


DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adre!;sen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis ogs~ 
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 t ekst 
direkte i mails. Endvidere beder 
vi om , at indlæg ik ke forsynes 
med sidehoved og fødder, da de er 
besværlige at fjerne . Vi modtager 
meget gerne illustrationer, billeder og 
billedtekster til indlæggene . 

Deadl ines 
Marts nummeret : 
Deadline onsdag den 8. februar. 
April nummeret: 
Deadline onsdag den 8 marts . 

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

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

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 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 Indbetal ing , 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-onlme.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 DS R'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 

©©® 
Velkommen til det første DSR blad i år 2006. 
Endnu et nyt år er startet, og i kølvandet herpå opstår hos mange mennesker 
et behov for at reflektere lidt over det gamle år, og i samme åndedræt at 
opstille nye mål og forsæt for det kommende år. Var vi effektive nok i det 
gamle år, var idealerne realistiske, og gik det hele som planlagt? 
Sjældent går det helt som forventet. Livet er - heldigvis - en størrelse, som 
ikke lader sig diktere; det har sin helt egen cyklus, og trods vi både har 
indflydelse og i høj grad kan påvirke i hvilken retning, vores liv skal gå,ja 
- så er der alligevel alverdens ting, ~om vi på ingen måde er herrer over. 
Så måske vi snarere skal spørge os selv, om vi overhovedet skal forsøge at 
definere det nye år! 

Siden sidst, har klubben (som sagt) fået en ny bestyrelse, som i dette 
nummer ses på forsiden afbladet. En ny bestyrelse, som med Hans G. Olsen 
ved roret, skal navigere sig frem til den kurs, som passer bedst til den nye 
besætning ombord. Derfor er der ved bladets udgivelse også blevet afholdt 
en strategidag, hvor den nye bestyrelse skal vende de lidt mere tungtvejende 
emner. Mere nyt om denne dag i næste nummer. 

Et goddag betød også et "farvel" til nogle bestyrelsesmedlemmer (ses på 
bagsiden), som hver især har sat deres præg på klubben via deres store 
indsats og mange bidrag, som medlemmer af bestyrelsen - tak, for jeres store 
engagement! 

I redaktionsgruppen har der også været vagtskifte, og der er kommet nye 
kræfter til. Velkommen til Jon Kohn og Line Johannessen, og tusind tak til 
Peter Wigh Magnus, som efter rigtig mange år i reaktions gruppen nu prøver 
livet af i DSR uden deadlines! 

Denne første 2006-udgave af bladet er relativt tynd, men jeg håber og ser 
frem til, at I - ligesom de forrige år - også fremover vil bidrage til bladet med 
alle jeres gode historier, indlæg, og ikke mindst billeder. 
Var der nogen, som sagde skiferie? 

Af Marianne Bentzen (redaktør) 
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Resume af bestyrelsesmødet d. 29. november 2005 
• Bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen gik med 

konstituering og fordeling af opgaver. Navnlig fraværet af den 
vigtige motionsrochef gav anledning til enkelte ændringer i 
opgavefordelingen: 

o 

o 

• 

Redningsveste, fendere 0.1. varetages af Materiel udvalget. 
Velkomstpakker til nye roere overgår tilInstruktionsudvalget. 
Det er aftalt, at Materielforvalter Dan Hansen håndterer 
kontakten mellem bestyrelsen o Motionsudvalget indtil videre. 

• Den overordnede kalender for næste års aktiviteter er lagt. Se 
aktivitetslisten andetsteds i bladet. Vi arbejder på at få tun et -
arrangører til de sidste fester j kalenderen. Udvalgene opfordres 

til at melde sig på banen. 

Resume af bestyrelsesmødet d. 10. januar 2006 
• Det blev drøftet, om DSR bør indhente "børneattester" for 

ledere og trænere i.f.m. den nye lov herom. Da loven retter sig 
mod personer, som har vedvarende kontakt med børn og unge 
under 15 år, mener bestyrelsen ikke, at dette er nødvendigt for 
instruktører og styrmænd i DSR på nuværende tidspunkt. 

• Københavns Kommune arbejder på et vejprojekt, som vil 
give væsentligt mere trafik på Ring 2 foran klubben. 
Selvom projektet først skal realiseres om nogle år, er det 
vigtigt, at vi markerer os . Bestyrelsen koordinerer med de 
andre klubber. 

• Der bliver opsat bevægelsesfølerei gennemgangen i 
bådhallen, så lyset tænder og slukker automatisk. 

• Saunasystemet ændres, så den ikke automatisk er tændt på 
bestemte tidspunkter, men tændes manuelt. Samtidig 
afskaffes møntalltomaten. Se efter opslagene når det er 
installeret. 

Det tegner til et godt samarbejde i den nye bestyrelse! 
Vil du vide mere om bestyrelsesmøderne, kan du se referatet på 
opslagstavlen i Slyngelstuen. 

Hans G. Olsen (Formand) 
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Februar 
7. 
8. 

18.-19. 

Marts 
4. 
7. 
8. 
11. 
19. 
20. 
21. 
24. 
25. 
26. 

April 
1.-2. 

1. 
4. 
5. 
8. 
20. 
22. 
30. 

Aktivitetskalender 2006 

Bestyrelsesmøde 
Deadline for DSR-bladet 
DfFR modul A 

Afslutning 8GP 
Bestyrelsesmøde 
Deadline for DSR-bladet 
Klubmesterskaber og Blåt øje 
Instruktørdag 
Intro-aften nr. 1 for nye medlemmer 
Teoretisk styrmandskursus 
Vennernes generalforsamling 
Oprydning i bådhal 
Standerhejsning 

DfFR modul B 1-2 
Start på instruktion NB kl. 11 
Bestyrelsesmøde 
Teoretisk styrmandskursus 
Deadline for DSR-bladet 
Intro-aften nr. 2 for nye medlemmer 
Hjælperfest 
Løvspringstur 





Menu: 
Kreativt DSR-medlem med et pift af gode ideer. 

Ingredienser: 
1. Et stk. DSR-medJem 
2. En mande- eller kvindehjeme 
3. 4 spsk. kreativitet 
4. 2 pift gode ideer 
5. 1 nyspidset blyant 
6. 1 stk. blankt A-4 papir evt. med striber 

Fremgangsmåde: 
Tilsæt mande- eller kvindehjernen til DSR-medJemmet og rør godt. 
Bland langsomt kreativitet og gode ideer i massen. Vær opmærksom 
på at der ikke må være klumper ·deri. 
Spids en blyant og find papir. Hæld massen ud over papiret, og pas 
på at det ikke løber ud over kanten. 
Papiret lægges i postkassen i Slyngelstuen og er færdig en mandag, 
tirsdag, onsdag eller torsdag omkring aftenstid. 

Velbekomme 

Sagt med andre ord: 
Har du en god ide til en ret, salat eller andet, så læg en opskrift i 
postkassen i Slyngelstuen. 
Brigitta vil blive meget glad for nye ideer og forslag til aftensmaden. 
Ris og ros er også meget velkommen. 

Hilsen Køkkenudvalget 
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Referat fra generalforsamlingen i 
Danske Studenters Roklub, 
fredag den 25. november 2005 i DSR. 

Generalforsamlingen indledtes med, at bestyrelsen indstillede Dan 
Nielsen til dirigent og Peder Juhl Madsen til referent. Dan Nielsen 
konstaterede derefter, at begge var valgt, at generalforsamlingen var 
lovlig indkaldt og blev afholdt inden for den i klubbens love gælden-

----,de-frTst Generalforsamtingen-var-dermed-Iovl-ig,--. ----------

Dagsorden: 
l) Aflæggelse af beretning 
2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
3) Særlige forslag 
4) Fastsættelse af kontingent for det følgende år 
5) Valg af formand: Hans G. Olsen opstiller 
6) Valg af kasserer: Johan Frydendahl genopstiller 
7) Valg af sekretær: Pia Abo østergaard genopstiller 
8) Valg af materielforvalter: Dan Hansen opstiller 
9) Valg afkaproningschef: Rune Gartner genopstiller 
IO) Valg af instruktionsrochef: Morten Jensen genopstiller 
Il) Valg af mo1wnsfochef: -
12) Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter: Berit Haahr 

Hansen opstiller 
) 3) Valg afkajakrochef: Kell Isager opstiller 
14) Valg af langturschef Laurits Rauer Nielsen opsti Iler 
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 
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Ad 1) Formanden indledte med at konstatere, at klubben havde 
fremgang: 

a) For første gang siden 1997 var vi tæt på 1100 medlemmer. 
b) 220 kaniner fik roret i år, hvilket er det højeste tal siden 1995, 

og 40 pingviner havde fået kajakret, hvilket var rekord 
c) Et regnskab med en kvart million i overskud. 

Dernæst omtalte formanden de sportslige resultater i 2005. 
Ved VM i Japan var der DSR-roere i alle de fire både, der nåede i 
finalen: Guld til Thomas Ebert, sølv til Mads Rasmussen og Kirsten 
Kirk Jepsen og flot indsats af Gunnar Levring i den tunge 4-er. 
Hertil kom at Jacob Jespersen erobrede NM i 4x, samt at DSR 
havde haft fine placeringer herunder adskillige DM og forbunds
mesterskaber. 
Der havde været stor aktivitet i langdistancekaproningen og 8GP, dog 
ingen sejre, men gode placeringer. Formanden konstaterede, at KVIK 
dominerer inden for dette felt, men et lyspunkt var dog, at DSR 
havde slået KVIK ved Svanemøllematchen, idet DSR havde vundet 7 
ud af 11 løb, herunder Bestyrelsesløbet. 

Der har i årets løb været et højt aktivitetsniveau og mange tilbud: 
Formanden nævnte, at DSR som en stor klub har den fordel, at den 
kan give en bred vifte af tilbud til medlemmerne, hvilket formanden 
også fandt var en forudsætning i dag, hvor det føles naturligt, at indi
videt har en bred vifte af tilbud. 
Vi har rovagtsordning, Teknik+, outriggerroning, SPP, Motion+, 8GP, 
"ræser"kaniner, måneskinsture, deltagelse i Kulturhavn og meget 
mere. Og i vintersæsonen er der kommet flere tilbud på gymnastik, 
på dans, og der er flere ergometre. 

Paul Brtiniche-Olsen nævnte derefter samarbejdet med Skjold, som 
er startet i det små, og som omfatter gymnastik, dans og fællesture til 
Skjolds hus i Nivå. Det havde været hans ambition at få udvidet sam
arbejdet med de andre roklubber. Det var dog ikke blevet til noget med 
samarbejdet med KVIK og KR vedrørende fællesbygning af både. 
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Formanden kom derefter ind på kaproningen. Der havde været gode 
præstationer i 2005, men han måtte konstatere, at der er problemer i 
dansk roning og i kaproningen i DSR. Der er fælTe talenter end for år 
tilbage, og han fandt, at der savnes bredde. Måske har dansk roning 
behov for en tænkepause og for omstrukturering. 

Den ny kraftcenterstruktur kan måske være det, der skal til. Med den 
nye struktur er målet at erstatte de regionale træningscentre under 

---t+.lmm-arks-RoC-eftter-og-i-eam-Qanmafk-m-etl-kr-afiGimtJ.:€-,---d€r-tager----
--IKlgaR~kt i klubberne DSR bar sammen..me..d KVIK Og.Ba.b-___ _ 

sværd indsendt ansøgning om at skabe Kraftcenter København. Med 
DSR og KVIK's ekspertise på seniorroeme og Bagsværds påjunior, 
var det Pauls opfattelse, at der var tale om en god kombination. Paul 
understregede, at såfremt DSR skal have kaproning på højt plan, er 
det en nødvendighed at gå ind i kraftcenterstrukturen. 

Herefter vendte formanden sig mod bestyrelsens arbejde i øvrigt. 
Han nævnte skabelsen af informations- og kommunikationsstrate
gien, og sagde, at vi nu har en udmærket hjemmeside, et godt blad og 
en nyhedsmail, som fungerer godt. 
Idet formanden nævnte Lars Bundesens opfordring fra sidste år om at 
sørge for en ordentlig vedligeholdelse af huset, sagde han, at der var 
anvendt 300.000 kr. herpå i år, hvilket ikke var mere end sidste år, 
men pengene er brugt godt. Huset er forhåbentlig tæt, men der venter 
en stor opgave med renovering af badefaciliteter. 

Der er roet meget i år, men fom1anden fandt, at der var for mange skader. 
Han opfordrede til, at vi skal blive bedre til at undgå skader og til at fa 
dem, der opstår, hurtigt udbedret, så bådene kan komme på vandet igen. 
Bestyrelsen afholder 2 strategi dage om året: 1 dag om foråret og ~ dag 
om efteråret, den seneste var afholdt i oktober. Der er flere nye initiativer 
på vej: 
Der bygges en serie af2-åres inriggere, som er på vej, også 2 andre 
2-åres inriggere forhåbentlig på vej (bygges ude), ligesom der foretages 
indkøb af ny t outriggermateriel til Svanemøllen. 
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Fonnanden omtalte derefter økonomien. Han sagde, at det går godt, 
der er således omkring 250.000 i overskud. Han fremhævede, at det 
har været og er nødvendigt af hensyn til bl.a. støITe vedligeholdel
sesarbejder, at DSR har overskud, og tilføjede, at klubben nu er godt 
rustet til kommende års nyanskaffelser afmaterielog til vedligehol
delsen af huset. Han nævnte, at renovering af sauna og badefaciliteter 
fonnentlig vil koste omkring l mio. kr. 

Om medlemmemes aldersfordeling kunne fonnanden konstatere, at 
blandt de i 2005 indmeldte var gennemsnitsalderen for mænd 39,3 år, 
mens den var 33,6 år for kvinderne. For alle, der var medlemmer af 
klubben 1. november 2005, var sammensætningen den, at mændenes 
gennemsnitsalder var 30,3 år, mens den var 31,5 år for kvinderne. 
55% af medlemmerne er mænd, mens 45% er kvinder. Af nyindmeld
te i år var 2/3 kvinder, mens 1/3 var mænd. 
Vi har 23 medlemmer, der er,over 75 år, og 115 medlemmer har væ
ret med i over 17 år. 

Dernæst så Paul Brtiniche-Olsen tilbage på sine 5 år som formand. 
Indledningsvis nævnte han, at han havde sagt ja i 1999, og at han 
derefter kom i bestyrelsen i 2000 for at overtage formandsposten i 
2001. Han havde fra starten gjort klart, at perioden ville blive på min. 
5 år, max. 10 år, men vidste dengang ikke, at der lå en kraftig fami
lieforøgelse om hjørnet. 
Han'sagde demæst, at han havde været meget glad for hvervet, men 
følte ikke, at han har kunnet la tid nok til at udfYlde hvervet så godt, 
som han ønskede. Derfor var han glad for, at der med Hans var fun
det en engageret og kompetent afløser. 

Ved sin tiltræden havde han haft 4 "mål": 

l) bedre økonomi 
2) at effektivisere bestyrelsesarbejdet og samarbejdet med udvalgene 
3) at udvikle tilbuddene og opstillet de langsigtede mål 
4) samarbejde med de andre roklubber 
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Om 1) nævnte han, at perioden var begyndt med en negativ egenka
pital (arbejdskapital), nu var der en arbejdskapital på 600.000 kr. , og 
en ny bestyrelse kan nu - forsigtigt - planlægge nye projekter. 
Om 2) sagde han, at der var velfungerende udvalg, en god arbejdsde
ling/uddelegering, bestyrelsesarbejdet fungerede nu mere effektivt, 
men han tilføjede, at det stadig kan gøres bedre. 
Om 3) sagde formanden, at formål og idegrundlag var på plads, lige
som der var formuleret en informations- og kommunikationsstrategi. 

__ .-LEdJ.ocudclignæmle formanden om 4), at samarbejdet ikke havde været 
nogen stor succes. Det var således ikke blevet til noget med fæl-
lesbygning afbåde sammen med KVIK og KR. Forhåbentlig bliver 
samarbejdet med Skjold om gymnastik og dans mv. en succes. For
manden sluttede dog punktet af med at sige, at samarbejdet med de 
andre roklubber fungerer fint i det daglige. 

Herefter spurgte dirigenten om der var nogen, der havde spørgsmål 
eller kommentarer til formandens beretning. 

Niels Secher tog derefter ordet. Han fandt, at generalforsamlingerne i 
DSR var "tamme" og derfor ville han sige noget. Han nævnte, at han 
var med i Rees Legat og at fundatsen, der talte om, at der kunne ydes 
midler fra legatet til roning, der var fremragende. I Pauls formandstid 
havde det været svært at finde andre emner (end fra DSR), idet Secher 
nævnte nogle aftoppræstationerne de seneste år. Secher savnede dog 
en begynder otter, og i det hele taget en strategi for begynder kap
roning. Secher stillede spørgsmålet, hvorfor "i ikke udvikler egne 
talenter i stedet for at overtage dem andre steder fra. Han håbede, at 
dette vil~e blive et satsningsområde med den nye formand. Secher 
kom også ind på, at Rees Legat havde afholdt nogle kajakronings 
udgifter, og sagde, at hvis der skal afholdes udgifter, skal der også 
ros på fremragende vis og præsteres resultater af kajakroerne. 

Niels Fredsted takkede Paul for formandsperioden og fremhævede, 
at han på bedste vis også udadtil havde repræsenteret klubben. 
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Søren Møller Christensen takkede som kajakrochef Secher for belø
bet fra Rees Legat til kajakroningen, men nævnte i den forbindelse, 
at kajakroningsaktiviteterne generelt finansieres på anden måde, altså 
at beløbet som Rees Legat havde ydet til kajakroningsaktiviteterne 
var beskedent. 

Herefter tog formanden igen ordet. Han takkede Niels Secher for 
midlerne fra Rees Legat, men nævnte, at under 1% af beløbet var 
gået til kajakroningen. Men det var for at sende et signal om, at kajak
roning også er vigtigt. 
Med hensyn til en begynder otter oplyste formanden, at dette have 
været prøvet. Vi har prøvet at opbygge ungdomsroning i DSR. Imid
lertid passer aldersstrukturen og den sociale struktur i DSR mere til 
de ikke helt unge, hvorfor forsøget måtte opgives. Hertil kommer, at 
også det sociale miljø er svært at skabe i DSR for de unge, da roning
en jo foregår på Bagsværd sø. 
Paul afsluttede med at sige, at Kraftcenter København måske indirek
te kunne være med til at skabe den efterlyste sammenhæng mellem 
kaproningen og svanemølleaktiviteteme. 

Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til formandens 
beretning, som dirigenten derefter kunne konstatere var godkendt. 

Før overgangen til dagsordenens pkt. 2 var der uddeling af priser og 
papirkniv. Formanden stod for uddelingen og motiverede kali pri
serne: 

Papirkniven, som er en "Hædersgave 
for fortjenstfuld indsats for DSR" og 
som ikke har været givet siden 2000, 
gik til Dorthe Bartels som påskønnelse 
for hendes indsats i bestyrelsesarbejdet 
og klublivet. 
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Guldstanderen, som blev indstiftet i 2003 
og som "gives til et medlem, der har ydet 

en ekstraordinær indsats i forbindelse med 
organiseringen afroaktiviteter eller 
vedligeholdelse afromateriellet", gik til 
Trine Kornbeck. 

givet til "et medlem, der har gjort et 
påskønnelsesværdigt arbejde for 
kammeratskabet og klublivet i DSR", 
gik i år til Christian Larsen. 

Endelig fik Jacob Jespersen Sejrsmasten 
som påskønnelse for "udført særligt 
fortjenstfuld arbejde for kaproningen i 
DS R". Formanden fremhævede hans fine 
placeringer i 2005 og gav ham et held og 
lykke med at komme til VM i 2006 
med på vejen. 

ad 2) Johan Frydendahl fremlagde regnskabet og gennemgik udfør
ligt de forskellige poster i regnskabet. Han nævnte bl.a., at der ved 
udgangen af regnskabsåret var 1045 medlemmer. Frydendahl oplyste 
endvidere, at Rees Legat havde ydet godt 725.000 kr. til kapronings
aktiviteterne og at kaproningsaktiviteterne denned går i O set med 
klubbens øjne, idet han tilføjede, at forudsætningen for at fa midler 
fra legatet er, at der skal være præsteret roning i fremragende grad. 
Frydendahl kom også ind på køkkenet og nævnte bl.a., at det kørte 
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godt økonomisk, og at det havde været muligt at tilbageføre et beløb 
til dækning af nogle afkøkken-ombygningsudgifteme for nogle år 
siden. 
Årets resultat var et overskud på 254.312 kr. , og klubbens arbejdska
pital/egenkapital var på godt 600.000 kr. 

Mogens Haut havde et enkelt spørgsmål til regnskabet om el- og 
gasforbruget. Kassereren kunne hertil oplyse, at klubben modtager 
kommunale tilskud til el og gas, men at tilskuddet udgør ca. 18-20% 
af udgifterne. Haut fandt, at det var svært at få medlemmerne til 
at slukke lyset efter sig og opfordrede ti I, at der både på l. sal og i 
bådhallen blev monteret automatisk Jyseslukning, så elregningen 
mindskes. 

Niels Secher takkede for den fine fremlæggelse af regnskabet, og 
rejste spørgsmålet, om ikke klubben burde være repræsenteret mere 
på kongresser. Selvom udbyttet heraf måske var beskedent, opfor
drede han bestyrelsen til at vise flaget på kongresser o. lign. Desuden 
spurgte han til rollen for klubbladet. Han fandt, at vel omkring 80% 
afmedlemmerne kunne fa den pr. e-mail og selv skrive den ud, Det 
ville give en besparelse for DSR på ca. 60.000 kr. årligt. 

Formanden bemærkede til Sechers "bladtanker", at bestyrelsen havde 
formuleret en kommunikationsstrategi og i den forbindelse havde 
diskuteret, hvad vej man skulle gå, og om der fx skulle udkomme 
fæn'e numre. Strategien var, at bladet skal fortsætte, men hvordan det 
skal udkomme kunne selvfølgelig diskuteres. Formanden fandt, at 
processen med evt. at skifte fra papirbåren til net-version skulle ske 
forsigtigt og langsomt. Han var af den opfattelse, at en del af vore 
medlemmer ikke kommer så ofte j klubben, og deres tilknytning går 
via bladet. Hvis bladet afskaffes i den nuværende papirbårne form, 
vil vi formentlig miste en del medlemmer. 
Formanden afsluttede med at sige, at bestyrelsen har øje for problem
stillingen og der arbejdes videre i bestyrelsen med den, 
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Niels Fredsted opfordrede til at bestyrelsen holdt fast i bladet, da det 
er godt med papirversionen. 

Dirigenten konstaterede herefter, at regnskabet var godkendt. 

ad 3) Der var ikke fremsat særlige forslag 
ad 4) Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på 8 kr. pr. måned, 
så prisen steg fra 200 kr. til 208 kr. pr. måned eller på årsbasis til i 
alt 2.496 kr. 
Afstemningen skete ved håndsoprækning. Forslaget blev vedtaget 
med alle stemmeberettigede minus 4, som enten stemte imod eller 
undlod at stemme. 

ad 5) Hans G. Olsen motiverede sin opstilling som ny fonnand. Han 
oplyste bl.a., at han havde været medlem i snart 4 år, og at klubben 
var en væsentlig bestanddel afhans liv. Han havde haft mange op
levelser j klubben og ville geme give noget tilbage, og derfor havde 
han sagt ja tak til at indgå i bestyrelsens arbejde. Det var hans indsti I
ling, at klubben skal have mange tilbud og plads til mange forskellig 
mennesker og aktiviteter. Han understregede, at han ville arbejde for 
at bevare sammenhængen i klubben, som skal være en klub fra "ka
jakskuret og til Bagsværd". 
Hans nævnte videre, at huset har behov for en renovering, som han 
vil arbejde på kan udføres indenfor de næste par år. Det drejer sig om 
sauna og badefaciliteter for herreme, og måske skal der være mere 
plads til dameomklædning. 
Hans afsluttede med at fremhæve, at han vil arbejde mere med 
fundraising, som han mente vi kunne blive bedre til. 
Hans G. Olsen blev derefter valgt som ny fonnand. Ingen stemte 
imod. 

ad 6) Johan Frydendahl blev genvalgt med akklamation som kasserer. 

ad 7) Pia Abo Østergaard blev genvalgt med akklamation som sekretær. 
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ad 8) Dan Hansen motiverede kort sin opstilling og blev derefter 
valgt som ny materielforvalter. 

ad 9) Rune Gartner blev genvalgt med akklamation som kaproningschef. 

ad IO) Morten Jensen blev genvalgt med akklamation som instrukti
onschef 

---ae-!l-l-~-af-iRgtm-kand-iflat~r-(}f>sti . .ud..-De.t.-hle\L~U-Jl-::l'-'ye~

formand vil finde en, som derefter indsuppleres i bestyrelsen. 

ad 12) Berit Haahr Hansen motiverede kort sin opstilling og blev 
derefter valgt som ny sportsrochef. 

ad 13) Kell Isager blev valgt som ny kajakrochef. 

ad 14) Laurits Rauer Nielsen blev valgt som ny langturschef. 
Laurits var i udlandet i arbejdssammenhæng og Søren Bech Hansen 
oplæste på hans vegne en mail fra Laurits, der takkede for valget og 
bl.a. meddelte, at en af hans vigtigste opgaver var at sørge for uddan
nelsen af nye langtursstyrmænd. Han takkede langtursudvalget for 
hjælpen de næste måneder, hvor han befandt sig i udlandet. 

ad 15) Mogens Haut blev genvalgt med akklamation som husforvalter. 

ad 16) Jørgen Blom blev genvalgt som revisor, mens Mads Gydesen 
blev valgt som ny revisor. 

ad 17) Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport. Besty
relsen indstillede sig selv, og blev valgt hertil. 

ad 18) Gunnar Levring kommenterede under eventuelt kapronings
arbejdet i DSR. Han sagde, at der de sidste år havde været fokuseret 
på eliten, men understregede, at hvis der satses ensidigt på eliten, 
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forsvinder bredden. Han opfordrede til, at der blev satset mere på 
bredden, og tilføjede, at det var lysten og engagementet, det kom an 
på, og ikke kun alderen. 

Hans G. Olsen sagde, at han var enig i, at der skal være bredde, og at 
de initiativer, der er sat i gang er forsøg på at skabe noget, der ikke 
er elite. Han understregede, at han er meget indstillet på at bygge bro 
mellem Bagsværd og Svanemøllen. 

Lars Bundesen efterlyste flere piger - i bestyrelsen. Han advokerede 
for en mere ligelig repræsentation og fandt det påfaldende, at der i 
bestyrelsen nu kun er 2 piger. 

Niels Secher fandt det lidt mærkeligt, at gennemsnitsalderen er 30 år 
i en studenterroklub. Han fandt, at der burde være fokus på 17-19-
årige og nævnte, at i hollandske roklubber smides medlemmerne ud, 
når de er 30 år. Han opfordrede til, at der blev hængt "hvervningspla
kater" op på uddannelsesstederne, så vi kan få flere unge medlemmer. 

