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DSR til tops på sejrsskamlen ved'l 
Mølleåens Blå Bånd ' 

DSR havde 10 deltagere til start i det traditionsrige kajakløb Mølleåens Blå 
Bånd, der i år fandt sted i strålende sensommervejr lørdag den 24. september 
- måske det bedste vejr, det nogensinde har været til denne konkurrence - og 
det lykkedes DSR's kajakroere at få både en sejr i hus og andre pæne 
placeringer. 

Således lykkedes det Eva Brøndum og Lars Bech Kristensen for anden gang at 
snuppe sejren i toerkajak i klassen Mix K2 tur 36+. 

DSR's øvrige resultater blev: 

Navn: 
Aksel Thiele 
Niels Marker/Peter Viuf 
Søren Møller ChristensenlLouise Dal 
Bo Kolbye 
Steen Jørgensen 
Peter LUppert Jensen 

Tekst og fotos af Lars Bundesen 

Klasse: 
Herre Senior K 1 43+ 
Herre Senior K2 Tur 
Mix Senior K2 tur 
Herre Kl tur 36+ 
do. 
Herre Senior Kl tur 43+ 

Placering: 
4 
8 
5 
7 
9 
5 

(Mine øvrige billeder fra kajakløbet kan ses på Dansk Kano- og Kajak 
Forbunds hjemmeside: hUp: //www.kano-kajak.dk/dkf !Billedgalleri! 
MBBOS/index.htm ) 

-- -- ._. 

Arets helt store vindere i toerkajak, mix var Eva Brøndum og Lars Bech 
Kristensen 
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· ,'"" .... - .. -

Aksel Thiele kæmpede endnu et år i Mølleåens Blå Bånd og fik en fjerde plads i 
gruppen, Herre Senior K1 43+ 

-----=--

Peter LOppert Jensen blev nummer 5 i samme række, som Aksel - Peters 
koncentration er ikke til at tage fejl af! 
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Mesterskaber til DSR 
Det er 10 år siden Sydjysk Kreds arrangerede Danmarksmesterskaber på 
Brabrand Sø, og på daværende tidspunkt var der ikke gjort meget ud af selve 
regattaen . Derefter gik det hele i dvale, men efter tornerosesøvnen var en ny 
regatlagruppe klar til at modtage hundredvis af kaproere fra hele landet til 
Danmarksmesterskaber 2005, der blev afviklet i det smukkeste efterårs- og 
sommeragtige vejr den 17. september. 
DSR satte ny rekord mht. antallet af tilmeldte roere , idet vi nåede op på godt 
60 deltagere, der stillede op i hovedparten af seniorløbene. 
Denne gang havde kaproningsudvalget lagt en snedig plan ned hensyn til de 
løb, hvor der var reelle chancer for at vinde Danmarksmesterskaber, og denne 
slagplan gav stort set bonus. Men vi må erkende, at Roforeningen KVIK stadig 
er førende hos kvinderne, også selvom flere af naboens stærke 
landsholds roere pt. er sat ud af spillet grundet lykkelige omstændigheder, og 
for mændenes vedkommende er det stadig Bagsværd Roklub, der er værste 
konkurrent. Men når det nu skulle være, er vi begyndt at indhente det 
forsømte, og til næste år går vi atter efter at vinde otterfinalen, ja vi gør! 
Til gengæld vinkede vi på forhånd farvel til kvindernes dobbeltsculler i både 
den tunge - og lette klasse. Ærgerligt, idet vi har flere mesterskaber bag os i 
letvægtsklassen - og denne gang vandt en anden klub mesterskabet uden 
kamp! 

Cecilie Askov-Christensen & Christina Aagaard-Jensen roede som sædvanligt 
toer uden styrmand og blev nummer to et pænt stykke efter KVIK. 
Kirsten Kirk-Jepsen fik en meget nem sejr i letvægtsculler, som hun endnu 
engang vandt et sikkert forbundsmesterskab i. 

VM-sølvvinder Kirsten Kirk Jepsen var overlegen i kvindernes letvægtscu/ler, som 
i tidligere år. 
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I firer med styrmand blev DSR nummer 2, ni sekunder efter Sorø Roklub, men 
i mændenes dobbeltsculler skete det så endelig: Vi vandt Danmarks
mesterskab igen - efter syv års forsøg, er DSR tilbage på tronen takket være 
VM-roerne Mads Rasmussen og Jacob Amstrup-Møller. Tidligere har DSR 
vundet denne elleve år i træk. 

Endelig lykkedes det. Efter flere års forsøg kom DSR først i mændenes dobbelt
sculler. At sætte VM-roerne: Mads Rasmussen og Jacob Amstrup-Møller gav 
bonus. 

DSR havde 16 kvinder og to styrmænd med i dameotter, hvor det blev til en 
fjerde- og femteplads efter KVIK. 
I 2-åres inrigger for mænd vandt Dsffs -Michael Helweg og Rasmus Fog Peter
sen med Karen Bonefeldt som styr"mand" med godt 15 sekunder over ASR. 
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Rasmus Fog Petersen, Karen Bonefeldt og Michael 
Helweg var suveræne i 2-åres inrigger 



I dobbeltfirer havde man valgt at sætte VM-guld-vinderen Thomas Ebert på 
strokesædet vel vidende, at Ebert tidligere har haft stor succes i samme 
bådtype, men i letvægt. Med i båden var også Jacob Jespersen, Nordisk 
Mester i 4X- samt Gunnar Levring fra firer uden og DSRs kapronings-chef: 
Rune Gartner. Længe kæmpede DSR side om side med Bagsværds unge 
stærke roere, men trak fra til sidst og vandt mesterskabet. Dermed fik Rune 
og Gunnar deres første ægte DIF-mesterskabsmedaljer, men både Jespersen 
og Ebert har prøvet det før - blot ikke i dobbeltfjrerl 
Det er otte år siden DSR sidst vandt mesterskab i dobbeltfirer, og nu har DSR 
og Bagsværd sammenlagt 7 mesterskaber hver. Noget kan tyde på, at der 
bliver kamp om tingene ved fremtidens DM-regattaer. 
I letvægtsdobbeltfirer blev Adrian Tan, Benjamin Kramarz, Martin Nielsen og 
Niels Jørgen Gommesen nummer tre efter Sorø og KR. 
Hos kvinderne sejrede DSR i 2-åres inrigger, hvor det blev til et suverænt 
Forbundsmesterskab til: Gitte Willumsen, Karin Bodelund og styrkvinde: 
Waltraut Lissau i suveræn stil foran KVIK og DSR2 med: Kristiansen, Thatt og 
Haahr Hansen. 

Tre gratier efter sejren over KVIK i 2-åres inrigger: Waltraut Lissau, Gitte 
Willumsen og Karin Bodelund 
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Herligt at vi er på toppen igen i dobbeltfirer. Denne gang blev Gunnar Levring, 
Rune Gartner, Jacob Jespersen og Thomas Ebert Danmarksmestre i denne 
bådtype, som vi tidligere har vundet mange gange. 

Selvom DSR havde et stærkt kort med i firer uden styrmand, var der intet at 
gøre over for Bagsværd Roklub. Mads Rasmussen, Jacob Jespersen, Gunnar 
Levring og Eskild Ebbesen blev nummer to. 
Hele ni gange har Thomas Ebert vundet Danmarksmesterskab i toer uden 
styrmand, men noget kan tyde-på,-at han-aldrig·får sit tiende mesterskab her. 
Det lavede Bagsværd Roklubs repræsentanter om på i fjor, og selvom Ebert og 
Jacob Amstrup-Møller denne gang forsøgte at knække dem i en gevaldig 
slutspurt, blev spurten sat ind for sent. Bare 1 sekunds forskel var der på 
nummer et og to i dette løb. 
I mændenes 4-åres inrigger havde DSR to mandskaber med, men der var intet 
at gøre over for KVIK, der var flyvende. Det blev til en 3.- og 5. plads i finalen . 
Adrian Tan og Benjamin Kramarz satsede på at vinde letvægts toer uden 
styrmand, men her var KVIK overlegne og sejrede med mange længder over 
DSR. 
Også i kvindernes dobbeltfirer stod der Kvikkere øverst på podiet, da 
medaljerne skulle deles ud . DSR's kvinder med: Mathilde Kellerman, Helle 
Tibian, Anja Hardtman og Kirsten Jepsen blev nummer to ud af fire både. 
Det er seks år siden, DSR sidst vandt DM i otter - og heller ikke denne gang 
lykkedes det mod Bagsværds stærke mandskab. 
- Men til næste år er det vores tur, sagde DSRs mandskab efter sejren - vi må 
håbe på, at de holder, hvad de lover ... 