Mogens Haut indskød, at der under motionsrochefen eller sportsro
chefen kunne samles gymnasieelever, der er interesseret i roning, idet 
han - ligesom Secher - fandt, at vi mangler den aldersgruppe. 

Morten Jensen oplyste, at det, som Se cher efterlyser, var blevet prø
vet sidste år. Der havde været hængt plakater op på de forskellige ud
dannelsessteder, men initiativet havde ikke været nogen succes. Dette 
havde man konstateret ved at spørge de nye medlemmer om, hvor de 
havde hørt om DSR. 

Paul Brtmiche-Olsen takkede til sidst bestyrelsen for et godt og kon
struktivt samarbejde. 
Han rettede videre en tak til udvalgene for en stor indsats, og sagde, 
at de er rygraden i aktivitetstilrettelæggelsen, uddelegering og kom
petence. 
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Dernæst rettede han en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer: 
Flemming Borg Jensen, der havde været med 5 år i bestyrelsen, 
Michael Qvist, som havde været indsuppleret i 312 år med IT som 
speciale, og som havde båret DSR ind i den ny informationsteknolo
giske tidsalder. Del11æst takkede han Søren Møller Christensen, der 
som kajakrochefi 3 år og medlem af bestyrelsen, havde skabt stabili
tet og udvikling i kajakroningen. 
Endelig takkede han Karen Lauberg, der i denne omgang havde sid-

____ .deLi211Lsom.mo.ti.onsr.o.chef...og_tidliger~e.LåLsom..s.e,.n.k.LIre ...... t ..... æ<L.r _____ _ 
Han udtrykte håbet om, at de alle fortsat vil være akti ve i klubben 
både som roere og som aktive på l. sal 

Sluttelig rettede Paul Brtiniche-Olsen en tak til dirigent og referent. 

Hans G. Olsen og Berit Haahr Hansen holdt derefter tale for Paul og 
gav ham en lille gave som afsked. De nævnte, at han havde været til 
72 bestyrelsesmøder og ikke misset en eneste, at han var hurtig på 
mailen, at han havde givet rum til bestyrelsesmedlemmerne, været 
diplomatisk (dog måske sommetider haft en skjult dagsorden?) og 
sikret gode toiletfaciliteter. De nævnte desuden, at han efterlader sig 
en veldrevet butik, en sund økonomi og at han havde indført den 
professioneHeeestyrelseo 

Paul Brtiniche-Olsen afsluttede generalforsamlingen med at takke for 
gaven og sagde, at formandsposten i DSR er en god lederuddannelse 
- ja, at det er sværere at være leder i DSR end i arbejdslivet. 

13. december 2005 

Peder Juhl Madsen (referent) Dan Nielsen (dirigent) 
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De nye medlemmer af bestyrelsen: 

Hans G. Olsen, Formand 
Jeg er 33 år gammel, uddannet Cand. merc. (jur) i 
og arbejder som IT-chef i Økonomi forvaltningen i 
Københavns Kommune. Jeg har været medlem af 
DSR siden 2002 og roet langture, langdistance
kaproning og otter grand prix. l bestyrelsen vil jeg 
arbejde for at styrke sammenhængen imellem de forskellige "deJe" af 
DSR, samt for at få gennemført en renovering af herrernes bade og 
saunaen, som jo trænger kraftigt. 

Ke1l lisager, Kajakrochef 
Kell er 45 år og har været medlem af DSR i 4 år. 
Han startede i kajakafdelingen, hvor han blev 
overflyttet fra BCK (Bryggens Kajak Klub). Kell 
har roet kajak til og fra i over 25 år. Da Kell kom 
til klubben, var han kun kajakroer og kajakinstruktør. 
Senere er han blevet baglandsroer, ro instruktør og styrmands
instruktør. Sidst på sæsonen sidste år begyndte han at ro sculler, men 
fik ikke sin scullelTet før vandet blev for koldt, så han hopper i båden 
igen til foråret. 

Kell er en af dem, der er meget glad for at ro rigtig lange ture også 
gerne andre steder i verden. 

Kell nyder meget den bredde, der er i DSR, og han mener at det er 
dejligt at der er muligheder for at sprede sig så bredt både med kajak 
på Øresund og på Bagsværd sø og de mange dejlige ro ture med både 
kaniner og venner i inriggerne. Kell håber, på at der er flere, der vil 
bruge de mange muligheder, vi har i DSR. 

Kell håber også, at kajakkerne bliver lidt mere synlige i DSR specielt 
til klubmesterskaberne. Men også til flere løb rundt om j landet. 
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De knapt så "nye", som aldrig er blevet præsenteret: 

Morten Jensen, Instruktionsrochef 
Da jeg overtog fOlmandsposten for I nstruktions
udvalget efter Christen Krogh i sommeren 2004, 
havde jeg allerede siddet i udvalget i mere end 3 
år og derfor længe haft medindflydelse på instruk
tionen. Jeg kom altså ikke med en masse nye 
revo u IOner. Dog eTaer slaen skerftere ændringer i vores arbejc -
I atinet ved en større-rrd-detegering-af-de--en:ke+t-e-an-svarsømråtl-er-t+t· --
Instruktionsudvalgets medlemmer, hvilket har betydet mulighed for 
en øget fokus på de enkelte områder. 

I praksis har disse ændringer bl.a. medført oprettelsen aftutorord
ningen, hvorigennem der generelt er kommet en øget fokus på fast
holdelsen af de nye medlemmer, (tutorordningen blev etableret som 
følge af oplæg fra Instruktionsudvalget på bestyrelsens strategidag 
sidste forår). Desuden er der sket en betydelig udvidelse af instruk
tørkorpset, hvilket har medført en markant bedring i planlægningen 
af de hen ved 500 kanininstruktionsture fra april til august. 

Ligeledes er der -kommet en god struktur på scuHerinstruktionen. 
Disse områder forventes at fungere uændrede i den kommende 
sæson. 

Som kommende fokuspunkt vil vi arbejde på en mindre revidering 
af styrmandsinstruktionen. Vi mangler generelt styrmandsinstruk
tører, og det medfører flaskehalse i uddannelsen af nye styrmænd. 
Vi vil derfor forsøge at gøre instruktionen mere overkommelig for 
den enkelte styrmandsinstruktør, så flere af de mange kompetente 
styrmænd, vi har i klubben, får lyst til at lære deres færdigheder fra 
sig. 

Kanininstruktionen sidste år var en succes med hele 220 der fik til
delt roret. Målsætningen for den kommende sæson bliver at komme 
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op på et tilsvarende niveau. Men hertil skal det siges, at vores 
succeskriterium ikke kun afhænger af antallet, men i høj grad også af 
gennemstrømningen, som efter vores mening er for stor. 
Tutorordningen er et instrument til at nedbringe gennemstrømningen 
af medlemmer, men primært er det klubben og medlemmerne som 
helhed, der kan blive lidt bedre til at tage imod de nye, så de hurtigt 
finder deres base i DSR. Desuden ser vi gerne og vil arbejde for, at 
flere yngre melder sig ind i klubben, da dette kan have en afsmittende 
effekt - både på gennemstrømningen (der går længere tid før de flyt
ter ud af byen) og på klubbens mange forskellige aktiviteter - f.eks. 
sports- og kaproning. 

Morten er 33 år og har været medlem af DSR siden 1999. Studerer på 
4. semester på Frederiksberg Seminarium med dansk, historie, idræt 
og natur/teknik som hovedfag. Tidligere uddannelse/erhverv som 
urmager og produktchef. 

Berit Haahr Hansen, Sportsrochef 
Startede som kanin i 1999, fik roret i juli samme år 
og blev totalt solgt til roning på en måneskinstur. 
Var med til at vinde årets damepokal retur som 
ræserkanin. Derpå gik det bare derudaf med masser 
af km på vandet både som langdistancekaproer, 
langtursroer, kajakroer og som instruktør/træner mv. 
Roning blev ikke blot en sportsgren for mig, men en livsstil. 

De sidste par år har jeg været M+chef, og jeg har siden januar 2005 
fungeret som Sportsrochef i Svanemøllen. Her er mit mål, at vi kan 
skabe og videreudvikle en bred vifte af sportstræningstilbud i Svane
møllen, som fokuserer på intensiv roning. Jeg håber og tror, at samar
bejde mellem de forskellige aktiviteter under sportsroning og resten af 
klubben i fremtiden vil skabe gode resultater. Jeg håber, at vi - DSR 
roere - bliver bedre til at ro og vil vinde en masse medaljer! .leg ser frem 
til et spændende år med masser af nye udfordringer i hele klubben. 
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Orienteri ngssektionen 

Referat fra generalforsamlingen den 15/12 2005 klo 20.00 

Dirigent. 

Poul Nissen blev valgt og konstaterede derpå generalforsamlingens 
lovlighed. 

---Be.r:etnin.g,.-. _____________________ _ 

Ronald Clausen gennemgik beretningen for sektionens 65. sæson. 
I 2005 har der igen været store diskussioner om budgettet i Dansk 
Orienterings-Forbund. Man budgetterer med et stigende udgiftsni
veau, mens medlemstallet og dermed indtægtsgrundlaget er vigende. 
Forbundet er præget af manglende sammenhæng mellem ambitioner 
og muligheder. 

GåsehusJøb. Gåsehusløbene har 
haft meget svingende deltagelse, 
men ved de sidste par stykker har 

---c1er-vætet--mal1g-e:-ViiTolder 
ca. 10 løb i vintersæsonen. Gåse
husets tag er blevet tætnet, men 
vi har endnu ikke fået taget os 
sammen til få malet indendørs. 
Poul ser pænt efter huset og 
sørger for, at grunden ikke vokser 
til. Vi har fået nye naboer til beg
ge sider, og vi har et godt nabo
forhold. 

Divisionsturnering. I samarbej
de med KR, Fredensborg og 
Vinderød deltog vi atter i årets 
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Andersen klar til arers Julekispus 
(Foto: Lars Bundesen) 



divisionstumering, dog måtte vi melde afbud til første match, da det 
var dagen før Stifinderløbet. Vi stiller op i 6. division, og resultat
mæssigt er det ikke gået særlig godt, men vi er indstillet på at fort
sætte. 

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

Stifinderløb. Det 60. Stifinderløb blev afholdt den 19/4-05 i Gribskov 
Vest. Vi anvendte atter den elektroniske tidtagning og postkontrol, 
og det gik rigtigt godt. En enkel post ville starte, da den blev sat ud i 
skoven tidlig om morgenen, men vi nåede at la den udskiftet. En stor 
tak til alle, der hjalp. Samme stævneorganisation som de fOlTige år 
med Ole Hørup som stævne leder og Ronald som banelægger. Vi har 
allerede forpligtet os til at arrangere Stifinderløb i 2006. 

Klubmesterskab. Vi havde i år henlagt løbet til et B-løb i Tisvilde 
Hegn øst den 23/10-05. I dameklassen var der kun en anmeldt, så 
damemesterskabet kunne ikke afvikles. Hos herrerne vandt Helge 
Tillingsøe som så ofte før. Til lykke til Helge. 

Regnskab. 

Michael Remod gennemgik regnskabet. Kontingentindtægt på 2.550 
kr. mod 2.900 kr. sidste år og kontingent til DOF på 6.065 kr. mod 
6.465 kr. i 2004. Startafgift til divisionsmatchen var kun på 340 kr. 
mod 1.000 kr. sidste, idet vi kun deltog i en match. Lidt færre delta
gere til årets Stifinderløb, hvorfor startafgifter blev på 18.780 kr. mod 
19.815 kr. sidste år. Væsentlig stølTe udgift til præmier, da det var et 
jubilæumsløb, i alt 4.100 kr. mod 700 kr. sidste år. Samlet gav arran-
gementet et overskud på 4.200 kr. mod 9.300 kr. sidste år. Sektionen 
har ydet et tilskud på 6.000 kr. til nyt tagpap på Gåsehuset. Det sam
lede regnskab udviser et underskud på 6.080 kr. sammenlignet med et 

25 



overskud på 3.260 kr. sidste år. Formuen er på 46.000 kr. 
Arskontingentet blev for sæsonen 2005/2006 fastsat til 75 kr. for 
aktive medlemmer og 50 kr. for passive medlemmer; samme satser 
som sidste år. Sektionen har 42 medlemmer, heraf l æresmedlem. 

Indsendte forslag. Styret havde forslag til ændringer i vedtægternes § 4. 
I § 4, stk. 2, ændres fristen for indbetaling af kontingent fra 15112 til 
1511, og fristen for påmindelse ændres fra 111 til 1/3. Forslaget blev 
vedtaget enstemmigt. 

Valg af styre. 

Formand: 
Kasserer: 
Sekretær: 
PR arbejde: 
Revisor: 

Eventuelt. 

Ronald Clausen, genvalgt. 
Michael Remod, genvalgt. 
Johan Frydendahl, genvalgt. 
Hans Juul'Andersen, genvalgt. 
Poul Nissen, genvalg. 

Det 61. Stifinderløb finder sted den 14/5-06 i Buresøskovene med 
Ole Hørup som stævneleder øg Ronald-som banelægger. Vi har bmg 
for mange hjælpere, så bemærk allerede nu datoen. 

Johan Frydendahl. 

Endnu et glimt fra årets julekispus med afsæt fra Gåsehuset (Foto: Lars Bundesen) 
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DSR FAVORITLEVERAND0RER 

Alfa EklundRengøring 
Og Vmduespolering 

GastronoDUx 
Slagterbodeme 10-14 
1716 København V 
Tlf. 70 25 24 90 

TIl. 70 20 67 76 
www.aHa-eklund.dk 

Carlsberg 
Vesterfælledvej 100, 
Kbh. V. 
\1OWW.car1sberg..dk 

Danske Bank 
Strandvejen 8 
2100 København ø 
www.danskebank.dk 

Energi E2 
Lautrupsgade 1 
21 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, 

. Kbh. K 
TIf. 33 14 51 50 
www.friIuftsland.dk 

Gravør Bent Herndal 
Købmagergade 6i C 
1550 JC"",I~..,.h_iIoL 

15 
;.~~f""· ~.holtevinlager.dk 

SA-EL vI Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
TIf. 38881909 

Materieleaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 33 33 93 78 
Annoncering@dsr-online.dk 







Orienteringsløb i forår 2006 
Dato Løbstype Skov Arrangør 

4. feb. Vintercup Stenholt Vang OK øst 

5. feb. Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
26. feb. Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
5. mar. B-løb Klosteris Hegn FKBU 

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

For yderligere information se 
http://www.orientering.dkJfarum-okJdklkarussel/ostliste.asp 
el1er '0stkredsens Karusse\' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 

Casehuset i vinteromgivelser. Huset i Allerød er udgangspunktet for en del af O-sek
tionens løb, og alle er velkomne (Foto: Lars Bundesen) 
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Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55,2100 København ø 

Bankkontonr. : 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
500 34 66 

Hjemmeside: www.dsr-onl lne.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 39 29 6326 
Telefax : 

Formand: 
Hans G. Ol sen 
Hamletsgade 3, 3 . tv. 
2200 Kbh. N. 
formand@dsr-online.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendah l 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. : 2923 4278 - 45 85 86 05 
e-mail: kasserer@dsr-on llne.dk 

Sekretær og udlejning: 
PIa østergaard 
Bogholder Alle 52 . l . th. 
2720 Vanløse 
tlf.: 38 79 52 26 
e-mai l: sekretaer@dsr-on lone.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
sklndergade 32, lej. 17 
1159 Købenl1avn K 
tlf.: 2674 7048 
e-mai!: kapronlng @dsr-onl.ne.dk 

Instruktionsroehef: 
Morten Jensen 
Polensgade 41, 3. tv. 
2300 København S 
l ii .: 32555857 
e-mali: instruktlon@dsr-on llne.dk 

3929 63 22 

Motionsroehef: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, 3. v , 
21 00 København ø 
tlf.: 26132133 3543 1043 
e-mail: DMIG@post7.tele. dk 

Langtursroehef: 
Launts Rauer Nielsen 
Blegdamsvej 29 A, J. 0405 
21 00 København ø 
tlf. 21477576 
e-mail: LauntsRauer@hotmail.com 

Kajakrochef: 
Kell lisager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
t lf.: 26 39 00 39 

Sportsroehef: 
Ben t Haahr Hansen 
Valkyriegade 9, l. th . 
2200 København N 
tl f.: 35 83 98 39 
e-mali: mp lus@dsr-onltne.dk 

Husforvalter: 
Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2 100 København ø 
tlf.: 39 29 84 99 
e·maii: husforvalter','~dsr
online . dk 

Orienteringssektionen 

Formand: Kassere!': Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 45 88 58 86 

Michael Remod 
ska røgade 5, 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 , 
2 100 København ø 
t lf : 26132133 35431 043 
e-mail : DMIG@post7 .tele.dk 

Kontingentkasserer : 
Kun skr iftlige henvendelser: 
DS R, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e -mail : 
kontingent@dsr-onllne.dk 

Redaktør: 
Marianne Bent zen 
Milanovej 7 A, 1 tv. 
2300 København S 
tl f : 32 84 04 64 
e-mail : bladet@dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunve] 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 396803 19 
e-mail: hander-
sen 78@hotmall.dk 
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Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh. ø 

Tak, for den store indsats til de fem afgåede bestyrelsesmedlemmer (fra venstre): 
Michael H. Qvist, Karen Lauberg, Flemming Borg Jensen, Søren Møller Christensen, 
og sidst men ikke mindst Paul Briiniche-OIsen (Foto: Lars Bundesen) 





DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes pc\ 
e-mai! 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 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 
besværl ige at fjerne. Vi modtager 
meget gerne illustrationer, billeder og 
billedtekster til indlæggene. 

Deadlines 
April nummeret: 
Deadline onsdag den 8 marts. 
Maj nummeret: 
Deadline torsdag den 6 . april. 
Juni nummeret: 
Deadline torsdag den 4 . maj. 

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

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

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

Hvor intet andet er anført, er 
bi llederne 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 forSin ket 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 
ud meldt 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 erI 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 

©©® 
Nu sidder jeg så her - dagen på dagen. Nok ikke lige den rette dag til en 
leder, men sådan er det jo, når pligten kalder. . 
Det, som trænger sig på, er ikke så meget genstandene fra dagen før, som 
det er de miksede følelser, som bokser rundt i min krop. En dag, som mere 
end nogen anden bekræfter, at man bare er et menneske med alt, hvad det 
indebærer. 

Midt i al elendigheden, så er det jo godt at have venner, som støtter op 
omkring ens tilstand og pisker en af sted til alle tiders spinning time efterfulgt 
af cafe latte og en snak om, hvorfor prinsen ikke kom ridende gennem lokalet 
i går og bortførte en i solopgangen. 

HVORFOR sker det ikke i virkeligheden? 
Nå, ja virkelighed er der selvfølgelig nok af sådan en aften, hvor tilbudene 
om "kærlig omsorg" måske ikke ligefrem mangler, men hvor nogle af os 
mere romantiske væsner har en lidt anden agenda for aftenen. Forventninger 
om noget lidt mere. Og mon ikke det netop er hele kernen: De høje 
forventninger, som undervejs udvikler sig til utopiske forventninger og ender 
ud i bristede forventninger. 
Hvem sagde, at det er nemt at være menneske - slet ikke dagen derpå! 

Kronen på værket er denne aftens "Deadline", som handler om de 
veluddannede single- kvinder, som vil have modspil, dialog . .. og kærlighed, 
dog ikke for enhver pris. Manden, de møder, skal tilbyde dem væsentl ig mere 
og andet indhold end det, de allerede har, ellers er manden ikke interessant 
nok til at finde plads i deres liv. 
Tænk, mange mænd vælger disse stærke og selvstændige kvinder fra, og 
blandt andet derfor bliver der flere og flere af dem - jeps, jeg vidste det ... 
Vi er flere i samme båd! 

Nå, herved fik I så uden omsvøb og uden at blive spurgt en indsigt, som I 
muligvis helst havde været foruden, men sådan er det med ytringsfriheden. 

Af Marianne Bentzen (redaktør) 
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Resume af bestyrelsesmødet i februar 2006 

• Bestyrelsen ønsker et stort tillykke til vores danmarksmestre i 
ergometerroning 2006. Gitte Villumsen, Mads Rasmussen og 
Thomas Ebert stod alle øverst på podiet i Kerteminde. 
Godt gået! 

• Temperaturen i gymnastiksalen bliver justeret hver uge, så det 
fremover skulle være varmt nok til at dyrke yoga om mandagen. 
Temperaturen sænkes igen i resten af ugen, så det ikke bliver 
for varmt til de aktive gymnastikhold. 

• De sidste festarrangementer er ikke på plads endnu, men det 
ligger allerede nu fast, at Kanindåbsfesten i år afholdes d. 2. 
september - altså lidt senere end sædvanligt. Derved holder 
vi os fri af langdistance DM og DFFRs Storebæltsbro-roning. 

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

Hans G. Olsen (formand) 

Ville din virksomhed købe 
reklame eller hjemmesider 
af den mand? 

Så gå ind på www.carstenlynge.dk 

Tekst & Tanke 
v/Carsten lynge 
Mobil tlf. 40973720 
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Resume af forårsstrategidagen i februar 2006 

• På strategidagen drøftede bestyrelsen hvordan vi gør det lettere 
for aktive rnedlernmer at finde ud af, hvor de kan gøre en indsats. 
Bestyrelsen går i første omgang i gang rned at udarbejde et 
"opgavekatalog". Kataloget skal synliggøre de mange 
muligheder for at være aktiv i DSR og gøre det lettere at 
reklarnere for aktiviteterne. 

• Bestyrelsen drøftede endvidere muligheden for at holde en 
samling af styrmændene i klubben svarende til instruktør
dagene. Motionsudvalget overvejer, om der er ressourcer til 
at afholde et arrangernent i løbet af sæsonen. 

• Som det sidste tema på strategidagen drøftede bestyrelsen 
bådfordeling og reservationer for den kommende sæson. 
Der var enighed orn følgende principper for bådreservationer: 
- Der skal kun reserveres både, når der er et reelt behov for det. 

Reservationerne skal være så gennemskuelige som muligt. 
- Der bør altid være både til fri afbenyttelse, uanset tidspunkt. 
- Den endelige plan bliver udarbejdet inden standerhejsning. 

Hans G. Olsen (formand) 

Et lille glimr fra srrategidagen, hvor al/e deltagere nåede frem, trods dagen faldt sammen 
med en royal begivenhed, og hele byen var spærret af! (Foto: Marianne Bentzen) 
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Aktivitetskalender 2006 

Marts 
4. Afslutning 8GP 
7. Bestyrelsesmøde 
8. Deadline for DSR-bladet 
11. Klubmesterskaber og Blåt øje 
19. Instruktørdag 
20. Intro-aften nr. 1 for nye medlemmer 
21. Teoretisk styrmandskursus 
24. Vennernes generalforsamling 
25. Oprydning i båd hal 
26. Standerhejsning 

April 
1.-2. DfFR modul B 1-2 
1. Start på instruktion NB kl. 11 
4. Bestyrelsesmøde 
5. Teoretisk styrmandskursus 
6. Deadline for DSR-bladet 
20. Intro-aften nr. 2 for nye medlemmer 
22. Hjælperfest 
30. Løvspri ngstu r 

Maj 
2. Bestyrelsesmøde 
4. Deadline for DSR-bladet 
11. Må neski nstur 
20. Intro-fest 
26. Struckma n npa rken 



Bliv den nye DSR-mester 

Klubmesterskab i ergometer 
Lørdag den 11. marts 2006 kj. 11 

Alle DSR-roere kan deltage. 
I år har vi: 
• Debutantklasse - dame 
• Debutantklasse - herre 
• Ikke deltaget i konkurrence i 3 år - dame 
• Ikke deltaget i konkurrence i 3 år - herre 
• Åben klasse - dame 
• Åben klasse - herre 
• Holdkap 

Løbsdistanceme er 1000 m individuel og 4 x 500 m i holdkap. 
Der er alders- og vægtkorrektion i alle løb. 

Kom til indvejning k!. ll. Mesterskabet starter k1.12. 

Alle er velkomne. Endelig løbsliste opsættes på dagen. 

Hvis du ikke føler, at du kan stå distancen, så mød op og hep. 

(Foto: Lars Bundesen) 
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Styrmandslauget proudly presents: 

Blåt øje 
En forrygende helaftensforestilling 

i farver og med dansk tale 

Filmen vises fra den 11. marts kl. 19:00 i DSRs Store Sal. Kom og oplev 
dig selv i hovedrollen. Kom som din yndlings filmrolle! Aften byder bl.a. på 

Dolph- og Meg Ryan Awards til de bedste udklædninger. 

"Et festfyrværkeri af en film, helt fri for cement og flyvende fødevarer, men 
fyldt med spænding, romantik og intriger. En moderne klassiker." 
****** EB 

"Filmen skildrer hudløst ærligt et poetisk sammensurium af gamle venskaber, 
nye bekendtskaber og (u)forløste flirter. Det hele foregår i et hæsblæsende 
tempo, krydret med vovede dansescener og fantastisk baggrundsmusik ... 
• • • •• Politikken 

"100% sprængfarlig underholdning. Dem, som ikke er klædt ud er nogle 
latterlige pesticidbefængte amøber. som ikke fortjener et micro-sekunds 
opmærksomhed. B. S. Christiansen er gud" 
,,~~~~ Dolph 

Bekræft din plads på rollelisten i baren senest mandag den 6. marts 

Billetpriser: 
140 kr for medlemmer af Styrmandsakademiet 
160 kr for dem, der ikke drikker Carlsberg 47* 

Prisen inkluderer en tre retters menu og velkomstdrink 

50 kr for dem, som møder efter pausen 

* 100 procent assholes 
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Styrmandsteori 

Årets første styrmandsteorikurser afholdes: 

Tirsdag 21/3 kl. 18.00 - 22.30 
Onsdag 5/4 kJ. 18.00 - 22.30 

Styrmandsteori er obligatorisk for at: 

• Blive styrmand 
(bedst hvis kurset gennemføres før praktikforløbet). 

• Få overført styrmandsret fra en anden roklub 
(introduktionstur til havnen er ligeledes obligatorisk). 

• Få tildelt kajakret eller scullerret 
(hvis man ikke i forvejen er styrmand). 

Tilmelding sker via kalenderen i Styrmands-groupcare (findes under 
maillister på hjemmesiden) - alternativt til Pia østergaard på: 
sekretaer@dsr-online.dk. 

Bemærk at kurset forældes efter ~ år. Hvis du derfor tidligere har 
gennemført kurset, men først nu ønsker at få en af ovennævnte 
rettigheder tildelt, kan deltagelse være nødvendig igen. 

For spørgsmål kan instruktionsudvalget kontaktes på: 
instruktion@dsr-online.dk. 

Venlig hilsen, 
Instruktionsudvalget 
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Jubii! 

-Foråret nærmer sig, og DSR 
går på vandet igen~ 

~ Å ~ 
~r:;;\~ 

.(~. 
~ . , 

Standerhejsning, 

d. 26. marts kl. 12.00 

Standeren hejses, mens Studentersangerne traditionen tro underholder. 

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

Derefter er der mulighed for årets første rotur. 

Bestyrelsen 
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Langture i 2006 

Selvom sneen i skrivende stund her primo februar stadig ligger højt, 
er Langtursudvalget ved at planlægge nogle af turene i den kom
mende sæson. 

I øjeblikket er to ture på bedding: 

l) En påsketur til Berlin, hvor vi forventer at have base i roklubben 
Hevella, hvis gæstfrihed vi tidligere har haft glæde af. 

2) Den efterhånden traditionelle tur på Flensborg Fjord i Kristi Him
melfartsweekenden, hvor vi låner både i Flensborg Roklub og ror til 
Gråsten (og Sønderborg, hvis vejret tillader det) og retur. 

Vedrørende turen til Berlin vil der blive tale om at ro i dobbeltårede 
gigbåde. Det vil derfor være en stor fordel (og måske et krav for at 
deltage), at man har erfaring med at ro med to årer. 

Der vil blive udsendt nærmere oplysninger om turene via klubbens 
mailog opslag på Langtursudvalgets opslagstavle. 

På udvalgets vegne 
Lars Bundesen 
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Hjelmsjo 2006 

l år ligger årets Hjelmsjo-tur i perioden fra fredag den 21. juli 
kl. 13.00 til søndag den 6. august k!. 19.00 begge dage ink\. 

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

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

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

Der er mulighed for at sove på sovesal, dog er der et begrænset antal 
sengepladser (ca. 20), så vi tilråder, at man tager sit eget telt med. 
Der kan maks. være 43 personer pr. dag i lejren. Der er gode bade
faciliteter 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 torsdag d. l. juni 2006, kJ. 20.30 
på verandaen. 

y derligere information og tilmeldingslister kommer op på opslags
tavlen og i Slyngelstuen og via DSR's officielle mailingliste. 

Med venlig hilsen 
Hjelmsjo-juntaen 
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Resultater fra ergometer-DM 2006 

Her ses resultaterne fra DM i ergometerroning i Kerteminde, 
hvor rigtig mange DSR roere opnåede flotte resultater - især til 
lykke med førstepladserne til: Gitte Willumsen, Mads Rasmussen 
og Thomas Ebert. 

Løb: 13; Kvinder 23 - 29 år seniorer; Finale 
• J. Fie Udby, KVIK (6:57,8) 
• 5. Mette B. Christensen, DSR (7:25,8) 
• 8. Trine Kornbech, DSR (7:44,6) 

Løb: 14; Mænd 23 - 29 år seniorer; Finale 
• 1. Peter Sylvest; KVIK (5:56,0) 
• 4. Gunner Levring, DSR (6:05,7) 
• 9. Michael Helweg, DSR (6:29,7) 
• Anders Moustgaard stillede ikke op i finalen - han havde vun 

det indledende i sin hidtil bedste tid. 

Løb: 15; Kvinder 23 - 29 år seniorer letvægt; Finale 
• 1. Juliane Elander; Odder (7:06,5) 
• 6. Karen Toft Bonefeldt (8:04,0) 

Løb: 16; Mænd 23 - 29 år seniorer letvægt; Finale 
• 1. Mads Rasmussen, DSR (6:11,3) 
• 6. J acob Amstrup Møller, DSR (6:32,6) 
• 7. Adrian Tao, DSR (6:38,1) 

Løb: 17; Kvinder 30 - 39 år veteran; Finale 
• 1. Ulla Hvid, Sorø (7:07.2) 
• 6. Heike Gosse, DSR (7:54,4) 

Løb: 20; Mænd 30 - 39 år veteran letvægt; Finale 
• 1. Thomas Ebert, DSR (6:23.5) 
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Løb: 21 ; Kvinder 40 - 49 år veteran; Finale 
• l. Lisbeth Grænge, Hellerup (7:09,3) 
• 2. Karin Bodelund, DSR (8:05,7) 

Samme løb, letvægt: 
• 1. Gitte Willumsen, DSR (7:35,0) 

Løb: 25; Kvinder 50 - 59 år veteran letvægt; Finale 
• I. Birgit luel-Hansen, Sorø (7:41,3) 
• 2. Marianne Juhler, DSR (7:58,6) 

Løb: 26; Mænd 50 - 59 år veteran; Finale 
• l. Frede Nørskov Nielsen, Fredericia (6:42,8) 
• 4. Johan Frydendahl, DSR (7:24,4) 

Løb: 30; Mænd 60 - 69 år veteran; Finale 
• I. Ole Rømer, Holstebro (7:05,8) 
• 2. Jørgen Theil, DSR (7:16,3) 

Løb: 41; Holdløb for roere ældre end 16 år; Finale 
• l. Odder (14:53,1) 
• 6. DSR (15:43,1) 
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Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 
• Vinduespo lering 

\ 

• lettere havearbejde 

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

E-mai! : hel@alfa -eklund .dk • Fax. 7020 4413 



DSR FAVORITLEVERANDØRER 

Alfa EklundRengøring 
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 
21.00 ølle avn 

~-www.e2.dk 

. Friluftsland 
Frederiksborggade 52, 
Kbh. K .. 
Tlf. 33 14 51 50 
www.friluftsland.dk 

. Gastronomix I 
Slagterbodeme 10-14 
1716 København V 
Tlf. 70 25 24 90 

Geobyg 
lOurer, tølDl'er & WS 
Willemoesgade 43 
2100 København ø 
Tlf. 40 1866 16 

·Gravør Bent · Herndal . 
Købmagergade 65 C .. 
1550 øbenhavn K 
TIf. 33 1 34 62 

Holte Vinlager 
Østerbrogaae 106, Kbh. ø 
Tlf. 35 43 04 15 
www.holtevinlager.~k 

SA-EL vI Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 38881909 . 



Orienteringsløb forår 2006 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

5. mar. S-løb Klosteris Hegn FKSU 

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

For yderligere information se: 
http://www.orientering.dk/farum-ok/dk/karussel/ostliste.asp 
eller '0stkredsens Karussel' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 
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Kvalitets løsninger i: 
• Projektering af el-anlæg 
• Udførelse af el-installation 
• Belysnings-anlæg 
• Data og svagsstrøms-insta"ation 
• Automations og sikrings-anlæg 

SA-EL 
Aut. elektro-installatør ApS 

vI Leif Werborg 

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



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-mail: formand@dsr-online.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 23 42 78 - 45 85 86 05 
e-mail: kasserer@dsr-online_dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder AJle 52, l. th. 
2720 Vanløse 
tlf. 38 79 52 26 
e-mail: sekretaer@dsr-onllne.dk 

Kaproningschef: 
Rune G~rtner 
Skindergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tlf. 26 74 7048 
e-mail: kaproning@dsr-online.dk 

Instruktionsroehef: 
Morten Jensen 
Polensgade 41, 3. tv. 
2300 Køben havn S 
tlf_ 32 SS 58 57 
e-mail: instnuktion@dsr-online.dk 

39296322 

Motionsroehef: 
Dan 8enny Hansen 
Ndr. Fnhavnsgade 13 A, 3_ v 
2100 København ø 
tlf. 26132133 - 35431043 
e-mali: DMIG@post7.tele.dk 

Langtursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Blegdamsvej 29 A, 3. 0405 
2100 København ø 
tlf. 21477576 
e-mail: LauntsRauer@hotmall.com 

Kajakrochef: 
KellIisager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
tlf. 26 39 00 39 
e-mali : kaja@dsr-online .dk 

Sportsroehef: 
Bent Haahr Hansen 
Valkyriegade 9. 1. th. 
2200 København N 
tlf_ 358398 39 
e-mali: mplus@dsr-onllne.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. : 4S 88 5886 

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. Fnhavnsgade 13 A, 3. v 
2100 København ø 
tlf. 26132133 - 35431043 
e-mail: DMIG@post7.tele.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvænget ss 
2100 København ø 
e-mali: 
kontingent@dsr-onllne.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
MIlanovej 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 
~~33339344 - 30713144 
e-malI: 
pouldanstnup_1999@yahoo.com 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf. : 39 68 03 19 
e-mali: hander
sen78@hotmail.dk 
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Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh. ø 

Her ses bestyrelsen til den netop afholdte strategidag. Fra venstre ses: Hans C. Olsen, 
Mogens Haut, Johan Frydendahl og Morten Jensen (Foto: Marianne Bentzen) 





DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mai! til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis ogs!i 
fremsendes p!i diskette eller Cd-rom 
til D5R med att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken p!i kontoret i bådhallen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-maiIs og IKKE som tekst 
direkte i maiis. Endvidere beder 
vi om, at indlæg ikke forsynes 
med sidehoved og fødder, da de er 
besværlige at fjerne . Vi modtager 
meget gerne illustrationer, billeder og 
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 
indmeidelsesgirokort. 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 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 

©©® 
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 fonn, og de kan sagtens bruge flere kræfter til at få så 
mange pingviner igennem som muligt. 

Faktisk er det denne tid på året, hvor aJle udvalg og medlemmer arbejder 
på ekstra højtryk for at få alting op at stå. Bådparken skal være helt klar 
til rosæsonen, og båd vedligeholdelses 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 lidt 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 underholdende 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 kJ. 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 

6 

Aktivitetskalender 2006 

1.-2. DFfR modul B 1-2 
1. Start på instruktion NB kl.ll 
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.-1B. Landsmotionsstævne - Ry 
17. Fødselsdagsfest 



Konkurrencer under sportsroning - Kalender 

Dato Regatta Sportsa ktivitet 

20. maj 06 LD Tissø M+ 

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

2.-3. jun. 06 Jysk Ma raton Alle 
-

10. jun. 06 8GP Viborg Regatta 8GPS 

11. jun. 06 LD Århus M+ 

24. jun. 06 LD Ringkøbing M+ 

1.-2. jul. 06 Sorø Regatta 8GPS 

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

19. aug. 06 LD Vejle M+ 

26. aug. 06 LD Kvik M+ 

27. aug. 06 8GP Bagsværd Regatta 8GPS 

1. sep.06 Karlebo Maraton Alle 
-------

4. sep.06 Svanemøllematchen M+ 

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

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

20. sep. 06 KI u bmesterska b Alle 
- -
23. sep. 06 8G P Årh us Regatta 8GPS 
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Arhusbugten i St. Bededagsferien 

J J 
- ) ;(~ 
~\ ~-=-"~ 
-~ ~~ 

Så har vi turen til dig. Sidst på eftermiddagen torsdag drager vi 
mod Arhus. 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 lur .); ( ~ 

. ..~~ ~ 

Mads Gydesen (mgy@mail.dk) og Ann _ e -- ~ 
~. 

~ 
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Reklamens magt, eller????? 

12003 og 2004 havde vi glæden afSA-El 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? 
Fordi 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 Leif for 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 martsnwnmeret 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 af letvægtsroerne 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 ti I 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 Gladsaxe 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. l 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: Gitte Wil/umsen) 

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 ti l 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, og jeg 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 kanjegjo 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 m in kæphest. Lad os få noget 
mere konkurrence for bredden og lad motionsroeme være lidt mere 
aktive på konkurrenceplan. 

Også uden for klubben! 

Af Gitte Willumsen 

Uforpligtende Tilbud : i • Rengøring I 

• Vinduespolering I 
• Lettere havearbejde 

~ww ,a lfa- eklu nddk· TelL 70206776 
E-m ail: h.rl@ al fa-ek lund.dk • Fax 70204413 

Kommer også i hjørnerne j 
'-------- - - --------
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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 forskellige regattaer/ 
konkurrencer (Sved På Panden-løb, 8GP turnering, Jangdistancekap
roning m.m.). 

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

Den åbne klasse, herre: Thomas Veasø 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 kal 

Aktivitet Raserkanin Teknik + SvedP~ 

Formål Træning i inrigget materiel med fokus Højne standarden af den rotekniske Aktiv og 
på deltagelse i Svanemøllematchen. kunnen. fokus"; 

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

Træningsin- 2-3 gange/uge. (muligvis 4 gange I Ingen. Somme 
tentioner (krav) august for udvalgte personer). 1V1nter: : .. 

~7""-

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

~Ihe 
roning. 
~I 
K1ubmet 
vinter. 

Delmål PosItIv udvikling af roteknik. Undgå Positiv udvikling af rotaknIk. God Godroo 
skader - teamarbejde med god roopIevelse - færre Ikader - større roteknik 
stemning og holdånd. God roglæde - god sIIemnIng og hoIdånd. stemnln! 
roopIevelse. 

Ro-kompetence Roret (min. 8 gange på vandet). Roret. Har roet 
IT+. EIIeI 

Bådtype Inrigger: 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 Id. 18.00 (ornkIædt Somme 
(faste) 19.15-21.15 (seivtræning) og søndag på pladsen). 10.00 

kl. 10.00-13.00. (Maj til aug.lsep.). Vlntltr: Søndag Id. 16.00 i ~ ~I 
rummet. 121 .00, o 

Id. 13.0( 

Træner Organiserat via trænertilknytning. Selve træningenlinslruktionen bliver - ... 
varetaget af erfarne -" .... 
roereIInstruktører. 

viaT+. 
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~ (erfarne som nye), som ønsker træning. Aktiviteterne fokuserer på intensiv roning med mulighed for 
inger. 

nden(SPP) 8 Grand Prix Svanemøllen (BOPS) MotIons+ (LangdlBtancekapronlng, 
LO) 

~ktureret træning med [Træning i outrigget materiel med Organiseret træning i inrigget materie 
~og teknik. ~okus på konkurrence-roning. med fokus på langdistance-

(Sportslmotlonsroning). kaproning. 

ønsker koncentrerat Roere, som ønsker at træne Roere, som ønsker at træne mere 
komme I god form. regelmæssigt på et hold med henblik end 4 gange om ugen på et hold med 

på 8GP regattadeltagelse (1000 m). henblik på at deltage og vinde 
medaljer ved 
Langdistancel<aproninger (10 km og 
25 km). 

(-3) gangeIuge. Sommer: 3 gangetuge. Sommer: 4 gange/uge. 

~ [æntngIuge evt. 1 gang 
~nter: 3 gange ergometer/uge. Vinter: 4 gange ergometer/uge. 

tn.v. 
I Sved PI Sommer: 8GP, klubmesterskaber Sommer: Deltagelse og vinde 

) (SPP-10 km) i HeIerup Samt andre regattaer. medaljer ved DM-serien i 
an (SAS) eller maraIhon- VlnI8r: 8GP og klubmeaterskaber i langdistancekaproning, 

-"'~'-_ . 
SVanernøllematchen, 

,rand PrIx (SGP). k1ubrnesterskaber samt kortbane DM. 
'Skaber bide sommer og Evt. i marathon-roning. 

Vinter: Deltagelse i interne 
ergometørtangdistancer. 
K1ubmesterskaber i ergometer. 

veII8. PosIIIv udViklng af Positiv udvikling af roteknik og styr1æ. Positiv udvikling af roteknik, styrke og 
'Idg6 Ikader - god Undgå skader - teamarbejde med fysisk formåen. Udvikle nye roere til 
II hoIdInd. god stemning og holdånd. God kommende sæsonner. Forbedre 

roopIevelse. lanngdistanc:ekaproningen i klubben. 
Undgå skader - teamarbejde med 
god stemning og hoIdånd. 

n. 500 km og .. deIIaget iSCUlIerret. Har teknik og styrke på Har roet min. 1000 km (mindst 1 M. 
Ir"... rac:erkanIn. plads. Har teknik og styrke på plads. 

kel og 4-tras. putngget materiel: 8+, 4x, 2x og 1x Inrigger. 2-åres, 4-åres og gig. 

)nIIdag kl. 18 og IØfdag kl. ~mer: Mandag kl. 18.00 Sommer: Tirsdag og torsdag kl. 
(Svanemøllen) og torsdag kl. 17.00 17.00. 

ldag - torsdag kl. 19.45- (Bagsværd). Vinter: Mandag og torsdag kl. 17.30-
lag 18.15-19.45 og lørdag ~nter: Onsdag kl. 17.00-18.15 og 19.45. 
1.00. ~ kl. 17.00-18.15 

l8ring med en ~organisering med en TrænertIlknytning på de organiserede 
I Trænertllknytnlng om ~regruppe. TrænertiIknytnin træningsdage ca. to gange/uge. Saml ,om søndagen kl. 16.00 ~et to gangeluge. efter aftale med trænerne. 
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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 kl. 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-lO 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 trænertiJknyt
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 kl. 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 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 turneming 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 kJ. 18 i Svane
møllen i de mindre bådtyper 4x. 2x og l x og torsdag k!. 17 på Bags
værd Sø i 8+ samt mindst en anden selvvalgt dag i Svanemøllen i 
de mindre bådtyper 4x, 2x og 1 x. Vi er selvorganiseret med en sty
regruppe og har Christine Windfeld Rasmussen og Birgit Hartmann 
ti Iknyttet 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 mai I til Kirsten Kuhn, 
kuhnkirsten@yahoo.dk eller Birgitte Sørensen, birgitte_sorensen@ 
hotmaiJ.com. 
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Hvem er sportsroningsteamet? 

De personer, som danner teamet bag sportsroning, er: Kirsten Kuhn, 
Birgitte Sørensen, Anette Tøming, Dan Hansen, Anita Mejemose, 
Gert Bruun Iversen, Mie lykke Jensen, Trine Kornbeck, Marie Mel
skens og Sp0l1srochefen 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 (erfame 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. 

F or forsat at være en god stynnand kræver det, er at man dels bruger 
sin stynnandsret, dels følger med i de ændringer, der fx sker i 
reglement og færdselsregler. 
Det værste, man kan gøre, er kun at bruge sin stynnandsret 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 deJ. 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 j bådhal 
- tillægning ved ponton og bolværk 
- kommandoforståelse og manøvrering uden ror 
- færdsel i snævert farvand 
- landgang ved åben kyst 
- færdsel j Københavns Havn 
- en entringsøvelse 

De fleste skal regne med at bruge mellem 7 - 10 gange på vandet 
afhængig af flair, 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 eller 
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. Scullerroning 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 
scu Iler l, 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 eJler lignende, så fik man lov at ro sculler l. 

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 får 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. 

Vær ikke bange for at prøve. Du f"'ar 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 til at høre fra dig. 

Venlig hilsen 

Annonceudvalget 
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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 

Energi E2 
Lautrupsgade 1~~~ 
2100 KøtJe . 

---www.e2.dk 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52~ 
Kbh.K . .. 

Tlf. 33 1451 50 
.www.friluftsland.dk 

Gastronomix 
Slagterbodeme 10-14 ., 
1716 København V 
Tlf. 70 25 24 90 

Geobyg 

'II 

murer, tømrer & VVS 
Willemoesgade 43 
2100 København ø 
Tlf. 40 18 66 16 

Gravør Bent Herndal 
Købmagergade 65 C, 
1550 Københa(fn K 
Tlf. 33 11 3462 

Holte Vinlager 
Østerbroga(Je 106, Kbh. ø 
Tlf. 35 43 04 15 
www.holtevinbiger.dk 

, SA-EL vI ieif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 38881909 -' 

Materieleaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
PoulDanstrup Andersen 

Tlf. 33 33 93 78 
Annoncering@dsr-online.dk 



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/dk/karusseUostliste.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 få 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-mail: formand@dsr-onllne.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 23 42 78 
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: 
Ru ne Gå rtne r 
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 

39296322 

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

Langtursroehef: 
laUrits Rauer Nielsen 
Vennemlndevej 20, 4.tv 
2100 København ø 
tlf. 21 4775 76 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Kelllisager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
tlf. 26 39 00 39 
e-mali: kajak@dsr-online.dk 

Sportsrochef: 
Berit Haahr Hansen 
H.P. ørumsgade 27, 2 
2200 København ø 
tlf. 35 83 98 39 
e-mali: sport@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 5, 2.th. 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 2923 42 7B 

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

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
DS R, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e-mail: 
kontingent@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: 
PoulDanstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
tlf. 33339344 - 30 71 31 44 
e-mali: 
pouldanstrup_1999@yahoo.com 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortu nvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39680319 
e-mali: hander
sen78@hotmall.dk 



GID POST) @ 
pp DANMARK 

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

Blåt Øjes bedste udklæding - Marge & Homer alias Helle Hansen og Thomas Krumholdt 
(Foto: Karin Bodelund) 





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 praktisk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-mails og IKKE som tekst 
direkte i mails. Endvidere beder 
vi om, at indlæg ikke forsynes 
med sIdehoved og fødder; da de er 
besværlige at fjerne. Vi modtager 
meget gerne illustrationer, billeder og 
billedtekster til indlæggene. 

Deadlines 
Juni nummeret: 
Deadline torsdag den 4. maj. 
Juli nummeret: 
Deadline torsdag den 8. juni. 
August nummeret: 
Deadline torsdag den 6. juli. 

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: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
l.200 eksemplarer 

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

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
i ndmeldelsesgirokort. 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 625 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 415 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 625 kr. 
Forskellen 210 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

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 
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Leder 

©©® 
Så skete det - det fantastiske vejr, som kendetegner maj måned 
kiggede forbi. Solskin, blå himmel og ikke mindst et super rovejr. 
Det kan næsten ikke være bedre nu, hvor alle de nye kaniner skal ud og 
prøve kræfter på vandet. Rigtig god rosæson til nye som gamle roere. 

Efter en påske med store muligheder for "at du alligevel ikke nåede al 
det, som du nu havde planlagt" - for sikke mange ting, som på fo
runderlig vis, kan klemmes ind mellem påske frokosterne, alt lige fra 
maling til lange gåture - ja, så er det nu blevet hverdag igen. 
En hverdag, hvor april måned bød på en ny navnelov, som trods den 
skelsættende dato (den l. april) IKKE var en aprilsnar. I følge den nye 
navnelov er det nu blandt andet muligt at tage sit mellemnavn som 
efternavn til stor glæde for alle dem, som er trætte af at hedde Peder
sen, Hansen eller Jensen, og som nu helt officielt kan anvende deres 
mellemnavn i stedet for deres ellers så dansk klingende efternavn. 

Lige nu vrimler det med nye ansigter, som al le har fået blod på 
(kanin) tanden, hvad angår roning, men selvfølgelig også den sociale 
side - så tag godt imod alle de nye mennesker. 

I redaktionen er vi ved at gå nye veje og overvejer fremover at gribe 
bladet an på en lidt anden måde. Vi vil opbygge en form for freelance 
gruppe, som hver i sær er med til at skabe bladet op til hver deadline. 
Så kunne du tænke dig en lille bid af bladet ved eksempelvis at være 
vores faste korrekturlæser; den ansvarlige for, at de rette annoncer 
kommer i bladet; eller den, som tryller fantastiske billedtekster frem 
ti I alle vores billeder? 
Måske er det lige netop dig vi kigger efter - du kan kontakte os på: 
bladet@dsr-online eller Marianne 32 84 04 64! 

På redaktionens vegne Marianne Bentzen (redaktør) 
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Resume af bestyrelsesmødet i april 

Nye scullere i Svanemøllen. For at imødese den voksende 
interesse for scuI1erroning i Svanetnøllen overflyttes en 
singlesculler og en dobbeltsculler fra Bagsværd til Svanemøllen. 
Derudover anskaffes en ny singlesculler til nlotionsbrug. 

_DSR bør være det naturlige sted at dyrke roning, hvis man 
studerer i København! Bestyrelsen har besluttet at undersøge 
mulighederne for et samarbejde med USG. 

Bestyrelsen har besluttet at deltage i et lederudviklingsprogram 
via Team Capenhagen. Forhåbentlig kan det gøre bestyrelsen 
endnu mere professionel i fremtiden. 

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

Hans G. Olsen (formand) 

ARKITEKTFIRMAET HALLDOR GUNNLOGSSON & JØRN NIELSEN 

VI ARKITEKT KJELD CHR.KRARUP 

WILKENSVEJ 41 . 2000 FREDERIKSBERG - TLF.: 3810 1958 

RENOVERING - BYFORNYELSE - NYBYGGERI 
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Aktivitetskalender 2006 

Maj 
2. Bestyrelsesmøde 
4. Deadline for DSR-bladet 
6.-7. Tango 
11. Måneskinstur 
11.-14. Langtur - Århus 
20. Introfest 
25. Langtur - Slesvig 
25. Struckma n n pa rken 
31. Intomøde for ræserkaniner 2006 

Juni 
2.-5. Langtur 
6. Bestyrelsesmøde 
8. Deadline for DSR-bladet 
9. Måneskinstur 
17.-18. Landsmotionsstævne - Ry 
17. Fødselsdagsfest 
23. Skt. Hans 

Juli 
4. Bestyrelsesmøde 
6. Deadline for DSR-bladet 
7. Måneskinstur 
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Konkurrencer under sportsroning - Kalender 

~---
- ---

Sportsaktivitet ! Dato Regatta 
.- --- - --- --' 

I 

120. maj 06 LO Tissø M+ 
I 

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

1--- -- ---_.- --
2.-3. jun. 06 Jysk Maraton Alle 

1--- - _ . - - - - - -
l O. jun. 06 8GP Viborg Regatta 8GPS 

- -- -.- - -------- -
ll. jun. 06 LO Århus ~+ 1 -- -
24. jun. 06 LO Ringkøbing ~ -
1.-2. jul. 06 Sorø Regatta 8GPS I 

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

-- -- ----- ---

19. aug. 06 LO Vejle M+ 
-- --

'26. aug. 06 LO Kvik M+ 
--

27. aug. 06 8G P Bagsværd Regatta 8GPS 
- - --- - --, 

1. sep.06 Karlebo Maraton Alle ! 
- -- - - - - - - - -

4. sep.06 Svanemøllematchen M+ 
----

16. sep. 06 DM kortbane, Bagsværd M+j8GPS 
! 
!17. sep.06 Efterårskaproning, Bagsværd M+j8GPS 

20 . sep.06 Klubmesterskab Alle 
- --- -

23. sep.06 8GP Århus Regatta 8GPS 
- --- ----- -

7 



8 

Et svedigt tilbud 
Få en lækker langærmet Craft svedtrøje og et par 

slidstærke ro-shorts med DSR logo til særpris 

+ 

Tilbuddet gælder kun fra 1. til 14. maj 2006 
eller så længe lager haves. 

Der er tøjsalg hver torsdag aften fra kl. 20 til 21. Du kan 
også lægge en bestilling i baren og så vil tøjet blive lagt 
frem til dig, så hurtigt som muligt. Der betales ved 
afhentning. 

• Tilbudet gælder kun langærmede svedtrøjer. ITøjudvalget 



MANESKINSTUR TORSDAG D. 11. MAJ 
- AFTENEN INDEN STORE BEDEDAG -

Mød op på bådpladsen kl. 19 og deltag i årets første måneskinstur, 
hvor Peter Tanev lover os de bedste muligheder for at sejle 
gennem Københavns Havn i magsvejr og måneskinl 

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 22-24 km. 

Turen går gennem Københavns Kanaler, og vi lægger til ved Gammel 
Strand. Her hygger vi os med medbragt godt humør og ditto kaffe, 
slik og kage. 