Tekst og foto af Mette Bacher 
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DSR FAVORITLEVERAND0RER 

( , 
Alfa Eklund Rengøring 
og Vinduespolering 
Tlf. 70 20 67 76 
www.alfa-eklund.dk 

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

Danske Bank 
Strandvejen 8 
2100 København ø 
www.danskebank.dk 

Energi E2 
Lautrupsgade 1 .--,1!!!!!!!1iif 
2100 Købe avn 

....-_www.e2.dk 

Gastronomix ) 
Slagt~rbodeme 10-14 ' 

, 1716 København V 
Tlf. 70 25 24 90 

Geobyg 
murer, tømrer & WS 
Willemoesgade 43 
2100 København ø 
Tlf. 40 18 66 16 

Gravør -Bent Herndal 
Købmagergade 65 C 
1550 Røbenhavn K 
Tlf. 33 11 3462 

Holte Violager 
Østerbrogade 106 , Kbh. ø 
Tlf. 3543 04 15 
www.holtevinlager.dk 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, 
Kbh. K . 

SA-EL vI Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 

Tlf. 33 1451 50 
www.friluftsland.dk 

2000 Frederiksberg 
Tlf. 3888 1909 

Materieleaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 33 33 93 78 
Annoncering@dsr-onllne.dk 
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O-løb i efteråret 2005 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

6. nov. Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
1----'- ---~-----~----~-~-

13. nov. Jættemil Hvalsøskovene ***OK 73*** 
27. nov. 

r- ~ 

Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** _ .. _~-

~- --~ --

18. dec. Julekispus Ravnsholt *** DSR *** 
----- -- --------- - - --

For yderligere information se http://www.orientering.dk/farum-ok/dk/ 
karussel/ostliste.asp eller '0stkredsens Karusse!' på forbundets hjemmeside. 
Du kan også kontakte: Johan Frydendahl, tlf. 29 23 42 78. 

Jacob Saxild, en af de flittige instruktører, instruerer i tillægning, og det at gå fra 
borde (Foto: Peter Wigh Mangus) 
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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): 39 29 63 26 
Telefax: 

Formand: 
Paul Bruniche-Olsen 
Høyrups Alle 27 
2900 Hellerup 
tlf.' 39 40 48 42 
e-mali: formand@dsr-onlme.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 2923 4278 - 45 85 86 05 
e-mail: kasserer@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52. 1. th. 
2720 Vanløse 
Tlf. : 38 79 52 26 
e-mail: sekretaer@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tlf.: 26 74 70 48 
e-mail: kaproning@dsr-online.dk 

Instruktionsrochef: 
Morten Jensen 
Polensgade 41, 3. tv. 
2300 København S 
tlf.: 32 55 58 57 
e-mail: instruktion@dsr
online. dk 

392963 22 

Motionsrochef: 
Karen Lauberg 
Gammeltoftsgade 6, st. th. 
1355 København K 
tlf.: 20 15 3211 
e-mali: motion@dsr-online.dk 

Langtursrochef: 
Ved lån af både kontakt: 
Karen Lauberg, 20 15 32 11 
eller 
Jakob Alnor, 26 20 46 49 
e-mail: langtur@dsr-onlme.dk 

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

Sportsrochef: 
Berit Haahr Hansen 
Valkyriegade 9, 1. th. 
2200 København N 
tlf.: 35 83 98 39 
e-mali: sport@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mogens Haut 
Strandvænget SS 
2100 København ø 
tlf.: 39 29 84 99 
e-mari: husforvalter@dsr
onlme.dk 

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 45 88 58 86 

Michael Remod 
Skarøgade S, 2.th. 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 29 23 42 78 

Materielforvalter: 
Flemming Borg Jensen 
Brostykkeve] 145 
2650 Hvidovre 
tlf. : 36 77 10 09 
e- mari: materiel@dsr-online.dk 

IT-chef: 
Michael H. QVist 
Vognmandsmarken 12, l. th. 
2100 København ø 
tlf.: 23373706 (aften) 
e-mail: Itadmm@dsr-onlir ... dk 

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

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
MIlanove] 7 A, l tv. 
2300 København S 
tlf.: 32 84 04 64 
e-mail: bladet@dsr-online.dk 

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
tlf.: 33 33 93 44 - 30 71 31 44 
e-mail: 
pouldanstru p _.1999@yahoo.com 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 396803 19 
e-mail: 
handersen 78@hotmail.dk 
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Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55,2100 København ø 

Mølleåens Blå Bånd blev til et væld af sejre til helt nye som mere erfarne kajak
roere - tillykke til alle. Her ses Eva Brøndum og Lars Bech Kristensen, som for 
anden gang snuppede sejren i toerkajak i mix klassen (Foto: Lars Bundesen) 





DSR bladet 
Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 

bladet@dsr-online.dk 

Indlæg kan naturligvis også fremsen
des på diskette eller CD-rom til DSR 
med att. til redaktionen. 

Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke 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 illustratio
ner, billeder og billedtekster til 
indlæggene. 

Deadlines 
Bladet udkommer 10 gange årligt. 

Januar nummeret - OBS: Intet blad i 
januar. 

Februar nummeret (udkommer primo 
februar): Torsdag den 5. januar. 

Bemærk: Henvendelser om adresse
ændringer og manglende levering af 
bladet rettes til kontingentkasserer 
Ole Hansen på e-mail adressen: 

kontingent@dsr-online.dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. nr. 32 84 04 64. 

Henrik Pedersen. 

Tryk: Sydtryk, 4913 Horslunde 

Oplag: 1.200 eksemplarer 

Hvor intet andet er anført, er bille
derne taget af redaktionen. 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen dækker 
de tre 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 600 kr. pr. kvartal. Medlemmer i 
aldersgruppen 20 - 24 år betaler 400 kr. pr. 
kvartal, idet første kvartals kontingent dog er 
570 kr. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DS R's 
kontingentkasserer, enten via snailmail eller e
mai I (kontingent@dsr-online.dk). Udmeldelse 
skal ske med mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10). 

Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt 
sig af klubben inden for de seneste 12 måne
der, accepteres kun mod betaling af kontingent 
for perioden fra udmeldelsen til gen
indmeldelsen. 

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. Eksklu
sion vil først finde sted ved en restance sva
rende til 1/2 - 1 års kontingent, og restancen vil 
om nødvendigt blive inddraget ved inkasso. Alle 
omkostninger i forbindelse hermed betales af 
skyldneren. 
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Leder 

©©® 
Så blev det endnu engang december, og blandt julegavernes "top ti" findes i 
år alt fra Su Doku til stavgang. Hvis du ikke allerede har fået nok af Ritt, 
Pind og Bondam, så er det også muligt at ønske sig en biografi, hvor de 
kære politikere kommer til orde uden modkamp. 
Når så julens film i TV begynder at minde for meget om noget, som du har 
set før, så kan du få selskab af single kvinden Nynne på biograflærredet. Du 
kan også smutte en tur forbi stedet med Danmarks for tiden største el
regning, Tivoli, som byder på en julepyntet have med flere lys end 
nogensinde før. Måske er det mest nærliggende dog, at du bare læner dig 
tilbage og betragter julen, som det tidspunkt på året, hvor du indtager en 
masse dejlig mad og er sammen med dem, som du holder allermest af! 
Ind til da, så kom blot ned i DSR og få styr på julestressen med en god 
omgang ergometerroning; fire dage om ugen med fuld fart på musikken og 
masser af sved på panden; og en afstressende yoga, som får dig til at 
glemme alt om juleriet - der er nok af muligheder, også i det nye år. 