Vi er hjemme igen ca. kl. 23, hvor der er fredagsbar og en let anret
nmg. 

Hvis du vil med, så skriv dig på tilmeldingslisten på opslagstavlen i 
Slyngelstuen, og hvis du vil have anretningen ved hjemkomsten, så 
køb en billet i baren (se opslag for prisen). Sidste frist er mandag 
den 15. maj. 

Og til stynnændene: Medbring gerne egen lygte (i tilfælde af, at 
klubbens skulle svigte)! 

Vel mødt - DSR Motion 
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STRUCKMANNPARKEN 25. MAJ 

Tag med på en forårsklassiker 
Kr. Himmelfartsdag den 25. maj 
- en rotur på ca. 15 km hver vej 
ti I Struckmannparken mellem 
Skodsborg og Vedbæk. Da turen 
er et samarbejde mellem alle ro
klubberne langs Øresund, møder 
vi roere og både fra mange klub
ber fra Helsingør til Hvidovre 
og Dragør. 

Vi sætter bådhold i DSR kl. 9.30. 

N år bådene er bragt på land ved 
Struckmannparken, spiser vi 
sammen den medbragte frokost, 
hvorefter der er hyggeligt sam
vær og dyst mellem klubberne i 
den ædle disciplin tovtrækning. 

Du skal blot medbringe frokost, 
drikkevarer og slik samt tøj efter 

vejrliget - da vejret på denne 
årstid jo kan være lunefuldt. 
Husk også handsker og sko til 
tovtrækning, så vi for en gangs 
skyld kan vise de andre klubber, 
hvad vi rummer! 

Er du kanin, skal du selv have 
en aftale med en instruktør i 
forvejen, og gerne have prøvet 
en lidt længere tur. 

Vi er tilbage i klubben omkring 
kl. 16. 

Skriv dig på listen på opslags
tavlen ved baren, hvis du har lyst 
til at deltage, senest mandag den 
22. maj. 

Vel mødt - DSR Motion 



Scu lIeri nstruktion 

Sculler subst. -en, -e, -ne 
l. en smal outrigger med to årer til hver roer, dobbeltsculler, single

sculler 
scull+er .. engelsk sculler" aH. af scull 'en slags kort åre' 

DSR giver igen i år muligheden 
for at prøve kræfter med en af de 
mest udfordrende bådtyper i klub
bens båd park. Scullerroning er 
et kunststykke ud i balance og 
præcision, men en sand fornøjel
se, når man får det lært. Frygt ej, 
vi starter med de stabile bådtyper 
og arbejder os frem mod de mere 
"levende" . 

12 

Instruktionen er åben for alle med 
roret (også kaniner) og vil finde 
sted iSvanemøl lehavnen . under 
kyndig vej ledning af klubbens 
scullerinstruktører. Der vi I være 
mulighed for både at ro single- og 
dobbeltsculler, den mere stabile 
"svava", samt gig-både. 



Instruktionen starter op tirsdag 
d. 30/5 og fortsætter ind til 
Hjelmsjo-turen i midten af juli 
måned. Skal man på Hjelmsjo, 
vil man kunne fortsætte instruk
tionsforløbet der eller nyde sin 
nyerhvervede scullerret på roligt 
søvand. 

Instruktionen vil finde sted tirs
dage kl. 18.00 og lørdage k!. 
14.00 med nogle få undtagelser. 
Se vagtplan på opslagstavlen i 
Slyngel-stuen. Tilmelding er ikke 
nødvendig - det er bare at møde 
op! 

GEOBYG 
Ejendoms Service 

På instruktionsudvalgets opslags
tavle i Slyngelstuen kan du finde 
yderligere information. Du kan 
også skrive til kresten@bay-Iar
sen.dk, hvis du har nogle spørgs
mål. Evt. nye medlemmer der 
også er scullerinstruktører må me
get gerne henvende sig på ovenstå
ende e-mai!. 

J nstrukt ionsudvalget 

Fax: 35422616 
Giro: 1 92 16 67 
CVR: 14022147 

vI Gert Olsen' Willemoesgade 42 • 2100 København ø 

Tlf.: 40 18 66 16 
ALT I HÅNDVÆRK 
TOTALENTREPRISER 
- ude som indvendig 
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Ræserkanin 2006 - Introduktion til kaproning 
for kaniner med roret 

Endelig er roretten erhvervet, og døren er åben for 
mange af de tilbud, som DSR byder på. Ræserkanin 
2006 er et af de mange tilbud og henvender sig til 
kaniner i alle aldre med roret og blod på fortænderne! 

Kort sagt er det et ca. tre måneders forløb, hvor vi 
lærer jer at ro så stærkt som muligt. Træningen 
foregår i inriggere, og i sidste ende er vores mål 
at vinde pokalerne med de eksotiske navne Spejlet, 
Bolcheglasset, Damepokalen og Svanemøllesilden til klubben, 
hvor de i øvrigt efterhånden har stået/hængt og skinnet mange år i 
træk. Kaproningen, hvor vi ror mod KVIK om disse pokaler, hedder 
Svanemøllematchen, og den afholdes i år mandag d. 4. september. 

Træningsforløbet er en fremragende indgang til roning som sport 
og til at starte på kaproning - hvad enten det skal være i outriggere 
på Bagsværd eller i Svanemøllen med 8GPS eller i inriggere med 
Motion+. Jeres rotekniske færdigheder vil storme frem, men det 
kommer jo ikke af sig selv. 

Det er meningen, at det holdes på 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 i Kongeværelset den 31. maj kl. 20 og første 
træningsgang bliver så søndag d. 4. juni kj. 10. Der vil komme 
opslag op j klubben og på hjemmesiden med nænnere infonnation. 

Vi glæder os meget til at se jer! 
Birgitte østergaard og Thomas Krumholt 
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RABAT 
Friluftsland i uge 22 og 23 

Som medlem af DSR opnår du i perioden fra og med mandag 
den 29. maj til og med lørdag d. 10. juni 10% rabat på spolis- og 
fritidsudstyr (undtagen GPS-udstyr) i Friluftsland, 
Frederiksborggade 44 & 52, København K. Tlf. 3314 5150 

Friluftsland tilbyder alt i fritidsudstyr ink!. seabags, langtursgrej, 
vandrestøvler og varmt undertøj. 

Læg vejen forbi og få klaret udstyret til sommerferien eller rolang
turen! Husk at medbringe dette klubblad (hvor navn og adresse 
fremgår på bagsiden) såvel som biliedidentifikation (betalingskort, 
kørekort eller tilsvarende). 

Annonceudvalget 

Nyt g .. atis Sonanae .. katalog 
• Gore-tex (Bardshells) 
- Soltshella 
- Vand re- og 
frll1lftalleklæd.Dillg 

- Vandresko og -støvler 
- Sandaler 

- Telte 
- Soveposer 
- Mad &: drikke 
- Havkajakker 
- Vandaportstilbehør 
- Klatreudatyr 

KØBENBAVIf II: 

F ... .t.rikobor!llJ&d. 
44 a. 52 

ROSKILDE 
Kan" Ol.d.art.n 
5Ino".4 

TRE N01lTB FllCE 

STORE, COPENllAGEN 
Fleld'a, buHk 172 

navn akal fremvises. 
(Enkelle 'V.regrupper undtagel 
. en. GPS modtagere). 

Friluftsland 
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Generelt: 

Mandag 

17.00 - 18.00: 

18.00 - 18.30: 

Tirsdag 

17.00 - 17.15: 

17.15 - 18.00: 

18.00 - 18.30: 

Onsdag 

Anvendelse af både i DSR 2006 
Bådene kan frit benyttes efter reservationernes ophør, hvis de ikke anvendes -
dette gælder dog ikke Hu, Hjalte Gerda og Ro. 
Fafner kan være reserveret (se liste i agterrummet). 
Instruktion af kaniner og B Grand Prix i Svanemøllen (8GPS): 

2'ere undtagen HU, Hjalte, Frigg og Loke kan frit benyttes. l givet fald skal båden(e) være på vandet før kJ. 17.00 eller 
tidligst efter kl. 18.00. 

Kanin-instruktionen (april til august) råder over alle in -og gigriggede 4'ere samt Ormen, Frigg og Loke. Anden brug af 
bådene skal ske efter aftale med instruktionsrochefen. 

8GPS råder over bådene Sleipner, Pollux, Luzern, Gerda, Ro, lota, My, Ksi og Psi 
(+ nye motionsscullere). Anden brug af bådene skal ske efter aftale med sportsrochefen. 

MoUonsroning, langdistancekaproning (Motion + ), 8 Grand Prix i SvanemØllen (BGPS), styrmandsinstruktion og 
scCJllerinstruktionen: 

Roere, der ønsker at tage tidligt af sted, kan r~de over b~dene Dan, Kvaser, Absalon og Hroar. l givet fald skal båden(e) 
være på vandet før kj. 16.45 - ellers disponerer motionsrovagten over dem. 

Styrmandsinstruktionen kan råde over Munin og/eller Vile - i givet fald skal b~den(e) være på vandet senest kl. 17.00 eller 
efter motionsrovagten. 

Motion+ råder over b~dene Hu, Hjalte, Fatner, Elektra, Embla, Gudmund og Odin. 

Hvis ovennævnte både ikke benyttes, overgår de til motionsroningen (undtagen Hu og Hjalte) . 

Motionsroningen råder over alle øvrige in -og gigriggede blllde. Motionsrovagten tildeler bådene. Anden brug af bådene 
skal ske efter aftale med motionsrochefen. 

Scullerinstruktionen Uuni og juli) råder over svavaer, klinkbyggede singlescullere, Ksi og Psi 
(+ nye motionsscullere). 

Instruktion af kaniner samt Sved-pj-Panden (SPP): 

2'ere undtagen HU, Hjalte, Fafner, Frigg, Kristian, Loke og Røskva kan frit benyttes. I givet fald skal båden(e) være på 
vandet før kl. 17 .00 eller tidligst efter kj. 18.00. 

o I~' .. _ 



18.00 - 18.15: 

Torsdag 

17.00-17.15: 

17.15-18.00: 

Fredag 

Lørdag 
10 .00 - 10.30: 

12.30 - 16.00: 

Søndag 
09.00 - 12.00: 

12.30 - 16.00: 

13.15 - 14.00: 

16.00 - 16.15: 

spp råder over bådene Fafner, Røskva og Kristian. Anden brug af bådene skal ske efter aftale med sportsrochefen. 

Hotionsroning, langdistancekaproning (Hotion+), 8 Grand Prix i Svanemøllen (8GPS) og styrmandsinstruktion: 

Roere, der ønsker at tage tidligt af sted, kan råde over bådene Dan, Kvaser, Absalon og Hroar. I givet fald skal båden(e) 
være på vandet før kl. 16.45 - ellers disponerer motionsrovagten over dem. 

Styrmandsinstruktionen kan råde over Munin og/eller Vile - i givet fald skal bådenCe) være på vandet senest kl. 17.00 eJler 
efter motionsrovagten. 

Motion+ råder over bådene Hu, Hjalte, Fafner, Elektra, Embla, Gudmund og Odin. 

Hvis ovennævnte både ikke benyttes, overgår de til motionsroningen (undtagen Hu og Hjalte). 

Motionsroningen råder over alle øvrige både. Motionsrovagten tildeler bådene. Anden brug af bådene skal ske efter aftale 
med motionsrochefen. 

Ingen reservationer 

Instruktion af kaniner og Sved-P;§-Panden (SPP): 

spp råder over bådene Kristian, Røskva, Helge og Ask. 

Kanin-instruktionen (april til udgangen af juni) råder over bådene Ask, Bjarke, Dan Dg Vidar . 

Hvis disse både ikke benyttes, kan de efter aftale med instrutkionsrovagten benyttes af andre roere. Bemærk senere 
reservationer. Anden brug skal ske efter aftale med instruktionsrochefen. 

Instruktion af kaniner, ræserkanintræning, motionsroning og Teknik+: 

Ræserkaninerne (juni til september) råder over bådene Ask, Dan, Embla og Njord. 

Kanin-instruktionen (april til udgangen af august) råder over bådene Ask, Dan, Embla og Njord . 

Hvis disse både ikke benyttes, kan de efter aftale med instrutkionsrovagten benyttes af andre roere. Bemærk senere 
reservationer. Anden brug skal ske efter aftale med instruktionsrochefen. 

Motionsroningen råder over alle tilbageværende både. Bemærk senere reserva tioner. 

Teknik+ råder over bådene Ask, Dan, Elektra og Loke. 



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 2006 kan du nyde vore vine til festerne i DSR. 

Derudover ser vi frem til dit besøg i butikken på Østerbrogade, hvor vi altid 
har den rigtige vin til den rigtige lejlighed! 

Holte Vinlager Østerbro 

.......... :..-..'"'~It~~==~!!~~~ vI Jan Nielsen 

Østerbrogade 106 • 2100 København Ø. Tlf.: 35430415 
www.holtevinlager.dk 

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



I præsentationen af nye bestyrelsesmedlemmer 
(jævnfør bladet nr. 1 februar 2006) manglede vi blandt andet Lawits Rauer Nielsen, som 

var bortrejst - Lawits er den nye Langtursroehef, velkommen ombord (afredaktionen). 

Landskabet skal ses fra vandet - landskabet skal 
ses på langtur! 

Langtursroning er nye steder, nye oplevelser, nye foLk. 
Langttrrsroning er at finde nye styrker, nye svagheder, 
nye grænser. Langtursroning er eventyr! 

Man skal tage på langtur for at opleve, for at beskue og for at søge ud mod
horisonten. Det er på alle måder en anden oplevelse end at ro ture på et par 
timer i kendt farvand; det er at udfordre sit verdensbillede. 

Man behøver ikke rejse langt for at komme på langtur Essensen er at se det 
fremmede og det ukendte i øjnene og gøre det kendt. 

Dette er årsagen til, at jeg gerne ville være langtursrochef, at være med til 
at give folk de oplevelser, der Ligger mellem pontonen og horisonten. En af 
de vigtigste forudsætninger for at folk kan komme på langtur er langturs
stynnandsretten. Derfor er udvikling af nye stynnænd en af lnine vigtigste 
opgaver. Det skal være tilgængeligt at blive langtursstynnand, og udvikling
spf()Cessen skal være gennemskuelig. Langtursstynnænd skabes på langture, 
og derfor er det vigtigt, at der er aspiranter på alle ture, så erfaringer kan 
overdrages, og aspiranterne kan få forståelse for det ansvar de har som styr
mænd i fremmed fatvand. 

Jeg har været medlem afDSR siden '97, men har roet siden '92. Jeg har 
været på mange langture, både i lnin gamle klub og i DSR. Disse har alle, 
på hver sin måde, været store oplevelser, og jeg håber, at både nuværende og 
kommende medlemmer af klubben kan komme ud på samme type eventyr. 

Hilsen 
Laurits Rauer Nielsen, Langtursrochef 
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Op ad sundet 
~f~ 

I medlemsbladet for april var der ~~~ 
et indlæg om Sandøen, men det ~ :::3.. ) 
hele kom ikke med på grund af _ )~ / 
tekniske problemer. Nu prøver ~=== \ 
husforvalteren igen med afskrift ~~.~.,\ 
fr o b 1950 ~5' ~.. ';4 _ aar ogen : ~ 

Nord for Skovshoved skifter vi ~ ~L 
pladser i skibet, og under kommando tlt .. .d. std Av-o.v-~~ .w-~ 
af en ny stynnand lusker vi over 
"Enkekejserindens rev" ... ak, ja - de kære gamle vittigheder 
fra dengang Normann var kanin! 

Nu er tiden inde til diskussionen om, hvorvidt man tør risikere at gi ve sig 
i bølgernes vold i et forsigtigt morgenbad. Man dypper en hånd i vandet, 
skæver op mod den sommerblå og totalt skyfri sommerhimmel, kaster 
et vurderende blik hen over den næsten blanke havoverflade, diskuterer 
bundforhold og vandets eventuelle beskidthed - men nej , der kan sim
pelt hen ikke fremtrylles nogen acceptabel grund for at lade være (hvad 
ingen af os naturligvis et eneste øjeblik har tænkt på!). 

Altså stikker vi lidt til havs og går i ballen ud for kvindeskulpturen, hvis 
ejendommelige "rheumatiske " holdning har inspireret til det hellenisk 
klingende kælenavn "Aphrodite lumbagos" 1 

Kan der tænkes noget mere himmelsk end sådant et morgen- eller 
formiddagsbad fra en robåd - hemningsløst og uden badebukser! 

Jo - en ting: den efterfølgende morgenkaffe i Taarbæk havn! 

Citat slut 

Husforvalteren Mogens Haul 
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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 finnaer og forretninger, der kunne tænkes 

at ville tegne annoncer til bladet. 

Vær ikke bange for at prøve. Du får 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 til at høre fra dig. 
Annonceudvalget 

r 
--------------------- - ----- ---- ----

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøl1ing 
• 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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Introduktionsaften i DSR 

Årets første af to introduktionsmøder blev afholdt 20. marts i fest
salen. Fremmødet var ganske stort, og væsentligt støne end ved in
troduktionsmøderne sidste år - faktisk var der ikke stole nok til alle, 
så mange måtte stå op langs væggene. 

Instruktionsudvalget har i år annonceret 3 forskellige steder. På klub
bens hjemmeside, i klubbens blad ("sig det til dine venner. .. ") og 
med plakater på ca. 20 læreanstalter i København. Som indledning 
til mødet spurgte instruktionsrochefen derfor, hvor folk havde hørt 
om DSR. En håndsoprækning viste at ca. 10 havde set plakaten, ca. 
50 havde fundet os via en søgning på internettet mens omkring 100 
kendte nogen, der allerede er medlemmer afDSR. Håndsopræknin
gen viste altså med stor tydelighed, hvilken del afvores markeds
føring, der har virket bedst. Det ville naturligvis have været rart at 
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flere havde sel vores flotte plakat, men omvendt ser vi det positive i, 
at vi trods alt er nået ud til IO studerende, som måske ikke ellers ville 
have hørt om os. 

Instruktionsudvalget skriver kun folk op til instruktion, hvis de 
forinden har været til en introduktion i klubben, hvilket primært sker 
på de store intro-aftener. Dette princip er skabt af tidligere erfaringer 
om, at flere rent faktisk møder op til den førstegangsinstruktion de er 
skrevet op til, hvis de forinden har fået et reelt indtryk af klubben, og 
måske allerede føler et tilhørsforhold. Således byder intro-aftnerne på 
en gennemgang af vores mange forskellige muligheder og aktiviteter, 
samt rundvisninger i mindre hold, hvor det er muligt at spørge mere i 
dybden. 

Efter selve introduktionen blev 149 skrevet op til førstegangsinstruk
tion, hvilket ca. svarer til halvdelen af de kaniner vi har plads til på 
en årgang. Når dette blad udkommer, vil mange af dem være i fuld 
gang med deres instruktion, og enkelte særligt aktive har måske 
endda laet deres roret. 
DERFOR: Tag godt imod alle de nye medlemmer i den kommende 
tid. Vi er en stor klub, og som ny kan man godt føle sig lidt overset i 
mængden. 

Instruktionsudvalget 

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 • Bax 154 
Tlf.: 3888 19 09 • Fax: 38 88 17 84 • Mail: leif.werborg@sa-el.dk 
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Klubmesterskaberne i ergometerrolling 2006 

Som annonceret i klubbladet for marts 2006, blev årets klubmester
skaber i ergometerroning afviklet den Il marts. Allerede ved indvejnin
gen sitrede luften af spænding. Der var talrigt opmøde både af roere, 
men ligeledes af tilskuere. Til roerne var der hele 6 klasser at stille 
op i, alt efter kvalifikationer, foruden det ikke så lidt prestigefyldte 
"lodtrækningsløb". Hver klasse var med både alders- og vægtkorrek
tion. 

Pga. den store tilmelding, måtte 10bene afvikles i 1.000 m heats af 4. 
Det blev i de åbne klasser til hele 3 heats for kvindernes vedkom
mende og 4 for herrernes. Tilskuerne kunne på storskærm følge 
roernes placering i de enkelte heats. 
15 kategorier blev der fundet en ny klubmester, og der blev under
vejs udgydt både blod, sved og tårer i kampen om titler og præmier. 
Præmierne bestod af en sportstaske sponsoreret af Energi E2 og en 
drikkefiaske fra Danske Bank. 

Kl. 12 lød startskuddet til damernes åbne mesterskaber. Her var der 
i særdeleshed hård kamp om podiepladserne. Karen Bonefeldt vandt 
med Heike Gosse og Karin Bodelund på anden- og tredjepladsen. 
Kun 20 hundrededele af et sekund adskilte Heike og Karin. 

Topplaceringer. 
I parentes de korrigerede tider. 

l. K aren Bonefeldt (3:50,4) 
2. Heike Gasse (3:52,0) 
3. Karin Bodelund (3:52,2) 
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Karen (i midten) overhaler Laura og 
Heike på vej mod damernes 
mesterskabstitel 



Da damernes heats var afviklet, roede herrerne. Her var der mindre 
spænding. Michael Jørgensen vandt suverænt med 3,1 sekund ned 
til nummer to, som blev Rune Gartner. Bjørn Sætterstrøm måtte 
indfinde sig med en tredjeplads. 

Topplaceringer. 
l parentes de korrigerede tider. 

l. Michael Jørgensen (3:32,7) 
2. Rune Gartner (3:35,8) 
3. Bjørn Sætterstrøm (3:37,2) 

Med det mest aerodynamiske hår vandt 
Michael herrernes mesterskabstitel, 
flankeret af Rune (til h.) og Bjørn (til v.) 

Efter de åbne klasser havde man placeret begynderklasserne, med 
damerne først. Her var der en deltager. Lene Boisen tog klubmester
titlen i denne klasse hjem. Hele vejen gennem løbet var der ingen 
tvivl, det var Lene, der skulle sætte sig på tronen. 

Vinderen. l parentes den reelle tid. 
l. Lene Boisen (4:19,5) 

Herrernes begynderklasse havde deltagelse af 4 kandidater. l denne 
klasse blev det Sigurd Nordendal, der kan bryste sig af mestertitlen 
det næste år. På anden- og tredjepladsen indfandt Henrik Thormod 
Andersen og Morten Albertsen sig. 

Topplaceringer. l parentes de konigerede tider. 
1. Sigurd Nordendal (3: 17,3) 
2. Henrik Thormod Andersen (3:23,1) 
3. Morten Albertsen (3:34,6) 
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Der var yderligere en klasse at stille op i. Det var motionistklassen. 
Her bestod feltet af Erik Koch. Også Erik satte konkurrenterne til 
vægs fra starten af. 

Vinderen. I parentes den reelle tid . 
l. Erik Koch (3:36,7) 

Så var tiden kommet tillodtrækningsløbet. Løbskomiteen forestod 
fordelingen af holdene. Det skete med seedning, således at holdene 
ville være så lige som muligt. Lodtrækningsløbet blev reduceret 
til 3xSOOm, pga. mangel på tilslutning. Der blev dannet 4 hold og 
reglerne var meget enkle: Det hold, der først kom i mål, vandt. 
f dette løb var der altså ingen handicap beregning. Der var lagt i 
ovnen til et tæt løb, men det blev ikke så tæt som forventet. 
Michael Jørgensen, Karin Bodelund og Thomas Ved sø Szygenda 
vandt i overlegen stil og gjorde sig dermed fortjent til en t-shirt 
sponsoreret af Hjerteforeningen og et håndklæde fra Danske Banlc 
Tak ti l arrangørerne, Trine Kornbech og Marie Melskens, for et 
veltilrettelagt arrangement. 

Vi glæder os til at 
kæmpe om titlerne 
til næste år igen! 

Teht: De tre små dværge 
Billeder: Snehvide 
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Der arbejdes hårdt på at vinde lodtræknings løbet 



Arets team 200G! 

Her ser du årets instruktørteam, som skal sørge for at samtlige 
kaniner får ører og kan ro inden sæsonen slutter - God vind! 

ViDe din virksomhed købe 
reklame eller hjemmesider 
af den mand? 

Så gå ind på www.carstenlynge.dk 

Tekst & Tanke 
v/Carsten Lynge 
Mobil til- 40973no 
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Instruktørdag 2006 
Instruktørdagen 19/3 var igen en succes. 
2/3 af alle aktive kanin-instruktører var 
fremmødt - måske lokket af lUI løfter om 
en lækker brunch. Ud over at markere 
den for~ende instruktionssæson med 
lidt kræs og hyggel var der konstruktive 
diskusloner om forskellige emner, som 
b~de havde relation til selve instruktionen 
og til det mere overordnede klubliv. 

De øverste 3 billeder er fra formandens debatoplæg om hvordan flere medlemmer kan aktiveres 
i det frivillige klLJbarbejde. Som det ses havde Kresten et rigtigt godt bud pJ dette (m~ske antyder 
der smørrede grin hvad forslaget dækker over. .. ). Det nederste billede er fra Christian Larsens 
oplæg til gruppearbejde om erfaringsudveksling Instruktørerne imellem (hvordan man som 
;nstruktør bedst kan arbejde med en given situation i b~den). 

Instruktionsudvalget 



DSR FAVORITLEVERANDØRER 

. Alfa Eldund Rengøring 
og Vinduespolering 
TIf. 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 
2100 København ø 
www.e2.dk 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, 
Kbh. K 
Tlf. 33 1451 50 
www.friluftsland.dk 

GastronoriUx 
Slagterbodeme 10-14 
1716 København V 
Tlf. 70 25 24 90 

Geobyg 
murer, tømrer Bt WS 
Willemoesgade 43 
2100 København ø 
Tlf. 40 1866 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 
TIf. 38881909 

MaterieleaRevering og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 33 33 93 78 
Annoncering@dsr-online.dk 



Orienteringsløb forår 2006 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

6. maj SM-stafet Gribskov Esrum Farum OK 

7. maj SM-Iang I Gribskov Nord Søllerød OK 

14. maj 61. Stifinderløb Buresø Skovene ***DSR*** 

6. juni Byløb Kastellet Lyngby OK 

8. juni Sommer Cup 1 Jonstrup Vang Ballerup OK 

15. juni Sommer Cup 2 Bøndernes Hegn Ballerup OK 

22 . juni Sommer Cup 3 LI. Hareskov Ballerup OK 

For yderligere infonnation se: 
http://www.orientering.dk/farum -ok/ dk/karusselJ os t I iste.asp 
ener '0stkredsens Karusse!' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 

Stronhult 2006 

Årets bedste tur ligger i år i 
weekenden 10.-12. november. 
Vi vender tilbage med 
yderligere info i et senere 
nummer. 

Hans Andersen og 
Michael Remod 
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Stronhult 2005 
(Foto: Marianne Bentzen) 



Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
50034 66 

Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 39 29 63 26 
Telefax: 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade J, J. tv. 
2200 København N 
e-mail: formand@dsr-online.dk 

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

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52, l. 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 

Instruktionsroehef: 
Morten Jensen 
POlensgade 41, 3. tv. 
2300 København S 
tlf. 32 55 58 57 
e-mail: instruktion@dsr-online.dk 

39 29 63 22 

Motionsroehef: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, J. v 
2100 København ø 
tlf. 26132133 - 35431043 
e-mail: motion@dsr-online.dk 

Langtu rsrochef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Vennemindevej 20, 4.tv 
2100 København ø 
tlf. 21 47 7576 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Kelllisager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
tlf. 26 39 00 39 
e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Sportsrochef: 
Berit Haahr Hansen 
H.P. ørumsgade 27, 2 
2200 København ø 
tlf. 35 83 98 J9 
e-mail: sport@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.: 45885886 

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

Johan Frydendahl 
En9bakken 27 
2B30 Virum 
tlf.: 29 2J 42 78 

Mate rielforva Iter: 
Dan Benny Hansen 
r~dr. Frihavnsgade 13 A, J.v 
2100 København ø 
tlf. 2613213J - 35431043 
e-mail: materiel@dsr-online.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e-mali: 
kontingent@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. 33 33 93 44 - 30 71 3144 
e-mail: baren@dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
FortunveJ 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 396803 19 
e-mail: hander
sen78@hotmail.dk 



@POST) @ 
pp DANMARK 

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

Alle både inklusive scullerne har gennem hele vinteren fået kærlig pleje af klubbens 
medlemmer. Her ses endnu en gruppe i action (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 bestyrelsesloka!et 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 
Juli nummeret: 
Deadline torsdag den 8. juni. 
August nummeret: 
Deadline torsdag den 6. juli. 
OBS der er intet september nummer, 
bladet holder ferie! 
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 
Jon Nielsen 

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 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 625 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 415 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 625 kr. 
Forskellen 210 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

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 

©©® 
I sidste nummer afbladet kunne vi præsentere en utraditionel forside 
med sne ved standerhejsningen, men på rekord tid har vejret vendt, 
og indtil nu har maj måned vist sig fra en helt fantastisk god side. 
Årets første måneskinstur var en af de bedste i mange år. Det gode 
vejr og alle de glade mennesker kendetegnede denne tur, som du kan 
læse mere om på side 19 - og hvis du gik glip af turen, så følger der 
snart en ny måneskinstur, den 9. juni. (Se opslag side 8). 
Nå, men vi sprang altså lige fra frostgrader til sommervarme fornem
melser, og spørgsmålet er så nu, hvorvidt det holder ved, eller vi dog 
skal forvente forårets lunefulde vejrskift! 

Uanset vejret er det altid en fornøjelse at blive inspireret af sine om
givelser, i sær når en leder skal finde sin udformning. Her er inspi
rationskilderne en vigtig faktor, og til tider føles de meget langt væk 
- dog ikke denne gang, hvor op til flere faktorer har sørget for at både 
motivationen og inspirationen, findes lige foran mig! Og hvordan så 
det? 
Jo, jeg har til stor glæde (for mig selv) igen fundet motivationen frem 
til at ro. Efter et par år med lidt stilstand i roningen blandt andet pga. 
indendørs sysler som bladet, kajak feber, og styrmandsangst, så be
finder jeg mig nu i en nærmest euforisk tilstand. En tilstand, hvor jeg 
bare må af sted (hele tre gange på en uge, ha-ha!), og hvor jeg selv i 
hård blæst, står med et bredt smil og bare glæder mig til at komme på 
vandet - det er da skønt! 
Motivationen, for det er bestemt det, som det handler om her, er jo 
ikke opstået af sig selv, og uden en lille flok dejlige ro-mennesker 
(ingen nævnt igen glemt!) med specielt en inspirator i spidsen, som 
nægtede at give op, så var det aldrig blevet til noget (tak!). 
Jeg håber, at "inspirationen" varer sommeren over - både hvad angår 
roning og kajak - godt begyndt er jo halvt fuldendt. 

Af Marianne Bentzen, redaktør 
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Resume af bestyrelsesmødet i maj 

• Bestyrelsen har bemyndiget materieludvalget til at afuænde AR 
og PR. De to glasfiber 2'ere er udtjente efter mange år i DSR og 
søges afuændet. Hvis de kan gøre gavn i andre roklubber eller 
anvendes til roaktiviteter til gavn for DSR' s medlemmer, vil 
disse formål blive prioriteret. 

Køkkenhjælper Camilla er stoppet, og vi søger en afløser. 
Se opslag andetsteds i bladet. Hjælp i mellemtiden Brigitta ved 
at rydde op efter dig! 

• Bestyrelsen leder efter arrangører til Kanindåbsfesten eller 
fødselsdagsfesten . Hvis kun en af festerne kan afuoldes 
prioriterer Bestyrelsen Kanindåbsfesten. Er du interesseret i at 
give en hånd med, så meld dig til sekretaer@dsr-online.dk 

• Der er opslået flere langture end i mange år. Kig på 
opslagstavlen i Slyngelstuen og få dig en rooplevelse for livet! 

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

Hans G. Olsen 
Formand 

Hvornår udkommer bladet over sommeren? 
Mange har spurgt til, hvornår bladet udkommer henover sommeren. 
Bladet udkommer i august, men IKKE i september, så kast jer gerne 
ud i skriveriet, da vi rigtig gerne modtager tekster og billeder fra 
langture (Mads Gydesen! !); måneskinsture; pingvin træning; og helt 
almindelige hverdagsture. Adressen er: bladet@dsr-online.dk. 

Af Marianne Bentzen, redaktør 
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Aktivitetskalender 2006 

Juni 
2.-5. Langtur 
6. Bestyrelsesmøde 
8. Deadline for DSR bladet 
9. Måneskinstur 
11. Vedligeholdelsesdag 
15. Langtur i Amerika 2007 
17.-18. Landsmotionsstævne - Ry 
17. Fødsel sd a gsfest 
23. Skt. Hans 
24.-25. Båd-omsorgs-weekend 

Juli 
1.-2. 
4. 
6. 
7. 

August 
1. 
11. 
26. 

September 
2. 
4. 
5. 
7. 
20. 

Båd-omsorgs-weekend 
Bestyrelsesmøde 
Deadline for DSR bladet 
Måneskinstur 

Bestyrelsesmøde 
Invitation til Broroning 
Måneskinstur 

Kanindåb og fest 
Svanemøllematch 
Bestyrelsesmøde 
Deadline for DSR bladet 
Klubmesterskaber 



Konkurrencer under sportsroning - Kalender 

Dato Regatta Sportsa ktivitet 

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 8GP Bagsværd Regatta 8GPS 

1. sep.06 Karlebo Maraton Alle 

4. sep.06 Svanemøllematchen M+ 

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

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

20. sep.06 Klubmesterskab Alle 

23. sep.06 8G P Årh us Regatta 8GPS 
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Måneskinstur fredag den 9. juni 

Alle, der har lyst til at deltage i den sikkert forrygende ro- og 
hyggeoplevelse, kan møde op på bådpladsen k!. 19, hvor der 
bliver sat bådhold. 

Turen er som vanligt på ca. 24 km og er åben for alle. Kaniner kan 
deltage, hvis de forinden får en aftale med en instruktør om at ro 
sammen. 

Vi ror som vi plejer gennem kanalerne og holder en god pause ved 
Gammel Strand, hvor medbragt kage, slik og kaffe med fordel kan 
indtages. 

Efter hjemkomsten ca. k!. 23 er der fredagsbar og en let anretning. 

Tilmelding sker på opslag i Slyngelstuen senest tirsdag den 6. juni. 
Bestilling af natmad sker ved betaling i baren senest 6. juni. 
Pris oplyses på opslaget. 

Styrmænd opfordres i øvrigt til at medbringe egne lygter for en 
sikkerheds skyld. 

Af DSR Motion 
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Så skønt er det at være på Måneskinstur. 
Glimt fra sidste tur den 11. maj. 
(Foto: Marianne Bentzen) 



Vedligeholdelsesdage 

DSR har heldigvis en stor og aktiv medlemsskare, der stort set dag
ligt året rundt bruger klubhus og omgivende arealer. Det betyder så 
også, at der er et stort vedligeholdelsesarbejde med at holde klubben 
i rimelig stand. Noget af det klares med professionel assistance, men 
meget kræver en indsats fra medlemmerne. 

Klubbens vedligeholdelsesudvalg afholder derfor gennem sommeren 
en række vedligeholdelsesdage, hvor både "gamle" medlemmer og 
kaniner er meget velkomne til at give en hånd med. Kaniner kan 
således få aftjent deres kanintjans ved at svinge en pensel eller på 
anden vis bidrage til klubbens vedligeholdelse. 

Næste vedligeholdelsesdag bliver søndag den ll. juni. 

Se efter opslag, hvor du kan skrive dig på. Klubben giver frokost. 

Efterfølgende vedligeholdelsesdage vil blive bekendtgjort ved opslag 
og klubbens mailliste. 

Med vand, sæbe og knofedt blev terras
semøblerne gjort klare til sommeren på 
vedligeholdelsesdagen den 22. april 

Tekst ogfotos: Lars Bundesen 

En solid kost var en god ting, da der 
skulle fjernes snavs i bådhallen 
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Ro til at ro ... 
- Før i tiden roede jeg meget mere, men nu ... ! 

Har du dårlig samvittighed over aldrig at nå din motion? Har du ikke 
tid til at tænke på dig selv før familien? Hvad med at stresse afpå 
vandet mens dine børn bliver passet! 

Det er blevet forår - og nu kribler det i os alle for at komme på vandet. 
Men for mange forældre er det svært at finde tiden til at komme på 
vandet, da pasning af guldklumperne først skal ordnes. 

DSR har et fantastisk tilbud tillige netop dig! 

Tag dit barn/børn med i roklubben, så vil Børneudvalget tage sig af 
dit barn, mens du nyder det flade vand, solen og de mange rovenskaber. 

Tilbudet vil være gældende på tirsdage startende fra d. 6. juni kl. 17.30. 
Vi mødes i Slyngelstuen. 

Vi tager gerne imod aflagt legetøj o.a. 

Børneudvalget er et frivilligt udvalg i DSR. Udvalget er åbent for alle 
- og forældre er meget velkomne! 

Kontakt til udvalget kan ske på; borneudvalget@dsr-online.dk 

Med venlig hilsen 
Børneudvalget 
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Tag dig kærligt af din robåd 

Der er båd-omsorgs-weekend den 24-25. juni og den 1-2. juli. Lige 
som sidste år tager vi et par sommerweekender for at få repareret, 
hvad der måtte være af skader og få alle bådene helt roklare. 

Så hvis du synes, det ikke er nok at gå og brokke sig over store og 
små skader, så mød op og vær med til at tage dig godt af vores både. 
Weekenderne er også en rigtig god mulighed for at lære mere, hvis 
man ikke er så stiv i det der med lakarbejde eller indstilling af årer 
- og så, er der selvfølgelig både hygge, kaffe og kage. 

For kaniner er det muligt at aftjene sin kanintjans på en af båd-o m
sorgs-weekenderne. 

Af Materie/udvalget 
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Efterårsferie i robåd på Donau 

I perioden 14. - 22. oktober får op til 12 DSR'ere mulighed for at 
bevæge sig fra Wien til Budapest i robåd. 

Se nærmere og tilmeld dig på opslag i klubben. 

Langtur i Amerika 2007!? 

Til næste år fylder DSR 140 år. Det kunne jeg tænke mig at markere 
ved at arrangere en særlig langtur, nemlig i Amerika. 
Mulighederne er jo mange, såjeg har begrænset dem til 3: 
• Ro en strækning på Mississippi. 
• Ro på Potomac River, som løber gennem Washington DC 
• Ro på Hudson River, som løber gennem New York. 

Jeg har kontakt til flere roklubber "over there", har også gjort mig 
tanker om bådtransport, og hvad deraf følger. Men en sådan tur 
kræver naturligvis nøje planlægning - både fra arrangørernes side, og 
hvis man vil med. Derfor starter vi allerede nu. 

For at lodde interessen afholdes et orienterende møde om turen/e 

TORSDAG den 15. juni kl. 20 iKongeværelset 

"SKÆVE" roere søgesH 

Belært af begrebet "Skæve kaniner" (kaniner, som ikke kan komme 
til instruktion på de fastlagte instruktionsdage ), må der også findes 
"Skæve gamle roere" - nemlig nogle som ikke kan/vil ro på de "nor
male" rodage, men som i øvrigt gerne vil ro. 
Sådan nogle søger jeg til at ro f.eks. morgenroning, "midt på dagen 
roning", "fredagsroning" osv. 

Jeg påtager mig opgaven at koordinere, så meld dig enten på listen i 
klubben eller ring til mig på 20217074 eller maile til bkjoel@gmail.com 

Af Bente Kjøller 
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Hold til styrbord 

Vi oplever jævnligt små problemer ved sejlads/roning i Kalkbræn
deriløbet. 

Dette undgås bedst, hvis alle husker, at hovedreglen for sejlads 
snævret farvand er, jvf. int!. sølov, at man skal holde til styrbord. 

Udadgående robåde i Kalkbrænderiløbet skal holde til højre langs det 
østlige bolværk (men ikke helt tæt på, da de inderste 5-10 m er erh
vervshavn). Indadgående både skal holde til højre langs det vestlige 
bolværk, (men ikke for tæt på, da der kan komme ro-, motor- og sejl
både ud fra de tilstødende løb). Dette gælder uanset hvilken roaktivitet 
man deltager i, og uanset om vinden giver lidt dårligere rovand i den 
ene side end den anden. 

Når man er godt fri affyret for enden af kalkbrænderi løbet, er det god 
skik at søge ud af sejlrenden, da robåde ikke ligger i sejlrender, når der 
er god mulighed for at ligge udenfor. 

På vej mod nord eller på vej ind i Svanemøllebugten er det ligeledes 
god skik at vente med at krydse over sejlrenden, indtil man er godt fri 

af fyret og har et godt overblik over modgående både. 

På vegne af styrmandsinstruktionen 

Af Pia Aba østergaard 
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Stillingsopslag 

Medhjælp til rengøring mv. i roklubbens køkken. 

Til klubbens køkken søger vi en hjælp til rengøring mv. 

Der er tale om 10-12 timer pr. uge, mere i sommersæsonen mindre 
i vintersæsonen. Arbejdstiden vil variere, men er i tidsrummet 
kl. 10-13, mandag til torsdag. Efter aftale kan der være tale om 
arbejde i weekenden. Timelønnen er 100 kr. 

Jobbet er åbent både for medlemmer af klubben og for andre, 
så kender du en god ven, som kunne tænke sig tjansen, må du 
endelig sige til. Under alle omstændigheder kan ansøgning sendes 
til sekretaer@dsr-online.dk, og yderligere oplysning kan fås ved 
henvendelse til en af nedenstående: 

Hans G. Olsen, tlf. 26 83 28 65, formand@dsr-online.dk 

Pia Abo østergaard, tlf. 38 79 52 26, sekretaer@dsr-online.dk 
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Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

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

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



-., 
Jørgen Røjel 90 år 

En af de tilbageværende store skikkelser fra modstandskampen under 
Danmarks besættelse, overlæge Jørgen Røjel, Fredericia, fylder den 
22. juni 90 år. 

Jørgen Røjel, der er livsvarigt medlem af DSR, var blandt de første 
ikke-kommunistiske modstandsfolk og med i ledelsen af modstands
gruppen Holger Danske. Han blev arresteret i 1944 og anbragt i 
Frøslevlejren, hvorfra det lykkedes ham at flygte og fortsætte mod- .. 
standsarbejdet. _ ..... 

Han blev uddannet speciallæge i intern medicin og var overlæge ved • 
Fredericia Sygehus 1958-76. 
Han har deltaget som læge i mange afverdens brændpunkter. Således 
var han læge på hospitalsskibet Jutlandia i Korea i 1951, ved Dansk 
Røde Kors i Ungarn i 1956 og udsendt af Danida til Afghanistan i 
1984, 1897, 1988 og 1989. 

Jørgen Røjel har udgivet en række bøger, især om besættelsen, bl.a. 
"Holge Danske rejser sig: opgøret med stikkere og terrorister" og 
"Erindringer fra efterkrigstiden". 

I DSR var Røjel især aktiv i 30'erne og 40'eme, bl.a. mens daværende 
kronprins Frederik var aktiv i klubben. Han satte sammen med sine 
brødre Preben og Kaj rekord i roning Sjælland Rundt i 1933 og deltog 
i DSR 's vikingeskibs Hugins færd til England i 1949, hvilket han har 
beskrevet i bogen "På vikingefærd med Hugin" (1949). 

Han har i mange år været bosat i Fredericia, men har fra tid til anden 
ind til de seneste år taget en rotur i DSR, når han har været i Køben-
havn, bl.a. sammen med Møhring-Andersen. __ 

Jørgen Røjel er tildelt en række hædersbevisninger, herunder -._ 
Forenede Nationers Tjenestemedalje. 

Rigtig hjertelig tillykke på dagen fra redaktionen og Lars Bundesen, 
som er tekstforfatter. 
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Påsketur til Berlin 

144 km og meget lidt nattesøvn 

Roning i Berlin er en skizofren oplevelse. Skal man nu ro, eller skal 
man dyrke byen og nattelivet? For mig var det en klar beslutning: 
Jeg ville ro 100 procent - og dyrke byen 100 procent. Så måtte det 
holde så længe det kunne, (det viste sig for mig at være til mandag 
morgen). 

Nogle havde dog taget forskud på nattelivet hjemmefra, så da bussen 
havde ventet på, at Heike også fik øjne, satte den af sted en skær tors
dag morgen med 19 DSR'ere ombord. Destinationen hed Hevella, en 
af Berlins 66 roklubber, der ligger i Spandau vest for byen. 

Vel fremme fik vi taget hul på roningen i kanalerne omkring klubben. 
Temmelig råt, gammelt industriområde med både kraftværker og lugt 
af rensningsanlæg. Alligevel gav busrejse og rotur appetit, og ledet 
af et sundt instinkt fandt selskabet frem til "Det Gyldne Anker", hvor 
vi kunne få schnitzler mit pommes på størrelse med bordplader - selv 
Lene Boisen kunne ikke spise op og måtte bruge den store skraldes
pand (gæt selv hvem ... ). 

DSR går af sted i tysk farvand (Foto: Lars Bundesen) 
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Og så blev det ellers laaang fredag. Det lokale fænomen Doris 
(17000 km sidste år) havde inviteret os på en 80 kilometers tur i 
deres otter sammen med et par tyske ro~re. Så fire af de friske satte 
med op gennem slusen og ud over en sø. Mægtig smukt, men helt 
overbebygget med sommerhuse og dyre villaer og et enkelt gam
melt østtysk grænsevagttårn. I det hele taget var det umiskendelig 
tysk roning, så efter to timer måtte vi finde vores skoletyske frem og 
spørge, om vi ikke skulle skifte styrmand. Videre gik det så mod vest 
ud på landet ad en kanal, der på ti kilometer havde et enkelt sving på 
ca. 10 grader. Kanalen var rammet ind af høje popler helt overgroede 
med mistelten, så det lange stræk havde en næsten kløflagtig fornem
melse. Efter tre timer fik vi tryglet os til to minutters tissepause på 
land, mens vi ventede på en sluse (nåja, Anita måtte opgive at vente 
og kastede sig over øsen en halv kilometer før). Og så efter omkring 
fyrre kilometer faldt Muren! Mine vabler i højre hånd fejrede gen
forening og blev til en storVabel. Og så var det ellers bare at tælle 
ned, mens vi nærmede os byen igen over de smukke søer fra syd. 
Rungstedtur, Vedbæktur, Tårbæktur. .. Nå ja, og så var der også en 
pause! Efter 70 km gik vi i land på en lille ø og strakte ben en ti 
minutters tid . 

Og mens de seje sled derude på 
landet roede resten til britisk 
brunch i yachtklubben og 
mæskede sig og danderede 
den ellers som turister i byen. 
DSR's kaproere var også på 
træningslejr i byen, så dem 
mødtes vi med om aftenen til 
middag med indlagt forlovelse 
(vi siger ikke hvem, men det 
var to fra bestyrelsen og bruden 
- eiler var det gommen? - var 
yndigt blussende rød). 
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Lørdag var det forårssolen, der blussede varmt, og nogle benyt
tede sig af dagen til en længere tur i kanalerne ind mod byen. Andre 
skulle vist bare ro ømheden ud af musklerne, og så var det ellers tid 
til shopping og sightseeing. Dagen endte med store farvestrålende 
cocktails på en trendy berlinerbar. Og mens resten sivede, blev det 
højrøstede hjørne stadig mere højrøstet. Faktisk lykkedes det The 
Berlin Rat Pack at tømme baren for ingredienserne til flere af deres 
mest populære drinks ... 

Og så er Tyskland jo et civiliseret land. På vej ud i natten kunne vi 
både få friskkogte fritter med dansk remoulade og en kold håndbajer. 
Til gengæld har de sat gendarmer ud, så det ikke er til at komme til at 
tisse op ad Brandenburger Tor! 

Dagen efter satte samme hold ud på en 36 km. tur ned omkring 
Potsdam. Og vi roede som en drøm - i en 10 kilometers tid - så satte 
gummiarmene ubønhørligt ind. Faktisk må man nok karakterisere 
de sidste 20 kilometer som decideret elendig roning. Det eneste der 
ikke faldt fra hinanden var ambitionerne om at ro smukt, og det giver 
altså en hel del rettelser og frustrationer. Kun en tåbe frygter ikke 
motion+ere med tømmermænd ... 

Sidste aften stod det på bedre middag i byen, flere cocktails og barer 
overtrukket med lyserødt plys. Og det hele endte på et bøssedisko i 
Kreutzberg ... (spørg evt. turledelsen for detaljer). 

Af Niels Bak Henriksen 
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Måneskinstur! 

Jeg har været på mange måneskinsture i min efterhånden lange tid i DSR, 
men det er sjældent, at vejr og vind arter sig så indbydende til en sådan tur, 
som det gjorde torsdag d. ll. maj, hvor sæsonens furste måneskinstur løb 
af stabelen - især når man tager i betragtning, at vi altså kun er i midten af 
maj måned (i skrivende stund) og furst få dage forinden var sluppet fri af 
vinterkulden. 

Med sol, ca. 20 grader og svag vind fra vest var forholdene perfekte til en 
måneskinstur - hvilket også ca. 70 DSR' ere - unge og gamle, kaniner og 
garvede - havde fundet ud af 19 både var på vandet O), ifølge Thomas, 
som havde talt dem. 

Ved den obligatoriske pause ved GI. Strand - med bådene fortøjet i lag 
- blev der rundhåndet delt ud af hjemmebagt kage og andre lækkerier. 
Herefter gik turen hjemad med (næsten) fuldmåne fra en skyfri himmel. 

3. halvleg var after-rowing på 1. sal , hvor en dejlig tomatsuppe og en åben 
bar ventede på de sultne roere. 

Tak til Peter m.fl. fra motionsudvalget for en perfekt måneskinstur, som 
nok ikke mindst de mange kaniner, som var på deres furste måneskinstur, 
vil huske længe. 

Af Lars Bundesen 

To kaniner havde taget det meget 
bogstaveligt mht. "retten til at deltage" 

i Måneskinsturen uden roret - de havde 
simpelthen medbragt en kurv med 

alverdens herligheder. 
P.s. Jon, det kaldes bestikkelse! 

(Foto: Marianne Bentzen) 
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Forår i luften 

DSR fik med en utrolig heldig timing gennemført årets Løvspringstur, der 
gik til Esrum Sø, hvor foråret bogstavelig talt foldede sig ud for øjnene af 
roerne. 

Traditionen tro gennemfurte DSR omkring 1. maj årets første korttur i 
klubregi, Løvspringsturen. l år gik turen til Esrum Sø, Danmarks næst
største sø, omgivet af det statelige Fredensbrog Slot, misundelsværdige 
villaer - og for det meste - af Grib Skov og grønne marker. 

En fejlkommunikation med Fredensbrog Roklub, som låner os både til 
turen, betød, at DSR måtte rykke turen til en weekend senere, søndag den 
7. maj. Men det betød på den anden side, at vi fik fuld glæde af det forår, 
der først for alvor dukkede op i begyndelsen af maj. 

Så da 13 roere mødtes på bådpladsen hos Fredensborg Roklub var det i høj 
sol, 23 grader og med udsigt til et panorama aflysegrønt og blåt, i blandet 
farver fra blomstrende træer så langt øjet rakte. 

Så magelig kan man se ud, når styrmandssædet indtages, her ses jacob Saxild 
(Foto: Senna Odoom) 
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Vi var naturligvis af sted i to firere og en toer, der alle var misundelsesvær
digt velholdte. Og et hold benyttede lejligheden til at snuppe en gigfirer, 
som på søens østside - der var østenvind på dagen - fik fart på. 

Det næsten høj sommerlige vejr, der pludseligt var kommet, betød, at vi 
næsten kunne se bøget:ræerne langs Esrum Sø folde deres blade ud, så 
skoven skiftede kulør fra let grå til sart lysegrøn. At så landgangsbroerne 
rundt omkring søen endnu ikke var "sprunget ud" betød, at turen måtte 
afvikles i et stræk, omkring 22 km. Men det betød, at vi efterfølgende 
kunne sidde i Fredensborg Roklub og slappe af efter turen og nyde foråret, 
inden turen gik hjemad. 

Søndag den 1. oktober arrangerer DSR Motion den ligeledes klassiske 
Løvfaldstur, der går til Furesøen. Så sæt kryds i kalenderen og hold øje 
med opslagstavlen, når tiden nænner sig. 

Af Jacob Saxild 
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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 ogforretninger, der kunne tænkes 

at ville tegne annoncer til bladet. 

Vær ikke bange for at prøve. Du får al den støtte, hjælp og 
vejledning du har brug for fra os erfarne sælgere iAnnoneeudvalget. 

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

Vi glæder os til at høre fra dig. 
Annonceudvalget 
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Dia fra Avis, Portugal! 
En hilsen fra DSR's eliteroere på træningslejr i Portugal 

Det er anden gang i år, at Danmarks Rocenter (DRC) har rykket 
sydpå her til Portugal. Vi tæller over 30 roere, en håndfuld trænere, 
sportschefen, en fys og tre fra Team Danmarks testcenter i Odense. 
Vi har været hernede siden onsdag (5. april) og skal være her i 10 
dage. Det er først her i løbet af weekenden, at vi har faet at vide, at 
Bagsværd Sø nu er isfri. Da vi var hernede første gang for tre uger 
siden, var isen over 25 cm tyk! 

Det er rigtig godt at få startet sæsonen på denne måde med to 
træningspas om dagen. Vi ryster vinterens ergometer "flånings" 
unoder af os og fokuserer på det, det drejer sig om - at flytte båden 
hurtigst muligt gennem vandet. Forholdene her på træningslejren er 
rigtige gode. Byen vi bor i hedder Avis og ligger 2 timers kørsel øst 
for Lissabon. Det er en lille idyllisk middelalder by, der ligger på en 
høj med en flot udsigt til oliven- og korkplantager. Et par kilometer 
væk fra byen ligger der en opdæmmet sø, hvor man kan ro gode ture 
i tre forskellige retninger, så der næsten altid er godt vand at træne på. 