Dykanden gik i år til vores kære kaproningschef Rune Gartner, som 
desværre ikke selv kunne være tilstede den 04. november, da anden blev 
uddelt ved årets Kaproningsmiddag. Til gengæld var der flere aktive 
medlemmer, som gjorde deres til, at det blev en rigtig god aften med både 
taler og god mad - tak, for en veltilrettelagt aften. 

Under bladets udgivelse har der været "vagtskifte" i bestyrelsen, hvor en del 
poster er skiftet ud med helt nye kræfter. I næste nummer af bladet kan du 
glæde dig til en præsentation af de nye medlemmer. Paul Brilniche-Olsen 
har efter en del år på formandsposten valgt at overdrage sin post til Hans G. 
Olsen - velkommen til Hans og tak, for en rigtig god indsats til Paul. Det 
har altid været en fornøjelse, når du styrede slagets gang ved 
bestyrelsesmøderne! 

I det nye år ses vi først til februar, men husk, at der altid er nyhedsmailen og 
hjemmesiden, hvor du løbende kan følge med i alle aktiviteterne i DSR. 

Redaktionen ønsker alle en rigtig vidunderlig jul og et inspirerende nytår! 

Marianne Bentzen {redaktør} 
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Resume af bestyrelsesmødet 
d. 8. november. 
• Bestyrelsens efterårsstrategidag handlede bl.a . om tutorordningen. 

Konklusionen var, at det har været en succes. Der er foretaget en 
evaluering ved hjælp af spørgeskema til de deltagende kaniner, og det 
viser, at tutorordningen har været med til at fremme integrationen i 
klubben. En del kaniner vil også genre være tutorer næste år, og 
dermed bære tutorordningen videre. 

• På strategidagen blev også drøftet en bedre og hurtigere indsats 
overfor skader på bådene, herunder skabelsen af større ansvarlighed. 
Mere om de påtænkte tiltag følger senere. Endelig handlede strategi
dagen også om om behovet for at understøtte scullerroningen fra 
Svanemøllen bl.a. via indkøb af scullere som erstatning for Psi og Ksi. 

• Til at hjælpe Brigitta i køkkenet med afrydning mv. er ansat Christian 
Rasmussen, som vil være i køkkenet mandag-torsdag. Christian går på 
seminariet og har solid erfaring som køkkenmedhjælper, 
kokkeassistent mv. Tag godt imod Christian. 

• Det ser ud til, at Københavns Havn nu er så ren, at fiskeri fra båd vil 
blive tilladt. Hvis det sker i store dele af havnen eller hvor roeren skal 
passere, kan det give problemer. Bestyrelsen har kontaktet DFfR for 
at koordinere roernes reaktion. 

Vil du vide mere om bestyrelsesmøderne, kan du se referatet på opslagstavle 
i Slyngelstuen. 

Paul Bruniche-Olsen 
Formand 

Paul BrOniche-Olsen holder sin sidste stander
strygnings tale i kraft af sit formandskab. Paul har 
nu valgt at overdrage sin post til Hans G. Olsen 
(Foto: Lars Bundesen 7 
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Aktivitetskalender 2005-2006 

December 
10. Julefrokost 
18. Julekispus, Gåsehuset 
31. Nytårsfest (hvem arrangerer?) 

Januar 
3. Bestyrelsesmøde 
5. Deadline på DSR-bladet 

16. Opstart af salsa og tango 
Uge 3 Thailandsk uge i DSRs køkken 

Februar 
7. Bestyrelsesmøde 

Marts 
7. Bestyrelsesmøde 

24. Vennernes Generalforsamling 
26. Instruktørdag 
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DsH JUbEFHOIOsT 

Pris: Medlemmer af Stynnandslauget 70 kr. 
(pris for mecllemsskab af lauget 30 kr) 
Ikke-medlemmer af Styrmandslauget 110 kr 

Billetter kan købes i baren, hvor du også skal skrive, hvilken lækker juleret, 
du vil medbringe til festen . Indgang efter kl 23: 50 kr. 
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Sved På Panden 
- Vinterprogram 2005-2006 

Nu er vintersæsonen startet, og ønsker du at bevare din gode sommerform, 
så er Sved På Panden (SPP) måske noget for dig. 

SPP er et åbent tilbud for alle og har følgende træningstider i 
ergometerrummet: 

Mandag, tirsdag og torsdag kJ. 19.45 

Onsdag kl. 18.15 

Lørdag k!. 13.00 

SPP er et selvorganiseret tilbud, hvor der er tilknyttet en træner en 1 gang 
om ugen. 

For yderligere informationer se venligst www.dsr-online.dk under 
sportsroning, hvor du også kan tilmelde dig SPP Groupcare Mailinglisten. 

Kom og vær med :-) 

Mange hilsner fra 
Sportsroningsudvalget 

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengødng 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

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

E-mail: hel@alfa-eklunddk' Fax . 70204413 
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Et strejf af Thailand 
I uge 3 er der thailandsk uge i DSR. 

Oven på den fede julemad byder Brigitta på følgende ugemenu: 

Mandag: Salat med oksekød. 

TIrsdag: Kokossuppe med kylling. 

Onsdag: Smørstegt fisk med tamarindesauce. 

Torsdag: And i rød karrypasta. 

Thai-hilsner fra Brigitta, køkkenet 

Køkkeninfo: 

Køkkenet i DSR holder lukket mellem jul og nytår. 

Muh . Brigitta 
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SALSA 
Nye hold fra den 16. januar 2006 

I vintersæsonen har du nu mulighed for at melde dig til salsa på flere niveauer! Der vil være noget 
for dig, der allerede kan de grundlæggende salsatrin, drejninger og dips (let øvede 2), og for dig 
med de lidt mere stive ben og generte donsemuskler (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. Solsatrinene kan ogsa bruges, nar du skal til fest. 

BcgyndeN/let ..,.. l: 
Et hold bc1de for dig, som ønsker at starte op, og for dig, som har haft 10-20 timers undervisning. I 
vil fa 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 efteraret): 
Et hold for dig, som hor haft mere end 20 lektioner. Der trænes nye figurer, trin, drejninger, dips 
og styling, men der lægges 0!J$(l stor vægt på bosisrytme og grundtrin. 

pa begge hold vil der derudover blive leget lidt med Merengue og Bochafa rytmerne. 

Sted: RoJdubben Skjold, sal ... 
Dato: Start IllOndog d. 16. Ja- 2006 
Tid: &.gyndeNlIet lIVCde l: 18.00-19.30' Let~. 2: 19.30-21.00 
PrIs: Pr. lektion - DSR-lMCIlemmcr 50 kr . • for alle andre 7l5,-

For 8 lektioner - DSR-lMCIlemrner 350 kr .• for alle andre !550 kr . 

Du møder bare op - portner ikke nødvendigt. Husk penge til betaling for undervisningen. 

8arbara Wassard 
Barbara har danset salsa siden 1986, hvor hun boede et lir i Colombia. 
Hendes stil er en fusion af diverse solsastilarter - hovedsageligt 
colombiansk, puertoricansk og cubansk krydret med lidt New York og 
LA. Style. 

Barbara er aktiv i det Københavnske salsamiljø, bc\de som performer 
og underviser. Hendes specialer er; ladymoves, dips og Solsa Survival 
erosh Courses for Solsafanter. Hun har lovet shows i Australien, 
Sydafrika, Kenya og i hele Danmark, bl.a. med solsabandet Salsoloca 
i Tivoli. 

Barbara vondt i 2001 guld i l(øbenhavnsmesterskabet i Solso, sølv i 
Danmarksmesterskaberne og deltog samme ar i de Nordiske Salso 
Mesterskaber sommen med Jon Dannerfjord. Henter I.bende ny 
inspiration i udlandet; Colombia, Puerto Rico, Argentina, Mexico og 
ved de arlige Euro~ Salsa Festival i Holland. 

Ser frem til nogle fornøjelige timer - Barbara Wassard (red. Marianne Bentzen) 



Tango 
Nye hold fra den 16. januar 2006 

Begynd.,..: 

Et hold både for dig, som ønsker at starte op, og for dig, som har haft 10-20 timers undervisning. I 
vil fli en god rytmesikker base med fokus pli bevægelse og teknik. Med dette fokus vil grundfigurer 
og trin blive mere tilgængelig. 

Let riede/riede: 
Et hold for dig, som har haft mere end 20 lektioner. Der trænes nye figurer og trin for at udvikle 
de enkelte bevægelser, føring og følge. Derved vil improvisation og muligheden for et personligt 
præg blive nemmere. Der tages hensyn til det enkelte pors forudsætninger. 

Sted: I>clnsk& Studenters Roklub, salen. 
bato: Mandage, start 16. januar 2006 
Tid: Begyndere: 19.00-20.30 • Let _de/nede: 20.30-22.00 
Pris: For 10 lektioner - roklubtnedlemmer 3~ kr .• for all. andre 550 kr . 

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har en partner. Husk penge til betaling for undervisningen. 

Ser frem til nogle fornøjelige timer - pa vegne af DSR Motion (Marianne Bentzen) 

(Foto: Marianne Bentzen) 

Velkommen 
til Christian Rasmussen, som 
er Brigittas nye medhjælper i 
køkkenet. 
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CHICAGO & MONTREAL 2006 
I 2006 bliver der mulighed for at deltage i 2 store homoregattaer i Nordamerika: Gay Games i 
Chicago og Wortd Outgames i Montreal. Der er mulighed for at deltage i begge arrangementer, da 
der er kun en uge i mellem, men fra Pan Idræts side ser det udsom om, de fleste kun tager til 
Outgames i Montreal. 

HOMOSPORT? 
I løbet af de seneste år er der blevet arrangeret flere hornosportsbegivenheder rundt omkring i 
verden. Det følger en udvikling i det homoseksuelle miljø om synlighed i samfundet fra de første 
gadedemonstrationer i New York i 1969 til Pride optog og festivaler i 1990'erne over 
sportsbegivenheder som Eurogames og Gay Games. Sportsbegivenhederne er kendetegnet ved at 
være mere sociale arrangementer med sport og homo·kultur som samlingspunktet end det er 
konkurrence på højt niveau (med undtagelse af de klassiske hornodiscipliner som Stflettoløb og 
Damehåndtaske kast). 

HOMOER I DSR? 
I 2003 var DSR vært for Nermaid Regatta i forbindelse med Eurogames i København, hvor 70 roere 
deltog. I 2004 var 12 danske roere (hovedparten fra DSR) med til Eurogames i Miinchen, hvilket 
resulterede i en sand medaljehøst for alle de danske roere! 

Alle er velkomne til at deltage i disse arrangementer unge som gamle, homo, hetero og bi, eller 
hvordan man nu engang væLger at identificere sig. I de fleste sportsdiscipliner er der også muLighed 
for folk med et fysisk handicap at deltage. Det, der kendetegner disse sportsarrangementer, er en 
afsLappet international stemning, hvor folk med forskellig observans mødes og fejrer forskelligheden 
igennem en række venskabelige konkurrencer. 

GAV GAMES VII CHICAGO 2006 
CHICAGO, USA 15.-22. juli 2006 

www.gaygameschicago.org 

Roning mandag d. 17. - torsdag d. 20. juLi. 
(Aner ikke hvorfor det strækker sig over så mange dage). 

Pris Registrering USD 175 (DKK 1115) + Partidpation fee USD 75 (DKK 480), 
som dækker bådleje. I aLt ca. DKK 1600. 

Der er rabat på USD 50 (DKK 320) pr deltagere ved registrering af +5 
deltagere samtidigt. 

Tilmeldingsfrist 30. april 2006. 

Løb 1x, 2x, 2- , 4x, 4-, 4+, 8+ for M, W, mix og handikappede. 
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Aldersklasser Open (18-26), Masters (27+)_ 

Distance 1000 m_ 

Sted Chicago River ved China T own lige syd for downtown Chicago_ 

1st WORLD OUTGAMES - RENDEZ VOUS 
MmolTREAL. CANADA 29 _ juli. 5. august 2006 
www.montreaI2006.org 

Roning søndag d. 30. - mandag d. 31. juli. 

Pris Registrering CAD 295 (DKK 1550) + evt badleje. 

Ind til 31. oktober 2006 er der rabat på 2 gratis registreringer for hver 
8 deltagere, hvis der registreres som hold. Der er også rabat ved 
registrering via www.girf.info 

.-
Tilmeldingsfrist 30. april 2006. 

Løb 1x, 2x, 2-, 4x, 4-, 4+, 8+ for aben/let M, W, mix og handikappede. 

Aldersklasser Open (18 -26), Masters (27+). 

Distance 1000 m. 

Sted Basin Olympique - lige midt inde i byen. 

Andre Der findes en dansk rejseforening for tJ()ntreal, hvor der er mulighed for at 
oplysninger samle alle danske deltagere og opnå rabat. 

www.montreaI2006.dk 

Verdens største regatta med 2500 deltagere, Royal Canadian Henley finder 
sted ugen efter Outgames på Sct. Catherines, Toronto. 

INTERESSERET? 
DSR er ved at samle hold til at tage afsted til disse regattaer. Hvis du er interesseret i at deltage 
eller være med på et hold, så send en mail til adrian@dsr-kaproning.dk 

Mvh. 
Rune Gartner Et Adrian Tao 
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Vil du være langturs styrmand? 
Et skridt på vejen mod at blive langtursstyrmand er at deltage i et 
langtursstyrmandskursus. DFfR afholder i foråret flere 
langtursstyrmandskurser. Et kursus strækker sig over en weekend, og det er 
et krav, at man allerede er styrmand. 

Følgende kurser har tilmeldingsfrist d. 13. januar: 

4.-5 . februar i Hellerup 
11. -12. februar i Ålborg 
25.-26. februar i Esbjerg 
4.-5. marts i Roskilde 
Og 25.-26. marts i Silkeborg 

For tilmelding eller yderligere info. kontakt: 
Agnethe Christensen på tlf. 22 27 07 79 eller e-mail : 
aggie@studentergaarden.dk 

Med venlig hilsen 
Langtursudvalget 

Billeder i DSR regi 
Jeg tog en del billeder de sidste dage på Hjelmsjo. Desværre må de pga. 
webmasterens restriktive politik ikke komme på hjemmesiden, men de 
medlemmer, der måtte være interesserede i at se dem, kan henvende sig til 
mig, så kan de få dem på en cd. 

Det samme gælder billeder fra kanindåben, Svanemøllematchen, 
klubkaproningen m.v. 

Med venlig hilsen 
Lars Bundesen, (larsbundesen@tiscali.dk) 
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VINTER S'ER GRAND PRIX 
Vinter 8' er Grand Prix er en konkurrence i ergometer, som alle roere har 
mulighed for at deltage i. Konkurrencen har 5 runder, og i hver runde skal 
hold af 8 roere ro en bestemt distance eller periode på et ergometer. 
Holdets 8 deltagere behøver ikke være de samme 8 i hver runde! Mere info 
kan findes på: www.roning.dk under breddeaktiviteter. 

De 5 runder er: 
1. runde: Hver person ror 500 m 2 gange i alt 8.000 m. 
2. runde: Hver person ror min. 1.000 m - tilsammen roes 25.000 m. 
3. runde: Hver person ror 2.000 m i alt 16.000 m. 
4. runde: Hver person ror 15 minutter. 
5. runde: Hver person ror min. 2.000 m - tilsammen roes 42.195 m. 

Resultaterne fra hver runde skal indberettes til DFfR på deres hjemmeside, 
hvor deadlines skal overholdes. Her kan man så efterfølgende se 
resultaterne! Vinter 8'er Grand Prix er en global holdturnering, hvorfor 
man både vil kunne finde sin placering blandt alle deltagerhold, såvel som 
sin placering blandt de deltagende danske hold. 

B'er GP er for alle, også DSR Ræserkanin Mix, som i første runde ror sig ind 
blandt top ti i den samlede turnering (Foto: Lars Bundesen) 
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Sportsroningsudvalget vil gerne hjælpe med at få afviklet og indberettet alle 
resultater fra hver runde. Vi vil prøve at skabe lidt mere kontakt de enkelte 
grupper i mellem. Derfor har vi foreslået følgende datoer for afvikling af de 
fem runder. 