Her halvvejs gennem træningslejren kan vi mærke, at vores kroppe 
er lidt mere ømme og stive hver morgen, vi opdager endnu en vabel 
på hænderne efter hver træningspas og de andres træningstøj lugter 
mere og mere for hver dag, der går ... 

Der sker ikke så meget i byen (de fleste indbygger er over 60), men 
vi mærker, at de lokale gør rigtig meget for at passe og pleje os. 
De er ved at bygge et nyt træningscenter med alle faciliteter for roere 
lige ved søen. De har en ide om Avis kan blive lidt af en roers paradis. 
Og de er godt på vej til det - der bliver sørget for os fra morgen til 
aften, så det eneste vi skal tænke på er at hive i åren. Vi rar morgen
mad med juice af friskpressede appelsiner, bliver kørt ud til søen, far 
tre retters mad til frokost og aftensmad, og der bliver også sørget for 
frugt, kiks og miieslibarer om eftermiddagen. 
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Og hvem er 'vi' egentlig? En pæn stor del af ' os' er faktisk DSR roere. 
Der er selvfølgelig de gode gamle kendinger, som har været med i 
flere år, men også nogle nye ansigter. 
Her er en lille præsentation af de DSR roere, som satser på at hive 
medaljer hjem til VM i år: 
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DSR's eliteroere på træningslejr i Portugal 
øverst fra venstre: Kirsten Kirk Jepsen, Adrian Tan, Mads Rasmussen. 
Nederst fra venstre: Christian Schmidt, Martin Kristensen, Gunnar 
Levring, Anders Moustgaard, Jacob Jespersen 
(Foto: Christian Mølvig på Gunnars kamera) 

'Manageren' nåede ikke at 
komme på fællesbilledet. 
Så her er han så - Jacob 
Amstrup i Ix. 
(Foto: Gunnar Levring) 

Anja var 
på træningslejr på 

Bagsværd Sø med DRC's 
tunge damer. Her er 
et billede af Anja fra 

Nordiske Mesterskaber 
sidste år. 

(Foto: Søren Madsen) 



Adrian Tan 
Alder: 30 år. 
Civilt liv: PhD studerende på DTU 
Kendetegn: Fartstriber på kroppen. 
Hold: LM8+ 
Mål: VM Guld i LM8+ 
Om træningslejren: Det er fantastisk smukt hernede! Det bliver svært 
at vende hjem til Bagsværd Sø ... 
Antal vabler: 5. To af dem på siden af 
fingrene pga. sports tape, der dækkede de andre! 
Rokarrieren startede i: Århus Roklub i 1988. 

Hvorfor ror du eliteroning? For at opnå det ypperste man kan. 
Hvad laver du mellem træningpas? Spiser, sover, skider og forsøger 
at læse lidt. 
Spørgsmål til næste roer? Hvad er det første, du spiser, når du kom
mer hjem til Danmark? 

Martin Kristensen 
Alder: 21 år. 
Civilt liv: Læser idræt. 
Kendetegn: Står og smådanser for sig selv lige før han skal ud at ro. 
øgenavn: Dolph, Hund. 
Hold: LM8+ 
Mål: VM Guld i LM8+ 
Om træningslejren : Det er dajli'! 
Antal vabler: Nul! 
Rokarrieren startede i: Ry Roklub i 1997. 
Hvorfor ror du eliteroning? Fordi jeg kan lide det. 
Hvad laver du mellem træningpas? Sover og spiser havregryn. 
Hvad er det første, du spiser, når du kommer hjem til Danmark? 
Havregryn! 
Spørgsmål til næste roer? Hvad er din yndlingsfisk? Makrelgedde. 
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Mads Rasmussen 
Alder: 24 år. 
Civilt liv: Læser medicin. 
øgenavn: (Brokke )Smølfen. 
Hold: LM2x 
Mål: VM Guld i LM2x 
Om træningslejren: Jeg er sur, fordi jeg ikke får engelsk bøf - kun 
kanin! Og i morgen skal Kurt (fra Team Danmark Testcenter) 
ødelægge mit træningspas (med diverse måleudstyr på årerne). 
Antal vabler: Nul! 
Rokarrieren startede i: Nykøbing i 1995 
Hvorfor ror du elite roning? Fordi jeg kan lide det. 
Hvad laver du mellem træningpas? Spiser is. 
Hvad er det første, du spiser, når du kommer hjem til Danmark? 
Mere is! 
Hvad er din yndlingsfisk? Guldfisken. 
Spørgsmål til næste roer? Hvem er egentlig bossen på trænings
lejren? ... og det er ikke Lars (Christensen, DRC sportschef). 

Jacob Jespersen 
Alder: 33 år. 
Civilt liv: Produktkategorichef på Nokia. 
Kendetegn: Ingen hårvækst på kroppen, vaskebræt. .. 
øgenavn: Kaptajnen, Kaptajn Jespersen. 
Hold: M4x 
Mål: Godt resultat ved VM i 4x. 
Om træningslejren: Jeg er træt! Men båden går periodisk godt, og 
vi glæder os til at køre distance mod de andre både ... Der er for lidt 
KØD! 
Antal vabler: 8. 
Rokarrieren startede i: 1995 i Amager Ro- og Kajakklub. 
Hvorfor ror du eliteroning? Fordi det er fedt! Det er det eneste sports
gren hvor du kan opnår absolut Zen. Det er den ultimative symbiose 
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af krop og bevidsthed .... og fordi fodbold er for tøsedrenge ... 
Hvad laver du mellem træningpas? Løser soduku og knalder brikker. 
Småspiser og ser film. 
Hvad er det første, du spiser, når du kommer hjem til Danmark? Aner 
det ikke. 
Hvad er din yndlingsfisk? Laks. Fordi det smager godt. 
Hvem er egentlig bossen på træningslejren? Hvem er Kristian øster
gaard (Vestervig Roklub)? 
Spørgsmål til næste roer? Er ergometerroning vigtig for at blive en 
god roer? 

Anders Moustgaard 
Alder: 32 år. 
Kendetegn : Huge brown eyes! M eget hår. 
øgenavn: Vildmanden. 
Hold: M4x 
Mål: Samme som Jacob. Vinde VM i 4x. 
Om træningslejren: Det er rigtig godt! 
Antal vabler: På grund af roning eller hva'? ... En. Den er lige kom
met ... 
Rokarrieren startede i: 1999 i en kæmpebrandert i et ergometer i 
Middelfart Roklub. 
Hvorfor ror du eliteroning? Den rigtige årsag er, at jeg skulle skifte 
sportsgren i en sen alder - roning var forholdsvis nem at gå til. 
Hvad laver du mellem træningpas? Sover, spiser og ser film . Skriver 
sms' er til kæresten ... 
Hvad er det første du spiser når du kommer hjem til Danmark? Det 
smager af fisk ... 
Hvem er egentlig bossen på træningslejren? Peter (Sylvest, KVIK) 
har den største biceps. 
Er ergometerroning vigtig for at blive en god roer? Ja, men langt fra 
afgørende. 
Spørgsmål til næste roer? Hvilken farve hår har du til VM? 
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Kirsten Kirk Jepsen 
Alder: 30 år. 
Kendetegn: Store overarme, bekymringsrynke, svaghed for is. 
øgenavn: Kleine K, Krumme, Klepto Kirsten, Propella Tjepsen, 
Nuz, 
Hold: LW4x 
Mål: Vinde guld til VM. 
Om træningslejren: Sgu svært at sige. Gode ture og sol og ingen is ... 
på vandet! 
Antal vabler: Nu eller før? Pt. 15. 
Rokarrieren startede i: Ringkøbing i 1994. 
Hvorfor ror du eliteroning? Konkurrence, hård træning .... (og mu
ligheder for endnu større biceps tilføjer Thomas Larsen, Bagsværd). 
Hvad laver du mellem træningpas? Spiser. Læser. Sover. Skriver 
postkort. 
Hvad er det første du spiser når du kommer hjem til Danmark? Jeg 
har nok ikke noget i køleskabet. .. Mtiesli, hvis jeg er heldig ... , men 
man kan jo altid købe sig en is ... 
Hvad er din yndlingsfisk? Nemo. 
Hvem er egentlig bossen på træningslejren? Sportchefen selvføl
gelig . .. så kommer Vagn (træner for letvægtsdameme), så kommer vi! 
Er ergometerroning vigtig for at blive en god roer? Ja! 
Hvilken farve hår har du til VM? Det kan man ikke forudsige. 
Spørgsmål til næste roer? Hvad er den bedste is? Den største is ... 

Christian Schmidt 
Alder: 19 år. 
Civilt liv: Non-food driftsleder i Føtex (skal læse økonomi til som
mer). 
Kendetegn: Kæmpe morgenhår, Ordentlig kuffert ... 
øgenavn: Christian 4-tal, Helge, Schmidt, Pinsent-Spængtfyldt med 
muskler. 
Hold: Senior B 4-
Mål: Medalje til Senior B VM. 



Om træningslejren: Meget svingende i båden, men positive tendens 
her til sidst. 
Antal vabler: Fra den her tur? 4 ... 
Rokarrieren startede i: Silkeborg Roklub i 2002. 
Hvorfor ror du elite roning? Fordi jeg ikke kunne holde til at spille 
badminton på elite plan pga. af knæet. Og så når man kommer fra 
Silkeborg, er det lidt af en tradition ... 
Hvad laver du mellem træningpas? Ligger og læser i en håndbog for 
lllsser ... 
Hvad er det første du spiser når du kommer hjem til Danmark? Kyl-
1 ingebøffer! 
Hvad er din yndlingsfisk? Kulmule 
Hvem er egentlig bossen på træningslejren? Det er jeg! 
Er ergometerroning vigtig for at blive en god roer? Ves! 
Hvilken farve hår har du til VM? Vil gætte på det bliver rødt. .. 
Hvad er den bedste is? Magnum dobbelt 
Spørgsmål til næste roer? Er du sprængtfyldt af muskler? Ves, Sir! 

Gunnar levring 
Alder: 28 år. 
Civilt liv: Lige blevet færdig som naturgeograf. 
Kendetegn: Den højeste roer (202,Scm). 
øgenavn: Gunse, Gunner (udtales på engelsk). 
Hold: M4-
Mål: Medalje (Top 3) til VM. 
Om træningslejren: [suk ... ] Det er et røvkedeligt sted at slappe af. .. 
Antal vabler: Ingen. 
Rokarrieren startede i: Sønderborg Roklub i 1992. 
Hvorfor ror du elite roning? Det er blevet en (dårlig) vane. 
Hvad laver du mellem træningpas? Læser. 
Hvad er det første, du spiser, når du kommer hjem til Danmark? 
Rugbrød. 
Hvad er din yndlingsfisk? Torsk 
Hvem er egentlig bossen på træningslejren? Der er sgu ikke nogen, 
der bestemmer over mig! 
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Orienteringsløb 2006 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

6. juni Byløb Kastellet Lyngby OK 

8 . juni Sommer Cup 1 Jonstrup Vang Ballerup OK 

15. juni Sommer Cup 2 Bøndernes Hegn Ballerup OK 

22. juni Sommer Cup 3 LI. Hareskov Ballerup OK 

For yderligere infonnation se: 
http://www.orientering.dklfarum-okldk/karussellostliste.asp 
eller '0stkredsens Karussel' på forbundets hjemmeside: 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 

Husk at: 

lukke portene til bådhallen, når I går ud, og når I kommer 
ind igen. 
Sætte alle slåerne på, hvis I er de sidste, som kommer ind. 
Stille båden tilbage på sin rigtige plads (om muligt) -
også selvom båden stod og rodede et andet sted, da 
l tog den. 

Med venlig hilsen Materieludvalget 



Er ergometerroning vigtig for at blive en god roer? Hvis man ikke 
kan ro på vandet, så er det. 
Hvilken farve hår har du til VM? Min egen. 
Hvad er den bedste is? Magnum dobbelt med karamel. 
Er du sprængtfyldt af muskler? Ja! 
Spørgsmål til næste roer? Hvordan går det med Stald-Huu$? 
www.teamfaulkner.dk 

Jacob Amstrup 
Alder: 25 år. 
Civilt liv: Læser ernæring og sundhed, specialeretning inden for hu
man ernænng. 
Kendetegn: Cap, fingertegn i luften og street attitude 
øgenavn: Amstrup, Huu$. 
Hold: LMlx 
Mål: Top 6 til VM. 
Om træningslejren: Træningsstedet er fin nok, men det er umuligt at studere. 
Antal vabler: 10-15 små (Jeg har de pæneste hænder af pigerne). 
Rokarrieren startede i: Holstebro i 1992. 
Hvorfor ror du elite roning? Fordi man vil blive opfattet som tosset at 
træne så meget uden at gøre det på elite plan. 
Hvad laver du mellem træningpas? Prøver på at studere ... 
Hvad er det første, du spiser, når du kommer hjem til Danmark? __ _ 
Hvad er din yndlingsfisk? ____ _ 
Hvem er egentlig bossen på træningslejren? Det er jeg! 
Er ergometerroning vigtig for at blive en god roer? Ja. 
Hvilken farve hår har du til VM? Jeg har ikke noget hår til VM. 
Hvad er-den bedste is? Chokoladeis. 
Er du sprængtfyldt af muskler? Nej, jeg har svært ved at holde 
musklerne på kroppen. 
Hvordan går det med Stald-Huu$? Det går rigtig godt! Vi er 
kæmpestore og superfede! (Jacob har nogle roere, han er manager for) . 
Spørgsmål til næste roer? 



Anja Falk Riecke Hardtmann 
Alder: 28 år. 
Kendetegn: Stort smil og strikketøj. 
øgenavn: San-Jay. 
Hold: W4-
Mål: til VM. 
Om træningslejren: (Den tunge damegruppe holdt deres træningslejr 
på Bagsværd Sø) En masse blæst, en masse kilometer og en masse 
vasketøj, men solen har skinnet for første gang i dag, og vandet var 
godt - det var det hele værd. 
Antal vabler: 4 slemme, 3 harmløse og en masse hård hud. 
Ro-karrieren startede i: DSR i 2001. 
Hvorfor ror du elite roning? Fordi det er skægt, og jeg gerne vil ro 
stærkt, rigtig stærkt. 
Hvad laver du mellem træningpas? Læser mine lektier! strikker, 
hører musik og prøver at slappe af.. 
Hvad er din yndlingsfisk? Nemo. 
Hvem er egentlig bossen på træningslejren? Vejret. 
Er ergometerroning vigtig for at blive en god roer? Jep, og det er 
faktisk skægt, men skal også lave noget andet. 
Hvilken farve hår har du til VM? Min egen, der dog bliver lysere 
med sommeren. 
Hvad er den bedste is? ParadIs' "pink panther" - kirsebær med cho
koladestykker. 
Er du sprængtfyldt af muskler? Tjaa, i hvert fald energi ... 
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Alf. Eldund Rengøring 
og Vmduespolering 
TIl. 70 20 67 76 
www.aIfa-eklund.dk 

Carlsbeq 
Vesterfælled;1aJ 100, 
Kbh. V. 
www.carlsberg.dk 

Danske Bank 
Strandvejen 8 
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www.danskebank.dk 
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If .... VI~ 
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www.holtevinlager.dk 

SA-EL vI Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 3888 1909 

Materieleaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 33 33 93 78 
Annoncering@dsr-online.dk 
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Dan Benny Hansen 
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2100 København ø 
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e-mail: motion@dsr-online.dk 
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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. 
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at indlæg sendes som vedhæftede 
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direkte i maiis. Endvidere beder 
vi om, at indlæg ikke forsynes 
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Deadlines 
August nummeret: 
Deadline torsdag den 6. juli. 
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Oktober nummeret: 
Deadline torsdag den 7, september 

OBS der er intet september nummer, 
bladet holder ferie l 

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 
Jon Nielsen 
Henrik Pedersen 

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 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 625 kr, pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 415 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 625 kr. 
Forskellen 210 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

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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Pressen (hele tre stk.) var på pletten - så forsiden er selvfølgelig fra dette 
års Sankt Hans aften i roklubben, hvor båltalen traditionen tro blev holdt af 
formanden, Hans G. Olsen - og der var bål, trods vindretningens dystre udsigter 
og fælles hurra sluttende med D-S-RI (Foto: Marianne Bentzen) 
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Leder 

©©® 
Sommeren er over os med fuld aktivitet på vandet. Det er nu kilo
metrene skal hjemtages og medaljerne hænges om halsen - og i al 
beskedenhed er vi faktisk temmelig gode til både langture og 
kon kurrencer. 

Et hav af medlemmer har allerede på hver deres måde været "ude 
j den store verden" og oplevet glæden ved hver deres roning. Læs 
de mange beretninger i dette nu mmer, som geografisk spænder lige 
fra Færøerne ti I Århus; romæssigt fra kajaktur til Vestjylland til 
inriggere nordpå til Struckmannparken; og konkurrencemæssigt fra 
medaljesejre i Viborg ti I tovtrækn ingssejr til DSR herrer. 
Sommeren fik også sit tag i Kajakudvalget, da de med stor succes 
forvandlede DSR 's fødselsdagsfest til et ægte beach party med para
soller (inde som ude), Corona til velkomstdrink og hawaiiskjorter. 
Det eneste spor af den traditionelle fødselsdagsfest var Herbert Marcus' 
humoristiske tale. (Se de mange gode billeder på hjemmesiden). 
En anden vellykket aften, var Skt. Hans aften, som med sikre hænder 
blev båret af især to medlemmer, Susanne Vingsø og Marianne Venø, 
flot gået, og tak for jeres store indsats, som gjorde det til en skøn 
aften for alle os andre! 

Inden længe er startskuddet gået til "årets ro begivenhed", Hjelmsjo 
i Sverige, som i år kommer ti I at foregå fra den 21. jul i kl.l3 ti l den 
06. august k1.19. Endnu engang har Hjelmsjo-juntaen taget sig af al 
den praktiske forberedelse, og Ole er geniet bag direkte tilmelding og 
betaling via Groupcare - vi glæder os! 

God sommer til alle! 
Af Marianne Bentzen, redaktør 
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Resume af bestyrelsesmødet d. 20. juni. 2006. 

• Sport house har præsenteret det lederudviklingsprogram, som 
bestyrelsen har fået bevilliget af Team Copenhagen. Det er et 
meget spændende forløb, som vi glæder os meget til at indgå i. 
Vi forventer at lægge en del arbejde i projektet, men håber også 
at det vil hjælpe bestyrelsen og klubben til at arbejde mere 
effektivt og professionelt fremover. 

Bestyrelsen har besluttet, at DSR indleder et samarbejde med 
USG om at tilbyde roning til studerende i efteråret. Projektet har 
til formål at fastholde DSR som en studenterroklub og tjener 
samtidig til at udvide aldersfordelingen blandt medlemmernes 
nedad. Med andre ord forsøger vi at rekruttere studerende, som 
kan rykke den støt stigende gennemsnitsalder lidt nedad. 
Projektet vil køre som et forsøg i efteråret, integreret med 
de andre tilbud i klubben. 

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

Hans G. Olsen 
Formand 

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

Kommer også i hjørnerne 
';'Iww.alfa-eklund.dk· Telf. 7020 6776 

E-mail: hel@alfa-eklund.dk • Fax. 7020 4413 
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Aktivitetskalender 2006 

Juli 
1.-2. Båd-omsorgs-weekend 
4. Bestyrelsesmøde 
6. Deadline for DSR bladet 
7. Måneskinstur 
21. Hjelmsj6 fra 21. juli til 6. august 

August 
1. Bestyrelsesmøde 
7. Infomøde Broroning 
11.-13. Broroning 
15. Gudmund Shack mindelegat 
15. Inspirationsmøde til "Åreknuderne" 
26. Måneskinstur 

September 
2. 
4. 
5. 
7. 
20. 

Oktober 
1. 
14. 
28. 
29. 

Kanindåb og fest 
Sva nemøllematch 
Bestyrelsesmøde 
Deadline for DSR bladet 
Klubmesterskaber 

Løvfaldstur 
Høstfest 
Oprydning i bådhallen 
Standerstrygning 



Konkurrencer under sportsroning - Kalender 

-- - _. .. _-----~- --- - - - - --

IDato Regatta Sportsaktivitet 
I 

:1.-2. jul. 06 Sorø Regatta BGPS 
,--------_. 
2. aug 06 Roklubben SAS SPP 

------- ------ - .~ - - -- ~-- -

5. aug 06 SAS Sprint Regatta, BGPS 
Københavns Havn 

17. aug. 06 Hellerup Dame Roklub SPP 
.----~ --- -- r------~----~ 

f19. aug. 06 LO Vejle M+ 
I ---

l ~_6: __ _ aug. 06 LO Kvik M+ 
I 

i 27. aug. 06 8GP Bagsværd Regatta BGPS 
,--- --- - f---

'28. aug 06 Roklubben SAS SPP 

1. sep. 06 Karlebo Maraton Alle 
--- -
4. sep. 06 Svanemøllematchen M+ 

r------ -------~-- ------ f--------------

B. sep. 06 Hellerup Dame Roklub SPP 
-

.16. sep. 06 DM kortbane, Bagsværd M+/BGPS 
- -_.,- -------------- . - ----- ---_._- -------------

17. sep. 06 Efterårskaproning, Bagsværd M+/BGPS 
--- ------.-

20. sep. 06 Klubmesterskab Alle 
-- -~ 

23. se~. 06 BGP Århus Regatta 8GPS 
--- ._. 
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Måneskinstur den 7. juli 

Mød op på bådpladsen kl. 19 og deltag i måneskinsturen, hvor vejret 
og planeternes stilling giver gode muligheder for at sejle gennem 
Københavns Havn i måneskin! 

Turen er åben for alle - erfarne som dem, der skal opleve havnen for 
første gang. Kaniner kan også deltage, hvis de på forhånd har lavet 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 medbragte drikke
varer, slik, kage mv. 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. Billet til pølse-ostebord købes i baren. Sidste frist for 
tilmelding til turen og køb afbillet er onsdag den 5. juli. Der vil kun 
være et begrænset antal billetter til salg på selve aftenen. 

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

Vel mødt - DSR Motion v/Lene Boisen (lenebrittboisen@mail.dk) 

Af DSR Motion 
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Sommerfesten 2006 
B. Juli kl.1B:OO 

KVIK vil gerne inviterer 
jer alle, til årets store 

sommerfest. 
Årets tema er Asterix. 

Kom gerne i en sjov udklædning 
Husk der er gratis trylledrik til alle udklædte 
Husk det gode humør og kridt danseskoene 

Tjek kviks hjemmeside for gode ideer til udklædning 

Køb din billet i baren allerede i dag! 

Menu: 
Helstægt vildsvin 

Pris 160.-

Roforeningen 

KVIK Hilsen Festudvalge/ 
hHpJ/w.vw.roforenJngen.dk 
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Areknuderne 
Nyt initiativ i klubben 

Sol over et spejlblankt Øresund. Morgenstilhed. Ingen trængsel i 
havnen. Ej heller kamp om både, personkonstellationer, styrmænd og 
distancer. Du har hele klubben for dig selv .... 
Har du lyst til at indgå i et nyt fællesskab, som er under opbygning i 
klubben, så har du chancen for at melde dig til nu. 
Projektet har vi kaldt Åreknuderne med et glimt i øjet. 

Hvis du vi l være med, så kræver det, at du er 45+, 
at du har lyst til at være sammen med nogle af klubbens 
veteraner og nye, der måtte melde sig, 
til at ro på andre tidspunkter end de etablerede om tirsdagen 
og torsdagen, f.eks. tidligt om morgenen, om formiddagen 
eller andre tidspunkter, som du og andre i gruppen selv 
vælger indbyrdes, tidspunkter, der passer dig, tidspunkter, 
hvor hele klubbens materiel står ubrugt hen, og bådene er 
det store "tag-selv-bord". 

Vi starter så småt her i sommerperioden, hvor de, der har lyst, kan 
møde op mandag morgen k!. 7 - omklædte. 
Det kræver ikke tilmelding, men her i sommer har Bente Kjøller lo
vet at stå parat k!. 7.00, så der i det mindste er en styrmand til stede! 
Så ror vi ud en times tid, så de, der skal på arbejde, kan nå det - og 
de, der har bedre tid, kan sætte sig omkring et hyggeligt morgenkaf
febord, (som vi selv bidrager til). 
På længere sigt kan fællesskabet evt. udbygges med langture, mor
gengymnastikken, tirsdag og fredag kl. 7-8 - eller andre tiltag, som 
måtte udspringe af gruppens behov el ler initiativer. 
Det er vigtigt, at du selv føjer dig ansvarlig for at gruppen kommer 
til at leve - der er ikke nogen overansvarlige, der servicerer! Vi, der 
skriver dette, har blot villet give fæll esskabet et startkick. 
Vi holder et "inspirationsmøde" den 15. august kJ. 20.00 iKongeværelset. 

Bente Kjøller; Asbjørn Torp og Gunvor Bjerre 
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Tina Taul havde Skt. Hans aften sikret sig et bord med havudsigt 
og medbragt engangsgrill, havefakler, mad, drikke, og naila, ja 
sin kæreste Rasmus lf (Foto : Marianne Bentzen) 

Ja, Kell, kunsten at 
instruere og gøre folk til 
gode styrmænd mik er vel 
som at dirigere et orkesterIl 
(Foto · Lars Bundesen) 

Så skete det 
endelig ... 
DSR bladet fik sin egen 
opslagstavle med sjove 
billeder og tekster - så 
nu er det op ti l j er, kære 
medlemmer, at bidrage 
med sj ove ting til 
opsl agstavlen ! 

Pigerne og mix holdet fra 
DSR vandt muligvis ikke 
konkurrencen, men hold da 
op. hvor de kæmpede en 
brav kamp - og med m asser 
af opbakning. Som en roer 
sagde undervejs' "Hvilken 
roklub kommer de fra, 
dem som raber og hepper 
sadan .?!!" 
(Foto' Marianne Bentzen) 

l l 



Information til nye medlemmer 

Lørdagsinstruktion 
Instruktionen mandage og onsdage kl. 17.15 fortsætter, men i juli og 
august vil der også være mulighed for lørdagsinstruktion kJ. 12.30. 
Hvis man vi I deltage i lørdagsinstruktionen kræver det tilmelding. 
Der vil blive ophængt tilmeldingslister på instruktionsudvalgets 
opslagstavle i slyngelstuen, og deadline for tilmelding vil altid være 
onsdag i samme uge. Når man har tilmeldt sig er der mødepligt, og 
hvis man bliver forhindret af sygdom eller lignende, skal man melde 
afbud direkte til den instruktør man har skrevet sig på hos. 

Der er fortsat mulighed for at kontakte de "skæve instruktører", hvis 
man er en gruppe på 2 eller 4 kaniner der vil arrangere en instrukti
onstur på andre tidspunkter. 