1. runde : d. 06. november 200S kl. 13.00. 
2. runde: d. 30. november 200S kl. 18.1S. 
3. runde: d. 21. december 200S kl. 18.1S. 
4. runde: d. 22. januar 2006 kl. 13.00. 
S. runde: d. 04. marts 2006 kl. 1S.00. 

DSR-Mix hold, som efter 1. runde ligger blandt de tre bedste i denne gruppe -
Godt roet! (Foto: Lars Bundesen) 

Husk at selvom man ikke kan deltage alle S gange, kan man godt være 
med, men der er krav om at have trænet i ergometer i indeværende sæson. 

Der vil blive oprettet arrangementer på Groupcare under Motion+, 8GPS-, 
Spp- og Ræserkaninlisterne. Roere, der træner under SPP om vinteren, er 
velkomne til at dukke op på de nævnte tidspunkter, hvor vi vi) sætte hold. 

16 



Girl power når det er allerbedst - Anita Mejemose i sædet med masser af 
opbakning! (Foto: Lars Bundesen) 

Man vil, så vidt det er muligt, ro med sine holdkammerater, men skulle der 
blive over- eller underskud hos de enkelte grupperinger, vil vi samle hold på 
tværs af grupperne. SPP vil traditionen tro stille så lige hold som muligt. 
1. runde er allerede vel overstået, hvor vi stillede 4 hold. Det blev til et 
damehold (DS R-DAMER), et herrehold (DSR-HERRE), samt to mixhold 
(DSR-MIX og DSR-RÆSERKANIN-MIX). Der blev roet i følgende tider: 

DSR-HERRE 
DSR-MIX 
DSR-RÆSERKANIN-MIX 
DSR-DAMER 

26:22.5. 
26:53.2. 
27:52.0. 
29:31.9. 

I den åbne mixklasse gjorde vores hold det rigtig godt og ligger således på 
en samlet 2. og 5. plads. Godt gået! Hos herrerne og damerne er de 
samlede placeringer hhv. nr. 17 og 11. Ser man bort fra de to førende 
finske hold, var der kun 41.4 sek. op til 3. pladsen for damerne! 

Vi håber at se rigtig mange roere til de følgende afdelinger af konkurrencen, 
så til meld dig via Groupcare eller mød op på de nævnte tidspunkter. 

Af Sportsroningsudvalget 
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Amager Strandpark 
- En SAND gave tilos roere 
Perfekt rovand, nærkontakt med det omgivende miljø og 
varierede muligheder gør den nye Amager Strandpark til et 
spændende farvand for os DSR-roere. 

Der behøver hverken være optræk til jul eller kommunevalg, for at 
Københavns Kommune giver sine indbyggere gaver. - I august indviede 
kommunen den nye Amager Strandpark - en i bogstaveligste forstand 
SAND kæmpegave til byens borgere i form af 1 million kubikmeter sand 
placeret som en godt to kilometer lang ø ud for Amagers kyst mellem 
Sundby Havn i nord og Kastrup Havn i syd. 

Kysten og strandparken er lagt ud som rekreativt område selvfølgelig især 
for strandløver og andre badedyr, men Lagunen - vandet mellem øen og 
"fastlandet" Amager - er også et perfekt rofarvand. 

DSR-udflugt i september 
Det oplevede ca. 20 DSR-roere i begyndelsen af september, hvor vi drog 
mod Dragør og undervejs lagde turen gennem strandparken. Her var 
rivierastemningen - hjulpet af høj sol, ingen vind og ca. 20 graders varme -
i bogstaveligste forstand tæt på med soppende børn, svømmende hunde og 
drivende badebolde i farvandet. Ligesom når turen går ind i Københavns 
Havn kommer man tæt på livet inde på land på en helt anden måde, end 
når man tager de sædvanlige ture langs kysten. Man får da også megen 
opmærksomhed og mange hilsener undervejs - i øvrigt af en noget anden 
type end dem, en fredag aften i kanalerne giver. 

Og skulle man have lyst til nærkontakt af 3. grad, en decideret landgang, så 
er det muligt at lægge til både på 0resundssiden, inde i lagunen samt på 
sydspidsen. - Alle steder med iskiosker og strand liv inden for et par 
bådlængders afstand og ideelle muligheder for en dukkert. 

Ideelt rofarvand 
Men selvom man er tæt på land, er der plads til alle - også roere, da 
lagunen er 200-500 m bred. Så man kan både komme tæt på badelivet og i 
så god afstand, at man kan sætte skub i båden. Noget, som det flade vand i 
lagunen bestemt indbyder til. 
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Artiklens forfatter og andre i samme båd nyder septembersolen i Amager 
Strandpark (foto: Jan Trzaskowski) 

Og der er da også tænkt på det roende folk, herunder de mange kajakker, 
som sværmer rundt i vandet. Broerne er lette at passere. Det samme gælder 
adgangen til lagunen - i nordenden et stræde og i sydende n en kanal - selv 
om ind- og udsejling kræver nogen opmærksomhed p.g.a. den megen 
sejlende trafik. 

Aftenture 
Så turen i september gav mod på flere besøg. For en udflugt til Amager 
Strandpark er nemlig også en ny og attraktiv mulighed for os DSR-roere på 
de almindelige hverdagsaftener. En tur forbi Prøvestenen ned langs Strand
parken på ydersiden, d.v.s . i Øresund, og retur nordpå gennem lagunen er 
på ca. 27 km. Det kan snildt nås, inden køkkenet melder udsolgt, var vi 
adskillige, der oplevede ind til flere gange i det gode efterårsvejr. 

Og tilbageturen kan som afveksling gå inden om, d.v.s . bag om Prøve
stenen. Måske ikke verdens mest charmerende sted, men en tur gennem et 
30-50 langt rør, en indsø med et rigt fugleliv og et meget fladt rovand gør 
denne variant spændende. Den betyder faktisk også, at man på mere end 
halvdelen af turen ror ad forskellige ruter på hhv. ud- og hjemturen. 

Så når foråret igen melder sig og dermed lægger op til en stor invasion af 
sol- og strandhungrende københavnere i strandparken, ja så er der alt mulig 
grund til, at vi DSR-roere også blander os - fra vandsiden naturligvis. Bare 
det snart var forår. 

Af Jacob Saxild, DSR Motion 
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På vandet - på højsletten 
.. . at komme ud at ro i det centrale Brasilien 

Her er en lille beretning om mine oplevelser som roer i Brasilien. Den 
handler ikke overraskende om roning - men den handler også lidt om stedet, 
menneskene og skikkene. 

Klubben 
"Roning - en livsstil" hed DFfR's slogan for år tilbage. Og det betyder 
naturligvis, at muligheden for at komme til at ro spiller ind i valget af desti
nation, når man skal til udlandet og arbejde i en periode. 

I Brasilia er der fem roklubber - eller rettere fem sportsklubber, som også 
tilbyder roning: Clube Naval, Clube de Excercito (hærens klub), ASBAC, 
JATE, og Minas Tenis Clube. 

Jeg havde besluttet mig for at melde mig ind i Clube Naval, som er en klub 
for personel ved den brasilianske marine, (man er vel gammel storadmiral). 
Klubben kan nemlig ud over roning tilbyde sejlads, tennis, basketball, 
fodbold og i øvrigt førsteklasses faciliteter som svømmebassin, restaurant, 
bar osv. Med ca. 40 aktive er roning langt fra den største aktivitet. Det er 
snarere at drikke øl og hænge ud ved pølen eller spille tennis. 
Klubben , der vel har 1500 medlemmer, 
fylder et område på størrelse med hele 
ro- og lystbådekomplekset i Svane
møllen. Det maritime aspekt fornægter 
sig ikke. Langs klubbens veje hænger 
der ankerkæder og skibsklokker, 
maskintelegrafer, skibsrat 0.1. pryder 
området, som holdes i stand af omkring 
15 vedligeholdelsesfolk. De sekre
tariatsopgaver, der i DSR varetages af 
et par håndfulde bestyrelses- og andre 
medlemmer, er der 8 kontorfunk
tionærer ansat til at håndtere. Og så er 
der i den nautiske afdeling, der også 
rummer roningen, ansat folk til at 
hjælpe med at tage bådene op og sætte 
dem i. Strange but funny at the same 
time ... .. 
20 

Båd under udhæng (Foto: Christen 
Krogh) 



En ting, der gjorde mig virkelig misundelig var, at klubben har et robassin til 
8 personer, der nemt kan rigges til både dobbeltåres og enkeltåres roning. 
Det er altså smart! 

At blive medlem 
At komme til at ro kræver, at man er medlem af en roklub . I Danmark er 
den side af sagen hurtigt klaret, men i Brasilien er intet så enkelt. 

Hurtigt efter min ankomst var jeg så heldig at træffe en venlig søofficer -
Capitao do Mar da Guerra Prado - der sendte mig indmeldelsesblanketten, 
og så kunne jeg ellers gå i gang. Det viste sig nemlig at klubben ud over den 
udfyldte indmeldelsesblanket skulle have to pasfotos (3x4 cm), mine 
forældres fulde navne (problematisk, hvis man skulle være hittebarn), en 
erklæring fra ambassadøren om, at jeg rent faktisk arbejder på ambassaden, 
Oeg måtte spørge flere gange for at få den erklæring - I wonder why} og en 
kopi af mit identitetskort, (som også var besværligt at få). 

Jeg fik samlet alt dette sammen og afleveret personligt i klubbens 
portvagt. ..... og så skete der ellers intet i nogle uger. Absolut intet. Jeg 
ringede derefter til klubben for at høre, hvad der var sket med min 
ansøgning. "Hvilken ansøgning??", svarede de. (Det, de sagde, var meget 
længere, meget hurtigere og på portugisisk, men det citerede skulle være 
essensen). Den var åbenbart aldrig nået de 300 meter fra portvagten til 
sekretariatet. Og jeg måtte på den igen. 

Men nu er man jo ikke bureaukrat for ingenting, så vel vidende, at hvis alle 
har ansvaret, har ingen ansvaret, fik jeg en medarbejder i klubben til at 
kvittere for modtagelsen af ansøgningen. Og vupti var den godkendt, så jeg 
kunne betale mit indmeldelsesgebyr (ca. 1.600 kr.) og medlemskontingentet 
(ca. ca. 240 kr./måned). 

Nu skal det i al retfærdighed siges, personalet i klubbens sekretariat var 
meget kede af, at de havde smidt min ansøgning væk. Jeg forsøgte 
naturligvis at udnytte det til at få rabat på kontingentet, men den havde de 
luret ... 

At få sin båd meldt ind 
Efter at have fået mig selv ind i klubben gjaldt det så min båd - en tidligere 
DS R-skude med det poetiske navn Ki. Båden ankom til min bolig i en 8,5 
meter lang trækasse og indpakket i flamingo. 
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Ki kom til at ligge en rum tid under mit udhæng, før jeg midt i februar fik 
vand under kølen, for det var heller ikke helt enkelt at få båden meldt ind. 
Det krævede noget forhandling og udfyldning af tre formularer; en hvor jeg 
skrev under på at jeg ville ro pænt, (nogen ville her tale om falsk), en 
registrering af båden og en, som - behørigt afstemplet og bevidnet - gav 
mig ret til at føre den ind på Clube Navals område. 

Herefter var det blot at finde en lastbiL som formedelst 200 kr. under mit 
årvågne og nervøse blik forsigtigt kunne transportere Ki de sidste 3 km. af 
den godt 10.000 km. lange rejse fra Svanemøllen til Sedor Clubes 
Esportivos Sul - og jeg kunne ånde lettet op. 

Bådtyper 
Hvilke både fik så selskab af Ki? 

I Brasilien ror man typisk i outrigget eller gigrigget materiel. Dels er 
inriggere jo nok mest en skandinavisk eller dansk foreteelse, og dels er der 
masser af vand at ro på uden, at man behøver at bevæge sig ud på havet. 

Man kan dog finde en inrigger eller to i mange af klubberne i Brasilia - de 
bruges mest til kaninernes første rotur. De ligner DSR's, men er hverken 
forsynet med forrum/agterrum eller trædeplader i bunden af båden. Det 
med at skifte plads undervejs bruger man ikke rigtigt her. Inriggerne er 
typisk 4-årers, men jeg har set en enkelt 8-årers - en ordentlig balje. 

Rofarvand 2 - set mod Pante Costa da Silva (Foto: Christen Krogh) 
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Clube Navals både er ikke særligt godt vedligeholdt. Glasfiber eller træbåde 
med skader på skroget ender ofte med en bule, der hvor reparationen er 
udført. Selvom ikke alle i DSR møder så meget op til bådvedligeholdelse 
som de burde, er DSR's både - heldigvis for alle - i en noget bedre stand. 

Jeg har kigget mange steder i klubben, men desværre forgæves - de har 
ingen otter! Og det er jo lidt surt! 

Søen og vejret 
Selvom Lago Paranoa er en smule overbefolket - Brasilia er den by i 
Brasilien med 3.-flest lystbåde, og det er langt fra dem alle, der overholder 
de internationale søvejsregler - må man nok alligevel beskrive søen, som 
noget nær det perfekte rofarvand. Der er ikke tale om en pæn, rund sø, 
men derimod en med masser af forgreninger, hvilket giver gode muligheder 
for interessante ture. Der er en lang række klubber - og et par restauranter -
med egen havn eller ponton, hvor man kan lægge ind og hilse på. 

Rosæsonen varer hele året, og vejret er godt til roning. Bortset fra de 
kraftige vindstød, der ofte kommer i forbindelse med tordenvejr og kraftig 
regn, er solen faktisk, det man skal passe mest på. Selv med let skydække 
kan man pådrage sig seriøse solskoldninger (ikke mindst, hvis man prøver at 
økonomisere med sin hårpragt), og faktor 50 eller 60 er ikke for lidt på 
udsatte steder. På grund af varmen og solen er det også nødvendigt at holde 
meget øje med væskebalancen. 

Mange dage om året står den på vindstyrker under 4 m/s, og blikvand 
oplever man ofte. Og det er jo godt, hvis scullerkilometer ikke er det, man 
har mest af. 

Handicap-roning 
I Clube Naval praktiserer man noget, som jeg ikke har set derhjemme 
(endnu); nemlig handicaproning. Jeg har set en mand med et ben ro svava. 
Jeg har set fire blinde nye roere komme gående i en række og med en hånd 
på 'formandens' skulder på vej ned til en 4 årers inrigger og en rotur. Jeg 
har set en fyr med 20 % af synet i behold drøne rundt på søen i en svava. 
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Det er et initiativ, man kun kan have stor respekt for - roning er i Danmark 
en af de sportsgrene, hvor handicappede måske i ringest grad har kunnet få 
fodfæste - men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der ville ske 
ved en kæntringsulykke. Selv i Lago Paranoa's varme men ildelugtende 
vande kan der være langt til land, hvis man ikke kan orientere sig og 
svømmer den forkerte vej. En svær afvejning mellem at inddrage en 
marginaliseret gruppe og samtidig have et højt niveau for sikkerheden. 

Helene, Anders og Christen - Clube naval- Havfrue 

Og så vil jeg slutte af med et billede af noget, som jeg ikke rigtigt havde 
regnet med at komme til at se i en roklub Brasilien (og her tænker jeg ikke 
på Helene og Anders). Måske skulle DSR anskaffe sig en kopi af Kristus
figuren i Rio. 

Tekst og fotos af Christen Krogh in Brazil 
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Nye bade til herrerne og mere plads 
til damerne 
- men det kræver støtte fra klubbens medlemmer! 

Vores kære klubhus er som bekendt en arkitektonisk perle i funkisarkitektur 
fra 1939. Desværre er herrernes badefaciliteter og saunaen af ca. samme 
alder og trænger kraftigt til en kærlig hånd - Det gør mange af jer også 
jævnligt opmærksom på! 