Groupcare 
Klubben har et antal maillister med forskellige formål, som man kan 
tilmelde sig via menupunktet "Information" på vores hjemmeside 
(www.dsr-online.dk). Den vigtigste er "DSR officiel mailliste", som 
fungerer som nyhedsmail. H vis man er med på denne mailliste, får 
man løbende tilsendt vigtige informationer fra klubben om kom
mende aktiviteter. Den styres med hård hånd af vores sekretær og IT 
administrator, som er de eneste der kan udsende mails til de tilmeldte. 
Det anbefales kraftigt at man hurtigt tilmelder sig listen. 

Generelt fungerer maillisteme via Groupcare, som er en form for 
web-baseret intranet. Hvis man ikke tidligere har brugt Groupcare, 
skal man oprettes som bruger inden man tilmelder sig den første liste. 
Man kan være gratis bruger af Groupcare, men det er upraktisk, da 
man ikke kan logge sig ind hvis der er mange betalende brugere på 
samtidig. Derfor er det besluttet, at klubben betaler alle medlemmers 
Groupcare-medlemskab, hvis man er tilmeldt den officielle mailliste. 
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Tutorordning 
Tutorordningen fungerer også som en Groupcareliste, men ti lmelding 
kræver at man møder op til de annoncerede møder i klubben eller 
sender en mai! til Peter Ogstrup på tutor@dsr-online.dk. Se efter 
opslag om møder på instruktionsudvalgets opslagstav le. 

Formålet med tutorordn ingen er, at nye medlemmer hurtigt kan skabe 
sig et netværk i DSR. Dette sker bl.a. ved faste ro-tidspunkter fredage 
kJ. 17.15, men derudover er det hensigten at man hurtigt selv begyn
der at arrangere ture, ved at lave aftaler og sætte hold med de andre 
kaniner og de tilmeldte tutor-styrmænd. Bemærk at man skal være 
tilmeldt tutor-groupcare for at deltage, da det er nødvendigt både at 
tilmelde sig de ugentlige arran~ementer og de arrangementer som 
opstår løbende, så der er det rette antal styrmænd hver gang. Se mere 
under "Nyt medlem" på hjemmesiden. 

Spiseordning 
Det er vigtigt at benytte klubbens spiseordning, da den er omdrej
ningspunkt for det sociale liv i klubben. Desuden er det ofte i forbin
delse med spisningen at der f.eks. planlægges roture i weekenderne. 
Desuden er maden er god og varieret, og så koster det kun 40 kr. 

Love og regler 
Klubbens reglement samt "Nøglen til DS R" ligger til afhentning i 
baren. Det er en god ide at sætte sig ind i reglerne for hvordan klub
ben fungerer. 

Generelt skal alle nye medlemmer opfordres til at orientere sig 
grundigt på klubbens hjemmeside, som indeholder mange oplysnin
ger. For spørgsmål som der ikke findes svar på her, kan de relevante 
udvalgsformænd kontaktes via de kontaktoplysninger der fin des bag i 
bladet. Undertegnede kan kontaktes på instruktion@dsr-online.dk. 

Venlig hilsen, 
Morten Jensen, Instruktionsrochef 
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Helmut Møhring-Andersen 9S år 

Den ll. juli fylder et trofast og mangeårigt medlem afDSR, som vil 
være velkendt for de fleste i klubben, Helmut Møhring-Andersen, 95 år. 

Møhring-Andersen blev i 1934 medlem af DSR efter at være blevet 
anbefalet af to medlemmer - det skulle man dengang. 

Han blev efter en opvækst i Viborg jurist fra Københavns Universitet 
i 1937 og blev efter militærtjeneste ansat som sekretær i Ministeriet 
for Offentlige Arbejder. Inden besættelsen blev drømmen om en still
ing i Justitsministeriet en realitet, og derfra blev Møhring-Andersen 
politifuldmægtig i Viborg for en periode på to år. En lærerig tid med 
arbejde med diverse retssager, og hvor han bl.a. overværede tyske 
krigsretssager. 

Efterfølgende blev han advokatfuldmægtig hos højesteretssagfører 
Oskar Bondo Svane (og senere kompagnon). [ 1956 indstillede han 
sig til højesteretssagførerprøven og blev højesteretssagfører. 

Siden 1944 har Møhring-Andersen bestyret Ree's Legat og sørget 
for, at legatet har kunnet få så stor en formue som muligt. Det er 
også Møhring-Andersen, som er formand for støtteforeningen DSR's 
Venner. Han har ligeledes fra 60'erne og ind til for få år siden, hvor 
hovedbestyrelsen indførte en aldersgrænse (nu: 70 år), været formand 
i Dansk Forening for Rasparts Ordens- og amatørudvalg. Møhring 
har som formand for udvalget holdt taler, der gjorde lykke på DFfR's 
generalforsamlinger, da de kom som en afbrydelse af de mere saglige 
udvalgs beretninger. 

For sin indsats for DSR blev Møhring allerede i 1950 tildelt klubbens 
hædersbevisning Papirkniven og i 1991 udnævnt til æresmedlem af 
DSR. 
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Den tidligere interesse for gennansk er i dag afløst af en flot samling 
af læderindbundne islandske sagaer, som Møhring-Andersen læser 
med stor iver (på oldnordisk). 
Ind til for et par år siden var han stadig aktiv roer som medlem af 
tirsdagsroeme - en gruppe ældre medlemmer, som hver tirsdag for
middag mødes i klubben for at tage en rotur. Gennem mange år var 
han desuden "overhund" for seniorgymnastikken i DSR. Det indbefat
tede bl.a. at finde egnede lokaler til gymnastikken, da det kneb på et 
tidspunkt. 
Behovet for motion klares nu med en daglig gåtur rundt om Gentofte 
Sø. 

Af Marianne Bentzen og Lars Bundesen 

Helmut MøhYing-Andeysen ses yderst til venstre f billedet ved sidste års standerstrygntng 
i selskab med gode venner (Foto· Lars Bundesen) 
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Kaninroning 

Som fanatisk kajakroer gennem flere år er det sin sag at skulle beg
ynde som kanin og til at "se verden bag fra" og indgå i et mandskab, 
når en robåd skal frem - og ikke mindst vende i rørte vande - men 
hvad gør man ikke for en ledig plads i dansk 4+ og europæisk 8+ på 
1000 m ved Outgames 2006 i Montreal. 

Til alt held har DSR' s meget pædagogiske team af instruktører gjort 
deres til at føre mig gennem et rigtig godt instruktionsforløb - hvor 
vejret dog har gjort sit til afvekslingen. 

Med bare 4 uger siden mit først ''baglænsrotag'' er der, takket været 
de ihærdige instruktører kommet 125 km på statistikken, en roret og 
mindst l 00 blodige vabler på mine hænder - og så nævner vi ikke no
get om et par knuste glas og en næsten brændt salat under min aftjen
ing afmin kanintjans i køkkenet. 

Roning baglæns er dog langt bedre end rygtet fortæller - og mange 
kajakroere kunne lære meget om holdånd, samarbejde og ikke mindst 
- håndtering at materiel. Jeg skal dog ikke skjule at "åre-motorikken" 
har taget sin tid. Første gang fik kommandoen "sæt hårdt i", kastede 
jeg åren så dybt i vandet at båden var et splitsekund fra at kæntre, og 
den stakkels cox med hjertet i halsen, så formentlig sig selv på bunden 
af indløbet! Intet under at vi har svært ved at finde en cox til vores 
træning! 

Det hele handler dog ikke kun om roning - en ny disciplin - som jeg 
ikke anede eksistere andre steder end i militæret, er blevet introducer
et - nemlig bådeksercits. Et aldeles ukendt fænomen i kajakverdenen 
- her sættes næsten en ære i ikke at gøre tingene samtidigt (med min
dre man en sjælden gang ror K4!). Jeg betvivler ikke nytten af denne 
håndteringsmetode - den er fremragende hvis man ønsker at undgå 
skrammer og skader på det kostbare bådmateriel og kan se imponer
ende ud, når et mandskab kommer med båden klar til at sætte den i 
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vandet. Men da jeg nu har korte ben og tynde anne, ser det slet ikke 
elegant ud, men nok mest fordi jeg hænger i stødkanten, dinglende ca. 
25 cm over jorden - intet under at flere af de betragtende roere mente, 
at en fiks rullevogn til undertegnede ville gøre underværker. 

Men desværre gør 125 km jo ikke meget! Nu mangler jeg så "kun" at 
kunne ro i takt med resten af mandskabet, at få åren ud afvandet til 
tiden og få den i vandet igen inden starten af rotaget, at kunne udføre 
en start samtidig med resten af mandskabet! 

Bedste kajak- og rohilsner 

Jan Munkholm 
Kanin og næstformandfor Dansk Kano og Kajak Forbund / DKF 

Artikel l af3 . 

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 Schaus Vej 21 • 2100 Frederiksberg • Sax 154 
Tlf.: 38 88 19 09 • Fax: 38 88 17 84 • Mail: leif.werbarg@sa-el.dk 
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Se min trøje 
"Morgengymnasterne" i Nordatlanten. 

En henkastet, spøgefuld bemærkning hen over morgenkaffen efter 
gymnastikken. En mørk vinterdag. Den samme gruppe, der hver 
tirsdag og fredag møder op og laver badutspring til Asbjørns morgen
gymnastik: 
"Hva .. øh, sku vi ikke tage en tur til Færøerne sammen?" 
Folk ser lidt tøvende på hinanden. Mener han det alvorligt? Ja, det 
gør han faktisk, Asbjørn. 
Og når det lige er Færøerne og ikke Bahamas, der bliver foreslået, så 
er det fordi en afholdets faste deltagere Niclas Magnussen, er færing 
med krop og sjæl. .. og Asbjørn selv er færing af sjæl, men kun halvt 
af krop (hans mor var fra Færøerne). 
Skal vi gøre gymnastik deroppe? Nej. 
Skal vi ro deroppe? Nej. 
Vi skal bare se, hvor smukt der er. 
Og da ideen lige så stille har bundfældet sig, så viser det sig, at 
19 - nitten, inel. "påhæng" - faktisk synes, det kunne være rigtig 
sjovt. Og så går arrangementet ellers i gang. Hen over vinteren 
korresponderes der med et rejsebureau i Thorshavn, der af praktiske 
grunde kalder gruppen "Gymnasterne"!. Og den helt store Færøtur 
bliver arrangeret, med fuglefjeldstur, ø-hop, vikingernes fodspor, 
traveture og udflugter til de fantastiske naturscenerier, som de 18 
små nordatlantiske øer har at byde på. 

Der bliver holdt mødeaftner med lysbilleder, informative "foredrag", 
skærpekød (Adddr eller Uhhmmm) m. m ... . nogle øver sig endda på 
det tågede kl ima ved at gå med pergamentpapir i brillerne ..... og den 
20. maj står alle i terminal 2 i Kastrup og checker ind hos Atlantic 
Airways. 

Det er ikke ti l fældig t, at vi har valgt netop dette selskab, for de serverer 
stad ig rigtig mad og spiritus gratis, selv til Monkey-class passagerer 
- ja, de kommer endda rundt to gange og nøder med spiritussen. 
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Om det var, fordi vi var lidt omtågede 
selv, eller fordi der rent faktisk var tåge, 
skal vi ikke gisne om. Skylaget fortsatte 
helt ned til jorden, da vi landede. 

Vandrerhjemmet Kerjalon i udkanten 
af Thorshavn blev vores hjem de 7 dage, 
vi var der - med en fantastisk udsigt 
over hele Thorshavn over til Nolsøy 
- en udsigt, der hele tiden ændrede sig, 
alt efter vejrliget. 

Og apropos, så var der lige det med vejret.. Da vi slog øjnene op den 
første morgen, troede vi ikke rigtig på dem. Gårsdagens tåger havde 
godt nok fortaget sig. Nu stirrede vi ud i en strid snestorm. 
Vejret lagde lidt dæmper på udfoldelserne, da der var steder, vi sim
pelthen ikke kunne komme til på grund af sneen, men det hindrede 
os ikke i at se en gammel kongsbondegård fra 11 OO-tallet, køre under 
den helt nyåbnede tunnel, der forbinder Klaksvig med de andre øer, 
besøge Saksuns gamle gårde med græs på taget og sorttjærede vægge 
- et af de steder, hvor filmen Barbara er optaget, se det smukke 
kunstmuseum i Thorshan, hvor Joensen Mikines' billeder hænger side 
om side med William Heinesens papirklip og meget, meget mere. 

Når vi kørte af sted i vores lejede bus, var det med fare for livet - for 
overalt gik der får rundt med nyfødte lam, på vejene til fare for sig 
selv eller trafikken, på de stejleste græsskråninger uden afskærmning 
ned til det brusende hav - 70.000 får tuller rundt i landskabet og æder 
sig tykke og fede i sommerens løb. 

Efter et par dage med sne blev vi så begavet med det flotteste solskin 
resten af tiden . Det var heldigt, for vi skulle besøge Suderøy, den 
sydligste ø, hvor Niclas havde sin båd liggende. Han tog os ud på en 
utrolig tur, hvor vi sejlede ind under vandfald, forbi grotter og fuglefjelde 
med rugende mallemukker, og så sæler, der tog solbad på klipperne. 
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Samme Nicla::: holdt sig lidt diskret i baggrunden, når flokken fj ol
lede lidt for meget. På Færøerne kender alle jo hi nanden, og man 
skulle jo hel st ikke ses sammen med alt for mange tosser. 
Et af højdepunkterne på turen var, da Mulle (86 år) stillede sig op på 
torvet i Thorshavn, ringede t il sin kone på mobil en og bad hende gå 
ind på www.atlantic. fo - og klikke på Web-cam. Her kunne hun se 
et direkte billede af torvet fra et web-kamera, der var opsat på Hotel 
T6rshavn, og Mulle kunne stolt fremvise sin nyindkøbte Færø-trøje 
til Solveig derhjemme! Den blev godkendt! 
Det er utroligt, hvad man kan nå på en uge. 
Resten af dagene blev vi ført fra den ene fantastiske naturoplevelse 
til den anden - det kan ikke beskrives, det skal ses. Vi skulle jo derop 
for at se, hvor smukt, der var. . . og det var der. 
Vi fik måske ikke gjort så meget gymnastik, til gengæld fik vi 
MASSER af motion! 

Tekst ogfotos Gunvor Bjerre 

Asbjørn tager livtag med Atlanterhavet 
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Bededagstur på Arhusbugten 

T DSR har vi en dej roere, der Nogle fik Slg en romæsslg op
har haft deres spæde rotag i andre leveJse, da de i Århus skifter 
roklubber. En af dem er Anne 'bagvendt' bådende. Dvs. s tyr
y de, der startede sin rokarriere i manden bevæger sig op foran et
Århus Roklub, hvor hun stadig- teren, hvorefter alle bevæger sig 
væk har en dej kontakter, så hun en plads tilbage baglæns i båden. 
vil1e gerne have arrangeret en tur Ellers forløb turen ned omkring 
med rorere fra DSR såvel som Helgenæs i fin stil, ud over lidt 
den jyske hovedstad. modvind. Naturen omkring Mols 

Vi andre var lidt skeptiske - kan 
man ro og hygge sig med per
soner fra andre roklubber? AI-
ligvel var vi 8 roere fra DSR, 
der tog udfordringen op og drog 
til Arhus for at udforske de(t) 
ukendte - nye vande og nye 
bekendtskaber. Anne og Jesbjerg 
(Jesper fra Esbjerg Roklub) mod
tog os med ostebord og varme 
hveder i Arhus Roklub, da vi 
ankom torsdag aften. 

De fem århusroere kom fredag 
morgen, hvor vi fik sat fem toere på 
vandet og roede afsted mod Ebel
toft. Den lokale vejrguru havde 
lovet svag vind fra nordvest, så 
vandet var pænt og humøret højt. 
Anne mistede dog lidt afrespekten 
for ham, da vi på vej mod spidsen 
af Helgenæs fik vinden lige i snot
ten (og kompasset viste syd øst)! 

Bjerge og klitterne på Helgenæs 
er noget helt andet end Strandve
jsvillaerne og havneområderne, 
som vi er vant til i vores daglige 
rofarvand. 

Efter 52 km. nåede vi Ebeltoft, 
hvor vi fandt roklubben i lystbå
dehavnen, de havde raet nye lo
kaler, i et nybygget hus, facil ite
terne fejlede dermed ikke noget. 
Da det var blevet sidst på eftermi
ddagen, blev madholdet straks sat 
igang, mens vi andre fik bådene 
på land. Med en hel dag på vandet 
og ude i den friske luft, smagte 
tryllerierne fra køkkenet him
melsk. Under middagen fandt vi 
ud af, at Arhus roere (og Esbjerg 
rorere for den sags skyld), er fine 
folk, der nok kan finde ud af at 
hygge sig. 
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Vi var så pr iviligerede at få frisk
bagt brød hver morgen, da Anne 
lovede at bage, hv is en anden tog 
sig af forberede lserne aftenen fo 
rinden. Her blev det Laurits, der 
fi k æren af at lægge en dej . 

Lørdag var vejret blevet lidt hår
dere, så for at undgå at gå syd om 
Helgenæs, blev det besluttet at 
bære bådene over nord for næs
set, hvor der kun er 200 m over. 
Heldigvis var vi en stor flok, da 
10 personer ikke var for mange 
til at bære en to-åres inrigger hen 
over Jylland. Det er ikke hver 
dag man bliver nødt til at stoppe 
op for krydsende trafik - på hjul 
- når man er på rotur. Vandre
turen kunne vi nu godt have været 
foruden - man er vel roer - så 

(Foto Jesper Kappendrup, Esbjerg Roklub) 

der blev udfærdiget flere fo rslag 
til gravning af kanaler, som vi 
da gerne ville være behjælpelige 
med at fa udført ved at stille en 
kanintjans eller to til rådighed. Til 
sidst blev det konstateret, at Hel
genæs må være en ø, eftersom vi 
nu har haft robåde med hele vejen 
rundt. 

Med bådene vel ovre og en kortere 
kaffepause fik vi igen sat bådene 
på vandet, og roet endnu en times 
tid, inden vi gjorde holdt til en 
frokostpause, hvor vi nød forårs
solen og fik slappet lidt af inden 
den sidste etape. Den bød nu ikke 
på de helt store strabadser ud over 
et kryds ved Skødshoved i pæn 
modvind. 



Søndag var til ' fri disposition'. 
Eftersom det var blæst endnu 
mere op, var der ikke mulighed 
for de lange roture. Men en 'Tår
bæk'-tur blev det da til for nogen 
i en af AR's firere, Per fra Århus 
Roklub fik charmet sig til en tur 
med Helle og Heike, mens to af 
os i stedet for tog på familievisit. 
Søndag eftermiddag blev der for 
nogle også tid til et visit på kunst
museet AROS, inden vi skulle 
finde bussen tilbage til Køben
havn. 

Alt i alt kan vi se tilbage på en 
god weekend med en god tur på 
vandet - de fleste fik rundet de 

(Foto: Jesper Kappendrup, Esbjerg Roklub) 

100 km, fantastisk selskab og en 
masse latter. Samt ikke mindst, 
som på en hver anden langtur med 
respekt for sig selv, et større kalo
rie indtag end forbrug! Nu håber 
vi, at roerne fra Århus kommer på 
genvisit, så vi kan vise dem rundt 
i vores anderledes rofarvand. 

Det var en stor fornøjelse at kom
me afsted, så herfra skal kun lyde 
en opfordring til jer, der har kon
takter i roklubberne ude omkring 
i det ganske land, til at få lavet 
nogen flere kombinerede ture 
med de mange. 

Af Mads Gydesen 



Vestjylland er stærkt undervurderet! 

Kristi Himmelfartsdag var vi 5 DSR-medlemmer (Morten A., Trevor, 
Pernille, Birgitte 0. og Mette L), der drog den lange vej helt ud vest
på. Der var vestenvind, og når det blæser fra vest ude på Holmsland 
Klit, så blæser det rigtig meget! Så vi var meget spændte på, hvordan 
det vilJe være at ro i vores medbragte kajakker. Det gik heldigvis 
rigtig godt, vi fik roet hver dag, og når man først er ude, er vejret jo 
oftest fint i forhold til det forventede. 

Torsdag roede vi fra Ringkøbing ad 
Vonå til Stadil Fjord, vi lå i læ i åen, 
men da vi nåede mundingen, ramte 
den barske virkelighed os; 
det blæste ude fra "hawet". 
Om eftermiddagen recogniserede 
vi området, og Trevor øjnede gode 
surfmuligheder, så fredag delte vi 
os lidt op. Trevor surfede i fjorden 
ud for Hvide Sande, mens vi andre 
roede til Nymindegab i bunden af 
fjorden. Det var den skønneste tur 
i et af Europas største 
fuglereservater. 

Logistikken blev klaret af ikke 
mindre end tre ingeniører, så det 
gik heldigvis sådan op, at Morten 
kunne lade Trevor beholde den 
røde Ford Transit - for den 
passede klart bedre til surfer
attituden end Escorten ... 
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Alternativ træning 
(Foto· Birgitte østergaard) 



Efter den lange dag på vandet, hvor solen havde skinnet fra en skyfri 
himmel, gik vi på Hotel Søndervig for at spise stegte rødspætter. l det 
hele taget var det en tur, der bød på megen luksus; restaurantbesøg, 
overnatning i Ringkøbing Roklub, der minder mest om et sommer
hus, men det absolut mest nævneværdige må være Mortens omsorg 
for os andre! Da Morten hver morgen sørgede for nybagte boller til 
morgenmaden, var han helt frivilligt flyttet ud i køkkenet for at sove 
- vi andre skulle jo nødig vækkes af andet end duften af nybagt brød 
og friskbrygget kaffe ... 

For Birgitte bød turen på en hel speciel luksus: En stor, bred å til 
scullerroning og en super lækker sculler, som hun da gerne måtte 
låne af de flinke vestjyder. 
De lokale roere var meget flinke og imødekommende, vi oplevede en 
lille klub med 80 medlemmer, hvor de cirka 20 er aktive. Ringkøbing 
er jo desværre mere et sted man flytter fra end til, så der er ikke 
mange helt unge. De har et rigtigt dejligt og hyggeligt klubhus med 
et fint køkken, gode badefaciliteter og ikke mindst nogle lækre og 
godt vedligeholdte både. Desværre mangler de ind imellem folk, der 
vil ro, så vi lovede at viderebringe en hilsen om, at de altid er villige 
til at agere lods på en langtur Ringkøbing Fjord rundt. 

Vi havde i alt 4 rigtigete dejlige dage i Ringkøbing, præget af masser 
kajakroning, afslapning, god mad, hygge, godt humør samt kulturelle 
indslag fra Birgittes 
faster om Vestjylland 
historie. 
Så både kajaklangture 
og det vestjyske får 
masser af varme 
anbefalinger herfra. 

a/Mette L. 

Morgentur 
(Foto Birgitte østergaard) 
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Damer 1. div. - Hermes 4-

Basis var klar: 
2~ træningspas i Hermes 4- i Svanemøllehavnen blandt krydsende 
sejlbåde, store bølger, et mylder afrobåde med kæmpende kaniner og 
det store sandslugerskib gav tilsammen de optimale træningsforhold, 
nemlig en banelængde på ca. 20 tags roning efterfulgt af "det er vel 
- sæt i - vi vender over bagbord". 

Glade piger fra 4 'er uden - I. div (Foto Anne K. Hansen) 
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Dette havde givet os en vis erfaring i styring med styresko - str. 46 
fint udstoppet med tre par sokker og et par såler, så styrekvindens s tr. 
36 fik den perfekte pasform. 

Banemarkeringen i Viborg bestod af en bøje pr. ca. 125 m ud for 
bane l og 6, hvilket sikkert havde været tilstrækkeligt, hvis man 
havde roet forlæns eller haft stort lokal kendskab. De kan være en 
smule svære at få øje på, når man ror med ryggen til og ikke kender 
området (omtrent som at få bind for øjnene og blive bedt om at 
svømme ligeud). Taktikken gav derfor sig selv: 

Vind starten og sørg for at de andre får svært ved at overhale! ! ! Det 
vil sige: 2'eren og 3 'eren udgjorde bådens motor, mens l 'eren og 
4 ' eren og styreskoen sammen skulle sørge for den vanlige slalomstil. 
Dette resulterede efter start i et gult kort fra banedommerne ..... (Kære 
Århus - det var vist os, der skulle sige undskyld der). Efter omstarten 
havde vi indledningsvis den rigtige kurs. Vi blev dog hurtigt forfulgt 
af en dommerbåd, som med koleriske og militante tilråb samt en 
masse viften med et lille hvidt flag sørgede for, at vi overholdt vores 
oprindelige taktik. 
"DSR DSR mod styrbord - NU- NU - Ret op ! ! !" 
Ti tag senere: "DSR DSR mod bagbord - NU - DET SKAL VÆRE 
NU - Hold kursen! ! ! !" 
l O tag senere "DSR, l skal mod BAGBORD - MOD BAAAGGGG
BOOORRRDDD ! ! ! !" 
Trods dommerbådens sikkert oprindeligt gode hensigter blev dette 
en anelse stressende ti l sidst. 2' eren formåede dog at holde hovedet 
koldt og skrige TRYK på det rigtige tidspunkt med det resultat, at vi 
til stor undren for os selv kom først over målstregen ..... . 
JUBJIIIlIIIl ... Tak for en fantastisk dejlig dag ..... ! ! ! ! 

Af Anne K. Hansen 
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Ro til at ro ... 
- Før i tiden roede jeg meget mere, men nu .. .! 

Har du dårlig samvittighed over aldrig at nå din motion? Har du ikke 
tid til at tænke på dig selv før familien? Hvad med at stresse afpå 
vandet mens dine børn bliver passet! 

Det er blevet forår - og nu kribler det i os alle for at komme på vandet. 
Men for mange forældre er det svært at finde tiden til at komme på 
vandet, da pasning af guldklumperne først skal ordnes. 

DSR har et fantastisk tilbud til lige netop dig! 

Tag dit barn/børn med i roklubben, så vil Børneudvalget tage sig af 
dit barn, mens du nyder det flade vand, solen og de mange rovenskaber. 

Tilbudet vil være gældende tirsdagen kJ. 17.30. 

Vi mødes i Slyngelstuen. 

Vi tager gerne imod aflagt legetøj o.a. 

Børneudvalget er et frivilligt udvalg i DSR. Udvalget er åbent for alle 
- og forældre er meget velkomne! 