Men samtidig kan herrerne så glæde sig over, at der bliver flere og flere 
kvindelige medlemmer i klubben, hvilket betyder, at omklædningsforholdene 
her er alt for trange . 

Vi har derfor fået projekteret en ombygning, som vil give: 

1 Et omklædningsrum mere til damerne. 
2 Nye badefaciliteter til herrerne . 
3 Og en ny fælles sauna til alle. 

Alle tegninger er klar. Vi har fået prisoverslag på arbejderne, og det er bare 
at gå i gang ... 

Men! Men! Det koster ca. en million kroner at gennemføre projektet! 

Klubben ligger ikke lige inde med en million kroner, så vi skal have skaffet 
midler udefra for at realisere ombygningen. 

Vi leder derfor efter medlemmer, som vil være med til at skaffe pengene til 
at realisere projektet! IKKE af egen lomme, men til kreativ brainstorming, 
identifikation af fonde, der kan søges etc. 
Så - er du interesseret i at støtte op om realiseringen af dette garanteret 
meget populære projekt, så send undertegnede en mai! på Fundraising@dsr
online.dk, og du vil få en invitation til et kreativt møde. 

Muh. Hans G. Olsen {hans.olsen@gmail.com} og Jacob Sax ild 
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Aber på spil 

Det var en helt almindelig onsdag morgen, hvor jeg godt nok mod sædvane 
traf en hurtig beslutning om at skulke fra yoga. Jeg har haft svært ved at 
omstille det indre ur fra sommerferien i Danmark til hverdagen i Nepal og 
havde med jetlagøjne set hele fire afsnit af The West Wing aftenen forinden 
og var kommet sent i seng. 

Godt, stod op, gik i bad og gik nedenunder for at spise morgenmad og 
nussede lidt rundt. Gik tilbage til soveværelset og det tilhørende toilet for at 
børste tænder og blev pludselig ramt af en fæl lugt i næseborene . Forvirret 
kiggede jeg rundt og så pludselig, at hele min seng var smurt ind i lort. Lort 
af den lettere flydende, grønne slags, hvis vi nu skal være lidt mere 
præcise ... At jeg blev overrasket er næsten lidt for mildt et ord i denne 
sammenhæng; Altså! Midt på dynen var der en hel sø. Det tyndtflydende 
grønne lort var også sprøjtet op på væggen, havde ramt min bog på 
natbordet og var i fuld gang med at gennemvæde madras og hovedpude! 

Efter den hurtige erkendelse af at jo, jeg VAR vågen, meldte første oplagte 
spørgsmål sig; Hvem har gjort det? Andet spørgsmål: Hvor ER 
vedkommende? 

- Da der ligesom ikke var oplagte svar til nogle af delene kom tredje 
spørgsmål: Har jeg selv gjort det? - 0h ... . kunne ikke på stående fod huske 
noget om akut dårlig mave, endsige at være vågnet op i en sø af flydende, 
grønt. .. 

Efter at have kigget i brusekabinen - jo, det gjorde jeg faktisk - og sikret mig, 
at der ikke gemte sig en meget sur, meget grønskidende nabo, måtte jeg 
som en muldvarp fra børnelitteraturen gå rundt og researche lidt. 

Af bitter erfaring ved jeg, at rotter skider mellemstore, aflange, sorte kugler, 
og at gekkoer skider små, aflange, sorte hvide kugler. Kakkelakkerne skider 
vist slet ikke og duerne ... det kender I selv. Tilbage var kvarterets hunde, 
katte - og aberne! Ves, der var den, for havde min didi - min hushjælp Roma 
- ikke nævnt noget om en stor han-abe? En fyr der, mens jeg var på 
sommerferie i Danmark, havde udviklet en forkærlighed for at hive mine 
blomster op af krukkerne på tagterrassen? Det måtte være ham. Døren til 
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tagterrassen havde også stået åben, for jeg havde da selv åbnet, inden jeg 
gik i bad, ikk? Jo. Advr! Grøn abelort over hele dynen. Efter dette 
ræsonnement satte fortrængningen ind. Jeg skyndte mig på arbejde, væk 
fra fæl stank og skidende aber og ringede hjem fluks efter Roma var mødt. 
Jeg havde jo lidt travlt med at forklare, at det altså ikke var mig, der havde 
gjort det! 

Som altid klarer Roma ærterne. Først vaskede hun det hele i hånden. Siden 
transporterede hun det gennem byen i en taxa for at få dyner og sengetøj 
vasket hos min ven, Naren, der har vaskemaskine. Dundyner tørrer ikke så 
hurtigt i monsunfugtigheden, så jeg sov på sofaen i en sovepose den 
efterfølgende nat. 

Se, alt dette var jo nok ikke sket på 5. sal på Tagensvej! 

Line Wolf Nielsen bor i Nepal, hvor hun arbejder som informationsrådgiver 
for Mellemfolkeligt Samvirke. Line var medlem af DSR fra 2002-2004. 

Af journalist Line Wolf Nielsen 
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En tidUgere amerikansk kanin i DSR 
Klubstatistiker Ole Hansen kan 
oplyse, at en typisk kanin i DSR er 
kvinde og ca. 31 år. Den alders
gruppe er der jo mange i DSR, 
både mænd og kvinder, der tilhører, 
men der er jo også kaniner, der gør 
sig bemærket ved at have en anden 
alder og en baggrund, der adskiller 
sig fra de flestes. 
En af dem er Martha Gaber 
Abrahamsen, der har været kanin 
denne sæson og har indvilget i at 
fortælle lidt om sin baggrund og sin 
første tid i DSR. 

Martha er født i Philadelphia, 
Pennsylvania, i USA, og tog en 
bachelorgrad i historie på Columbia 
University i New York. Undervejs 
var hun to somrene 1967 og 1968 au pair-pige i Finland. Hun lærte det 
finske sprog (hvilket vist forekommer de fleste af os at være uhyggeligt 
svært) og var derefter i en årrække ansat dels ved finsk radio og tv, hvor hun 
lavede udsendelser på engelsk og var oplæser af nyhederne på engelsk, dels 
var korrespondent for det amerikanske radio- og tv-selskab ABC. Undervejs 
mødte hun sin nu afdøde danske mand, der var diplomat og ansat ved den 
danske ambassade i Finland. Hun lærte sig endvidere også svensk og dansk, 
og da hun også forstår norsk og taler en del fransk og italiensk, kan man 
roligt kalde Martha lidt af en sproggeni. I årene i Finland tog hun også 
translatøreksamen i finsk. 

Hun flyttede til Danmark i 1981, hvor hun oprettede sit eget en-mands
translatørfirma, hvor hun oversætter fra dansk, svensk, norsk og finsk til 
engelsk, ofte bøger om kunst og arkitektur. 
Fx har hun oversat "250 Years of Danish Architecture" og "Arne 
Jacobsen". 
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I perioder fulgte hun dog sin mand på udstationeringer i udlandet, således til 
Warszawa 1984-88 og til Tel Aviv i 1994-98. 

Hun er nu dansk statsborger. 

- Hvordan kom du med i DSR? 
- Jeg har i mange år løbet langrend på ski og gået til "gymnastik fortrinsvis 
for skiløbere" i KKA. Men gymnastikken var lidt kedelig, der var ikke så 
meget socialt samvær, og jeg havde lyst til at lave noget hele året. Jeg har 
en amerikansk veninde, der ror i Birkerød, og hun anbefalede roning og 
syntes, jeg skulle finde en klub her i København, hvor jeg bor. Jeg kiggede 
på hjemmesiderne og syntes, DSR så interessant ud. Jeg ringede til 
instruktionsrochef Morten Jensen og mødte op en aften i januar med 
"bestikkelse" i form af en finsk krydderkage for at få en snak om klubben. 
Han kunne jo så hurtigt overbevise mig om, at der var masser af muligheder 
i DSR, også for folk, der ikke længere er helt unge . 
-Jeg deltog i den første introduktionsaften og meldte mig hurtigt til 
barudvalget, da det jo er et af de steder, man kommer i kontakt med mange 
af klubbens medlemmer. Da jeg jo arbejder alene, er det sociale samvær 
vigtigt for mig. 

- Hvad synes du om DSR? 
- Madordningen er et meget vigtigt element i klublivet. Tutorordningen har 
været god, dog har ikke så mange kaniner fundet på at arrangere roture. 
Det er godt, at der er så meget fleksibilitet med mulighederne for at ro. Jeg 
arbejder meget i nogle perioder, i andre er der mindre travlt, og så er det 
rart med fleksibiliteten. Hvis jeg skal nævne et problem, er det folk, der 
skriver sig op til et arrangement og så ikke møder op alligevel. 

- Hvad er dine planer for næste sæson? 
- Jeg har jo fået roet en hel del i sæsonen (med små 1100 km må Martha 
vist siges at have gjort det ganske godt!), så næste år er målet at blive 
styrmand. Jeg nåede ikke helt gennem kurset i denne sæson. 

- Er der noget, du savner i DSR? 
Ja : ugifte mænd i min egen alder!, siger Martha med et stort smil. 

Af Lars Bundesen 
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Stronhult 2005 
Hvad har et syngende kor, en grangren i en champagneflaske og 
hestespørgsmål at gøre med en DSR tur til det svenske 
arrangeret af O-sektionen .. ? 
Hvis man som jeg havde visse forbehold ved en weekend tur med løb, løb 
og atter løb, så skulle det vise sig at være meget mere og andet end det! 
Nemlig, en veltilrettelagt og rigtig god tur til Stronhult med en flok 
fantastiske mennesker fra DSR. Udover et stramt program med morgenmad 
k!. 8 begge dage, så bød turen på sjove kombinationer af løbe-/gåture i den 
svenske natur med og uden opgaver; super god mad; morsom 
underholdning; og ikke mindst udfordrende konkurrencer. 
Tak, for alle tiders tur! 

Michael Bøgh præsenterer på vegne af 
sin gruppe aftenens borddækning: Højt 
fra træets grønne top, stråler 
champagneflasken ... Godt pressions 
middel over for arrangørerne på 
posterne 
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Hvad vejer stenen. .. ? Ja, selv de to 
arrangører på posten i "Gå og Gæt" 
kunne blive i tvivl, men så er det jo 
godt, at deltagerne kan håndtere 
vægten .. . 



Det er sværere end man lige tror at ramme melodien, så samtlige deltagere kom 
på en hård prøve, da de lørdag aften skulle fremføre deres "egen sang" 

Natasha Jensen og Thomas Ungstrup Otto under søndagsturen, "Skåneleden" -
og nej, Thomas, barnevognen kunne ikke have været med på denne tur! 

Tekst og fotos af Marianne Bentzen 
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Værelse på 2. sal ledigt 

Der er blevet et værelse ledigt på 2. sal til indflytning pr. 1. februar 2006. 

Værelset er på 28 kvm. og deler toilet og bad med de to andre lejere. Der er 
adgang til vaskemaskine i varmecentralen. 

Den månedlige leje er 1.936 kr. ine!. ADSL-opkobling (ønskes ikke ADSL er 
lejen 1.836 kr.). 

Depositum udgør 3 måneders leje. 

For at komme i betragtning skal du være aktivt medlem af DSR og yde en 
indsats i klubben. 

Som lejer vil du bl.a. være forpligtet til, sammen med de øvrige lejere, at 
sørge for at klubben bliver aflåst om aftenen, samt slukke lys og tilkoble 
alarmen. 

Er du interesseret, bedes du sende en ansøgning til undertegnede senest 
d. 15. december, hvor du bl.a. fortæller om dig selv og din indsats i klubben. 
Bestyrelsen vil på den baggrund tage stilling til ansøgerne. 

Vil du gerne se værelset, kan du henvende dig til Berit Jakobsen på tlf. 
39290329. 

Muh . 
Hans G. Olsen {hans.olsen@gmail.com} 
eller formand@dsr-online.dk 
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DSR FAVORITLEVERANDØRER 

Alfa Eldund Rengøring 
og Vinduespolering 
Tlf. 70 20 67 76 
www.alfa-eklund.dk 

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

Danske Bank 
Strandvejen 8 
2100 København ø 
www.danskebank.dk 

Frederiksborggade 52, 
Kbh. K 
Tlf. 33 14 51 50 
www.friluftsland.dk 

Gastronomix I 
Slagterbodeme -l 0-14 
1716 København V 
Tlf. 70 25 24 90 

Geobyg 
murer, tømrer &: W S 
Willemoesgade 43 
2100 København ø 
Tlf. 40 18 66 16 

Gravør Bent Herndal 
Købmagergade 65 C 
1550 København K 
Tlf. 33 11 3462 

Holte Vinlager 
Østerbrogade 106, Kbh ø 
Tlf. 35 43 04 15 
www.holtevinlager.dk 

SA-EL vI Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 38881909 
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Orienteringsløb i resten af 2005 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

18. dec. Julekispus Ravnsholt **,' DSR **. 

For yderligere information se http://www.orientering.dk/farum-ok/dk/ 
karussel/ostliste .asp eller 'Østkredsens Karusse!' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte: Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 

Orienteringssektionen orienterer: 

- JULEKISPUS alternativt løb -

Mød op i Gåsehuset, søndag den 18. december kl. 10.00. 

Kom og deltag i løb i skoven samt efterfølgende at nyde glogg og 
æbleskiver. 

Muh. O-sektionen 
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Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
5003466 

Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 39296326 
Telefax: 

Formand: 
Paul Bruniche-Olsen 
Høyrups Alle 27 
2900 Hellerup 
tl f. : 39 40 48 42 
e-mail: formand@dsr-online.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. : 292342 78 - 45 85 86 05 
e-mail: kasserer@dsr-onlm e.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52. 1. th. 
2720 Va nløse 
Tlf.: 38 79 52 26 
e-mat!: sekretaer@dsr-onlme.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej . 17 
1159 København K 
tlf.: 26 74 70 48 
e-mail: kaproning@dsr-online.dk 

Instruktionsroehef: 
Morten Jensen 
Polensgade 41, 3. tv. 
2300 København S 
tlf.: 32 55 58 57 
e-mail : instruktion@dsr
online.dk 

39296322 

Motionsrochef: 
Karen Lauberg 
Gammeltoftsgade 6, st. th . 
1355 Københ avn K 
tlf.: 20 15 32 11 
e-mail: motion@dsr-online.dk 

Langtursrochef: 
Ved lån af både kontakt: 
Karen Lauberg, 20 15 32 11 
eller 
Jakob Alnor, 26 20 46 49 
e-mail : langtu r@dsr-online .dk 

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

Sportsroehef: 
Berit Haahr Hansen 
Valkynega de 9, l. th. 
2200 København N 
tlf.: 35 83 98 39 
e-mail: sport@dsr-onllne.dk 

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

Orienteri ngssektionen 

Formand : Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 45 88 58 86 

Michael Remod 
Skarøgade S, 2.th. 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 2923 42 78 

Materielforvalter: 
Flemming Borg Jensen 
Brostykkevej 145 
2650 HVidov re 
tlf.: 36 77 10 09 
e-mail: materlel@dsr-onl.ne .dk 

IT-chef: 
Michael H. QVlst 
Vognmand smarken 12, 1. th. 
2100 Københa vn ø 
tlf.: 23 37 37 06 (aften) 
e-mail : Itadmin@dSf-online.dk 

Konti ngentkasserer: 
Kun sk riftlige henvendelser: 
DSR, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e-mail : kontingent@dsr
onlme.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, 1 tv. 
2300 København S 
tlf.: 32 84 04 64 
e-mai!: bladet@dsr-online.dk 

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
tlf.: 33339344 - 30 71]144 
e-mai!: 
pouldanstrup_1999@ yahoo.com 

PR: 
Hans Juul Andersen 
FortunveJ 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39 68 03 19 
e-mail: 
handersen78@hotrnail.dk 



~~POST) @ 
pp DANMARK 

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

Så blev standeren nedtaget, som tegn på at endnu en rosæson er slut. Til venstre 
ses husfarvalter Mogens Haut og til højre, den nu afgåede formand, Paul 
Bruniche-Olsen (Foto: Lars Bundesen) 
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