Kontakt til udvalget kan ske på; borneudvalget@dsr-online.dk 

Med venlig hilsen 
Børneudvalget 



DSR FAVORITLEVERANDØRER 

I 
Alfa Eldund Rengøring 
og Vinduespolering 
Tlf. 70 20 67 76 
www.aHa-eklund.dk 

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

Danske Bank 
Strandvejen 8 
2100 København ø 

. www.danskebank.dk 

Energi E2 
Lautrupsgade 1 
2100 Købe avn ø 

~- www.e2.dk 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, 
Kbh. K 
Tlf. 33 14 51 50 
www.friluftsland.dk 

Gastronomix 
Slagterbodeme 0-1 
1716 København V 
Tlf. 70 25 24 90 

Geobyg 
murer, tf/tmrer It WS 
Willemoesgade 43 
2100 København ø 
TIl. 40 18 66 16 

Gravf/tr Bent Hemdal 
Købmagergade 65 C 
1550 København K 
Tlf. 33 11 3462 

Holte Vinlager 
østerbrogade 106, Kbh. ø 
Tlf. 35430415 
www.holtevinlager.dk 

SA-EL vI Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 3888 1909 

Materieleaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 33 33 93 78 
Annoncering@dsr-online.dk 



Dato 

13-aug 

20-aug 

Orienteringsløb 2006 

Løbstype 

Div.match 

Stafet 

Skov Arrangør 

Kongskiide Friluftsgård OK Sorø 

Rude Skov SG 

For yderligere information se: 
http://www.orientering.dklfarum-okldklkarussellostliste.asp 
eller '0stkredsens Karussel' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 

DSR vandt alle de indledende runder i årets tovtrækningskonkurrence i 
Struckmannparken, men kun DSR's herrer kunne pryde sig af en finalesejr i den tidligere 
olympiske disciplin, tovtrækning (kilde: Laurits Rauer Nielsen). Her ses fem ud af de seks 
sejrsherrer - godt gaet l (Foto: Marianne Bentzen) 



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: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 
e·mail : formand@dsr-onllne.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 2] 42 78 
e-mail : kasserer@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52, l. th. 
2720 Vanløse 
t lf. 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: kapronlng@dsr-online.dk 

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

39296322 

Motionsroehef: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, 3.v 
2100 København ø 
tlf. 26132133 - 35431043 
e-mail; motion@dsr-onllne.dk 

Langtursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
VennemindeveJ 20, 4.tv 
2100 København ø 
tlf. 2147 75 76 
e-mali: langtur@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
KellIisager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
tlF. 26 39 00 39 
e-mali: ka]ak@dsr-online.dk 

5portsrochef: 
Berit Haahr Hansen 
H. P. 0rumsgade 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-mail: husforvalter@dsr-onllne.dk 

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Rona ld Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf. : 45 88 58 86 

Michael Remod 
Skarøgade 5, 2.th . 
21 00 København ø 
tlf.: 39 20 68 38 

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

Materielforvalter: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. Fril1avnsgade 13 A, 3.v 
2100 København ø 
t lf. 26132133 - 35431043 
e-mail: matenel@dsr-online.dk 

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

Redaktør: 
Mananne Bentzen 
Milanove] 7 A, 1 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. 33 33 9] 44 - 30 71 31 44 
e-mail: baren@dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlot tenlund 
tlf. : 396803 19 
e-mail: hander
sen78@hotmall.dk 



~~POST) @ 
pp DANMARK 

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

Hjelmsj6 lejren i Sverige nærmer sig med hastige tag, og der øves ihærdigt i SvanemøJ/en 
med Mogens Haut, som den ubestridte scullerinstruktør (Foto : Lars Bundesen) 





DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet@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 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 side hoved og fødder, da de er 
besværlige at fjerne, Vi modtager 
meget gerne illustrationer, billeder og 
billedtekster til indlæggene, 

Deadlines 
Intet september nummer 
bladet holder ferie l 

Oktober nummeret: 
Deadline torsdag den 7, september 

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 
Jon Nielsen 
Kristian Elkjær Kristensen 

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 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 625 kr, pr, kvartal, 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 415 kr, pr, kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 625 kr, 
Forskellen 210 kr, modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

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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Højt humør og hilsen til fotografen, der var tid til det hele, da "fødse lsdagsbarnet" 
på 95 år, Helmut Møhring-Andersen med sin gode ro ven Herbert Marcus 
og kaproningschef. Rune Gartner, tog en helt speciel fødselsdagstur i 
den nyerhvervede båd, Kristian. Læs nærmere om bade "Kristian" og 
"fødselsdagsbarnet " på side 11-13 (Tekst og foto. Marianne Bentzen) 
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leder 

©©® 
Det kan næsten ikke være bedre, når sommeren viser sig fra sin 
bedste side i Danmark. Vi taler om temperaturer over 30 grader, 
skyfri blå himmel, og masser af udendørs aktiviteter. Charterrejserne 
til fjerne rejsemål kan næsten ikke hamle op med skønne Danmark, 
eller er det mon bare noget, som jeg bilder mig ind, fordi jeg denne 
sommer ikke skal ud i den store verden! For udover at skulle en tur 
til Hjelmsjo og desuden besøge flere steder i Danmark - ja, så byder 
denne sommer på rigtig mange "runde" fester. Måske ER der no-
get om, at 66'erne er en ekstra stor generation, for bare et lille kig 
nedover DSRs fødselsdagsliste, giver mig en ide om, at vi er rigtig 
rigtig mange, som fylder rundt - tillykke til jer alle sammen! 

En anden fødselar' fik sit helt specielle ønske til at gå i opfyldelse 
med maner. Læs mere om Helmut Møhring-Andersens tur i Kristian 
på side ... 

Aldrig er der blevet roet så meget sculler, og derved sket så mange 
skader, som nu. Derfor er der blevet lavet et rigtigt funktionelt 
skema, som tydeligt og klart forklarer, hvad for noget materiel du må 
bruge i forhold til din vægt; hvor rutineret du skal være; og sidst men 
ikke mindst, hvordan du skal behandle materiellet. Det er nemlig 
ikke på vandet, men mest på land, at skaderne sker. 

Selvom det lige nu virker meget fjernt, så kan du i dette nummer af 
bladet finde en oversigt og præsentationer af efterårets indendørsak
tiviteter. Det giver dig mulighed for allerede nu at planlægge efter
årets fysiske udfoldelser i DSR. Rigtig god fornøjelse . 

Nyd sommeren, mens den er her - vi ses til efteråret! 

Af Marianne Bentzen 
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Resume af bestyrelsesmødet 

Bestyrelsen har drøftet, om DSR skal formulere en rygepolitik. Da 
det givet er et kontroversielt emne, vil bestyrelsen kun træffe beslut
ning om dette emne, efter at medlemmerne har været hørt. Se nær
mere i bladet. 

Bestyrelsen har besluttet en justering af scullerreservationerne. Det 
betyder, at alt sculler materiel vil være reserveret til 8GP træning 
mandag kl. 18. Se opslag i bådhallen om, hvornår det træder i kraft. 

Materieludvalgets bådomsorgsdage har været en stor succes. Jeg 
håber, at alle vil bakke op og give en hånd med for at holde bådpar
ken istand henover sommeren. Så får vi alle en bedre rosommer og 
lidt mindre vedligehold til vinter! 

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

Vi ses på Hjelmsjo! 

Hans G. Olsen 
Formand 

ARKITEKTFIRMAET HALLDOR GUNNLØGSSON & JØRN NIELSEN 

VI ARKITEKT KJELD CHR.KRARUP 

WILKENSVEJ 41 ·2000 FREDERIKSBERG - TLF.: 3810 1958 

RENOVERING - BYFORNYELSE - NYBYGGERI 
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Aktivitetskalender 2006 

August 
1. Bestyrelsesmøde 
7. Infomøde Broroning 
11.-13. Broroning 

13. Vedligeholdelsesdag 
15. Inspirationsmøde til "Åreknuderne" 

18-20. Kaninlangtur 

26. Måneskinstur 
27. Vedligeholdelsesdag 

September 
2. 
4. 
5. 
7. 
20. 

Oktober 
1. 
10. 
14. 
28. 
29. 

November 

Kanindåb og fest 
Svanemøllematch 
Bestyrelsesmøde 
Deadline for DSR bladet 
KI ubmesterska ber 

Løvfaldstur 
Infomøde Str6nhult 
Høstfest 
Oprydning i bådhallen 
Standerstrygning 

10.-12. Strbnhult 



Konkurrencer under sportsroning - Kalender 

~-
~._- ---

Sportsaktivitet i Dato Regatta 

2. aug 06 Roklubben SAS SPP 

5. a ug_ 06 S~? Sprint Regatta, 8GPS 
Københavns Havn 

17. aug. 06 Hellerup Dame Roklub SPP 
-- --- ~ --------- ---

M+l 19. aug. 06 LD Vejle 
--~~---- ....... _- ---

26. aug. 06 LD Kvik M+ 
- ------ _ ._---- _._--- --- - ------

27. aug. 06 8GP Bagsværd Regatta 8GPS 

28. aug 06 Roklubben SAS SPP 
- -- - -

1. sep. 06 Karlebo Maraton Alle 

4. sep. 06 Svanemøllematchen M+ 
- 0-

8. sep.06 Hellerup Dame Roklub SPP 
- - I--______ o ____ _ o _ _ _______ _ _ ~ ______ --

16. sep.06 DM kortbane, Bagsværd M+/8GPS I 
17. sep.06 Efterå rska pron i ng, Bagsværd M+/8GPS I 

20. sep.06 Klubmesterskab Alle 
- -----_._ ----------- -- .-- ~ 

23. sep.06 8GP Århus Regatta 8GPS 
0_-
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Vedligeholdelsesdage 

DSRs husudvalg har på nuværende tidspunkt 
haft afholdt to vedligeholdelsesdage her i 
foråret, hvor der bl.a. er blevet malet have-
og terrassemøbler og ordnet have og bådplads. 

Men der er stadig mange ting endnu, der 
trænger til en kærlig hånd, også indendørs på l. sal. 

Husudvalget afholder derfor i august endnu to vedligeholdelsesdage, 
hvor både "gamle" medlemmer og kaniner er meget velkomne til at 
give en hånd med. Kaniner kan således få aftjent deres kanintjans ved 
at svinge en pensel eller på anden vis bidrage til klubbens vedlige
holdelse. 

Datoerne er: 
søndag den 13. august og søndag den 27. august. 
(Begge dage fra kl. 10). 

Se efter opslag, hvor du kan skrive dig på. Klubben giver frokost og 
måske også lidt kage til eftermiddagskaffen. 

Efterfølgende vedligeholdelsesdage vil blive bekendtgjort ved opslag 
og klubbens mailliste, da bladet ikke udkommer i september. 

Med venlig hilsen 
på Husudvalgets vegne 

Lars Bundesen 
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Kaninlangtur 
fredag d. 18.08.06 til søndag d. 20.08.06 

Turen~år til Run~sted eller Hvidovre med 2 overnatninger i den 
lokale roklub. 

Vi tager afsted fra DSR fredag sidst på eftenniddagen og er tilbage i 
klubben sent søndag eftermiddag. Om lørdagen er der rotur i farvan
det nord for Rungsted havn eller i Køge bugt (20-30 km). 

Turen er forbeholdt kaniner, og der er 12 pladser og venteliste for 
yderligere tilmeldte. 

Der er brug for mindst 5 stynnænd (gerne med langtursstyrmands
ret). 

På opslagstavlen ved baren i klubben er ophængt lister til separat 
tilmelding af kaniner og styrmænd. På kaninlisten er ligeledes en 
venteliste (yderligere 6 mulige pladser). 

Pris: 350 kr. 

Vi forventer naturligvis godt vejr og hyggeligt fællesskab. Vel mødt. 

På vegne af udvalget, 
Flemming Jensen 
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Stronhult 2006 
10.-12. november 

Vi drager til Stronhult i det yderste Skåne, hvor vi bor på den gamle 
skole. Stronhult er en spredt bebyggelse, der ligger ved en stor typisk 
svensk sø omgivet af skov og marker. Vi udnytter omgivelserne fuldt 
ud i dagtimerne med forskellige løb i skoven, og gåture i området. l 
løbet af dagen indtages uanede mængder kage, og lørdagen afsluttes 
med en middag af høj standard. 

Turen er i høj grad baseret på frivillig arbejdskraft, og alle har en 
huslig pligt hver dag, samt en arrangørpligt i løbet af turen. Det kan 
være afholdelse af aktivitetsløb, gåtur eller postudlægning til orien
teringsløbet. Til orienteringsløbet satser vi på at få nye kort over 
naboskoven, men det er ikke faldet på plads endnu. 

De stigende oliepriser har desværre også gjort sig gældende i Sve
rige, så vi forventer en pris på 500 kr. for hele arrangementet. Prisen 
inkluderer transporten, overnatning og alle måltider. Mindre børn 
betaler 100 kr. Transporten foregår i egne biler. 

Første trin i tilmeldingen er at skrive sig på Stronhultlisten, der kom
mer op på opslagstavlen i slutningen af september. 
Endelig tilmelding og betaling sker på orienteringsmødet, der 
afholdes tirsdag IO. oktober kl. 20.00 på verandaen. 
Alle øvrige detaUer om turen vil fremgå af Stronhultlisten. 

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

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

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



Tag godt imod: 
Kristian 
- og sig mange tak! 

DSR har her i foråret fået en helt ny to
åres inrigger forærende . Den er bygget 
på Odder Inrigger Værft og har nu 
været på vandet i nogen tid efter de 

--si s e 11pasninger. 
Ved standerhejsningen blev båden døbt 
"Kristian" - og det lyder jo ikke meget 
af nordisk mytologi, som næsten alle 
de andre navne på klubbens inriggere 
er hentet fra . 

AARBOG 
FOR 

1940 

Men "Kristian" er med god grund 
opkaldt efter Kristian Nørlyng, der 
døde som 90-årig sidste år. Efter hans 
død besluttede hans hustru Ingeborg 

ITØrt maYlneumTorm nejser KYlStlan 
Nørlvng splitflaget ved stander
hejsningen 7. april 1940 . 2 dage 
før Danmarks besættelse. 

at donere en båd til klubben, og det er den, der nu er roende. 

Kristian Nørlyng selv var aktiv i klubben fra slutningen af l 930'erne 
til omkring 1950, han var en overgang rochef og boede under sine 
ingeniørstudier på et af værelserne på anden sal. Senere blev han 
overingeniør på porcelænsfabrikken Norden, og det kan stadig ses 
i køkkenet, for det var gennem ham, at klubben fik sit service med 
DSR-logo, og ogsåjubilæumsaskebægeret til klubbens IOD-års dag 
stod han bag. 
Ved siden af deres omfattende sociale arbejde, blandt andet med au
tistiske børn, bevarede Kristian og Ingeborg livet igennem tilknytnin
gen til DSR som passive medlemmer og som medlemmer af DSR's 
venner. Med "Kristian" er der sat endnu et fornemt minde. 

Klubben er meget taknemmelig for den flotte gave. 
Materieludvalget 

l l 



Fødselsdagsønsket 
Helmut Møhring-Andersen fyldte den 11. juli 95 år (se omtale i sidste 
blad), og et beskedent ønske på dagen var såmænd at sidde i en inrigger 
igen - en bemærkning kaproningschef, Rune Gartner ikke kunne sidde 
overhørig. Så mandag den 17. juli gik ønsket i 
opfyldelse. Helmut Møhring-Andersen, Herbert Marcus og Rune Gart
ner gik ombord i den nye båd "Kristian" - fornemt skulle det jo være! 
Første udfordring var en tur på stynnandssædet, men Helmut Møhring
Andersen er jo ikke en ægte DSR roer uden grund, så efter en kort tur 
rundt i inderhavnen insisterede Helmut Møhring-Andersen på at bytte 
plads med Herbert Marcus, så også han (Helmut Møhring-Andersen) 
kunne få en tur på stroke pladsen. En dejlig dag i fornøjeligt selskab i 
en fantastisk båd - til lykke! (Tekst og fotos: Marianne Bentzen) 





Rutine og scullerroning 

Scullerroning i Svanemøllen er 
kommet på mode igen, efter at det 
i mange år primært kun har været 
en aktivitet på Hjelmsjo. Båd
parken har også ændret sig, der er 
overført en del ældre kapronings
både til Svanemøllen på bekost
ning af de klinkbyggede scullere. 
Det må siges at være en positiv 
udvikling, men det kræver også 
omtanke og ansvarsfølelse af 
roerne, for mange af bådene er 
sarte og kræver rigtig håndtering 
både på land og på vandet.. 
Det har medfurt lange diskussioner 
om, hvordan vi i DSR bedst 
opnår dette, skulle vi have for
skellige grader af scullerret eller 
aflægge særlige prøver for at la 
lov til at ro i de bedste både. 
Sådanne kriterier bliver der ikke, 
men der kræves rutine af den 
enkelte. 
Og hvornår er man så rutineret? 
Det bliver man ved at ro mange 
km i 1 x, 2x eller 4x, fx mindst 
120 km i Ix på en sæson. Kilometre 
gør det dog ikke alene, du skal 
virkelig føle dig sikker i båden, 
du skal have balancen, ikke 
fange ugler og komme rent ud af 
vandet hver gang og selvføl
gelig ikke slæbe årerne hen over 
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vandet i fremstrækket. Du skal 
selvfølgelig også turde sætte alle 
kræfter ind for hurtigt at la båden 
op i fart og modsat hurtigt være 
i stand til at stoppe båden ved at 
sætte i. 
Alt dette kan du sikkert ikke, når 
du lige har laet scullerret, lige som 
du heller ikke er en rutineret bilist, 
når du lige har fået kørekort. 
F or at la scullerret kræves en 
entringsprøve. Det er mest for, at 
når alt andet går galt kan du redde 
dig op i båden, men de fleste både 
er ikke bygget til entringer, og du 
bør aldrig komme ud for at kæn
tre, når du har laet scullerret. ' 
På land skal bådene også behand
les korrekt. Det kræver ikke de 
mange kilometre, og bør være 
lært under instruktionen. Selvom 
du selv kan bære en let single
sculler, så anbefales det stærkt, at 
1 er to om det. Det er lange både, 
og man støder let ind i andre ting. 
De klinkbyggede er tunge, men i 
teorien kan du også bære sådan en 
alene. 
Cravelbåde lægges altid i van
det fra den store ponton, prop
per og lignende sættes, og årerne 
placeres helt ud i svirvlerne. Du 
kan vælge at lukke havelågerne, 



før du går i båden, eller du kan Bådene er forsynet med huller, så 
lukke den fjerneste, når du sidder vandet kan løbe ud. Det er set, at 
i båden. Det sidste er det letteste, disse huller har været dækket med 
men kræver, at åren er helt ude i tape, og så kan man ikke tømme 

svirVlen, og atau lkK:e læner Lltg-dem-. -
ud mod åren og mister balancen. Bådene lægges på stativerne 
At tage båden op foregår i mod- og skal hvile på listerne, som er 
sat rækkefølge, propper åbnes beregnet til dette. 
()g~ båden løftes, så den er he-l-t gvavaer er forsynet- med 9tmd
fri af pontonen. Eventuelt vand i prop. De ligger på vogne og kan 
båden tømmes ud, båden tørres af køres direkte ned i vandet, men 
og lægges på plads med spidsen undgå så vidt muligt at køre 
først. Kravelbåde på stativerne vognen i vandet, sæt den op på 
understøttes på bagerste oplæn og tværhjulene lige før vandkanten 
foran på en kileformet klods, så og kør båden i vandet over gum~ 
den hviler på bådkanterne og ikke mirullen. Efter brug er det vigtigt 
på midterlisten. Ingen gamle sko at få alt vand ud af båden, og det 
eller klude, der vil trykke på dæk- kan være nødvendigt at løfte i 
ket og deformere det. spidsen. 
De hvide scullere Psi og Ksi En sidste ting: nogle både har årer, 
behandles på samme måde, og det der er mærket til båden, men ge~ 
er vigtigt virkelig at ru tømt vand nerelt kan alle fiberårer bruges til 
ud af dem. alle både, macon- og bigblade. De 
De klinkbyggede kan sættes i fra har forhåbentligt det rigtige smig, 
den lille ponton, scuUerpontonen. mens træårerne har tilbøjelighed 
Agterenden af båden lægges på til at komme ud af smig. 
gummirullen, spidsen af båden Når du nu har forstået ovenstående 
løftes og båden rulles i vandet, og tør lægge hovedet på blokken, 
herefter trækkes spidsen ind mod at du er rutineret, så tror vi på dig, 
land, årerne lægges i osv. indtil andet viser sig. Det er dit 
Når båden tages op i modsat ansvar. 
rækkefølge skal den tømmes for 
vand både i for- og bagskib. En På bestyrelsens vegne 
løfter den ene ende højt, mens en Mogens Haut 
anden sænker, derefter omvendt. 
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Outrigget materiel i DSR, Svanemøllen 
# Scullerr-et: 

Scullerret gives til roere som har gennemgået og bestået scullerkurset . 
Scullerret gives af sculler instruktører . og sculler instruktion foretages kun af 
scullerinstruktører . 

8 Rutinerede scullerroere: 
Rutinerede scullerroere er roere med velkvalificeret erfaring i at håndtere 
scullermateriel på land og vand (vær specielt opmærksom på cravelbygget 
materiel). Desuden skal scullerroerne minimum have roet 120 km i sculler og 
have et stort styrmandsoverskud i havnen . 

Type/Navn 
IX 

I Vægtklasse I Rettigheder I Bemærkning 

Grumme 75 - 85 kg Scullerret # ~~e ben)'ttes til entri!1~ 
Totu 75 - 85 kg Scullerret # Må ikke benyttes til entring 
Vips 90 - 110 kg Scullerret # Må ikke benyttes til entring 
Svip 55 - 75 kg Scullerret # Må benyttes til entring 
!(si Max. 75 kg Scullerret # Må benyt~es til entring 
Psi Max. 75 kg Scullerret # Må benyttes til entring 
Iota 70 - 80 kg Rutinerede scullerroere 8 Må ikke benyttes til entring 

Bør være to mand til al 
bådhåndtering på land 

Alfa 75 - 85 kg Rutinerede scullerroere 8 Må ikke benyttes til entring 
Bør være to ', .and til al 

1 

. 

bådhåndteri r.g på land _ 
Nympha 85 - 95 kg Rutinerede scullerroere 8 Må ikke benyttes til entring 

Bør være to mand til al 
bådhåndtering på land 

My Max. 70 kg Rutinerede scullerroere 8 Må ikke benyttes til entring 
Bør være to mand til al 
bådhåndtering 2å land 

Ro Max. 70 kg Rutinerede scullerroere 8 Må ikke benyttes til entring 
Bør være to mand til al 
bådhåndtering på land 

002 Max. 75 kg Rutinerede scullerroere 8 Må ikke benyttes til entring 
Bør være to mand til al 
bådhåndtering på land 

NB: Vær i øvrigt opmærksom på reglerne på skemaet jf. brug af både. 
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~--_._._. -

VæQtklass'~IRettiqheder Type/Navn Bemærkning 
2X 

- -- --- .. - .------- .. _---
Gerda Max. 70 kq Rutinerede scullerroere l::,. Må ikke benyttes til entrinq 

Super max Lady Max. 70 kg I Rutinerede scullerroere l::,. Må benyttes efter aftale 

I 
med Sportsrochefen og må 
ikke benyttes til entring 

Pallas Athene Max. 75 kq Rutinerede scullerroere l::,. Må ikke benyttes til entring --- ---". 
Minerva 80 - 90 kg Rutinerede scullerroere l::,. Må ikke benyttes t il entrinq 
Luzern 75 - 85 kg Rutinerede scullerroere l::,. Må ikke benyttes til entring 
Platon ~-95k9 Rutinerede scullerroere l::,. Må benyttes efter aftale 

med Sportsrochefen og må 

1--- - - --- - - ---- ikke benyttes til entring 
4X 

r I Scullerret # 
- -•. _--

Aslaug Må ikke benyttes til entring 

1---- I ._-_. i 
4+ 

Pollux Roret (se iøvrigt brug af Må ikke benyttes til entring 
både) 

-_.----- ._-

Gaillo 85 - 90 kg Rutinerede scullerroere l::,. Må benyttes efter aftale 
med 5portsrochefen og må 
ikke benyttes til entring 

4-
Hermes 75 - 80 kg Rutinerede scullerroere l::,. Må benyttes efter aftale 

med Sportsrochefen og må 
ikke benyttes til entrinq ----_._----

8+ 
Sleipner Roret Se iøvrigt brug af både 
Svavaer 
Svava 70- 100 kq Svavaret Må ikke benyttes til entrinq 
Ny 70- 100 kq Svava ret Må ikke benyttes til entring 

Ran 70- 100 kq Svavaret Må ikke benyttes til entring 
Empacher (blå) 70- 100 kq Svava ret Må ikke benyttes til entring ._ .... -._--_ ... 
Gia 2x 
Jucunde Roret (min. 1 roer med Se i øvrigt brug af både 

scullerret # ) 
Svane Roret (min. 1 roer med Se i øvrigt brug af både 

scullerret # ) 

Gig 4x 
Mjølner Roret (min. 1 roer med Se i øvrigt brug af både 

.';"~ scullerret # ) 

NB : Vær i øvrigt opmærksom på reglerne på skemaet jf. brug af både. 
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Aktiviteter i salen - efterår/vinter 2006/07 

Her er den foreløbige aktivitets oversigt, så du allerede NU kan 
beslutte ciiKfor hvad du skal Kå til, når mørket falder på i DSR. 
Du melder dig ikke til på forhånd, men møder bare op. Betaling skal 
du heller ikke tænke på, da det er tilbud, som du betaler via 
dit kontingent. 

De fleste instruktører starter deres hold op primo september, dog -
starter morgengymnastikken ofte op før - se opslag i klubben. 
På de næste par sider følger en lille intro om instruktørerne og deres 
træningstilbud. Vi glæder os til at se jer i salen til efteråret! 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
07.00-07.55 07.00-07.55 

Morgengymnastik Morgengymnastik 
med Asbjørn med Asbjørn 

16.00- I 7.30 

Yoga med 
Anna 

17.30-19.00 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.00 

Yoga med Tæskehold med Gotvedbevæge1se Ryg-Sku1der-
Anna Jeppe - NYT! med Lars Nakke med 

Irene 
18.30-20.00 18 .30-20.00 18.00-19.00 

Tæskehold med Gotvedbevægelse Motions-
Jeppe-NYT! med Lars Cirkeltræning 

med Irene 
19.30-7 19.00-20.00 

Muligvis Motions-
dans (opslag Koordination 

følger i og styrke 
klubben) med Irene 
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Gymnastik Tirsdage 

Tæskeholdet er for dem, der har lyst til alsidig styrke- og udholden
hedstræning. Træningen vil veksle mellem klassiske styrkeøve\ser 
og kredsløbstræning, men der vil også være fokus på styrkelse af 
kroppens indre muskulatur. Træningen begynder med opvarmning 
og afsluttes med udstrækning. Hele herligheden foregår til musik 
der swinger, og kræver ingen anden forudsætning end en rimelig 
grundform og lyst til sved på panden. 

Medbring vand, humør og kampgejst. 
Vel mødt. 

Og tæskeholdstræneren er ny i klubben, så en kort præsentation er 
vist på sin plads: 

Jeg hedder Jeppe er 33 år og er uddannet på Institut for Idræt på KU, 
men læser nu kommunikation på RUC. Jeg har forskellige erfaringer 
som lærerlinstruktør i idræt. Jeg har således øvet mig på forskellige 
gymnasier, på en idrætsskole for udviklingshæmmede og som 
tæskeholdstræner i USG. 

Jeg har været ivrigt fodboldspillende på forskellige niveauer siden 
syvårsalderen, ogjeg er desuden en ikke udpræget talentfuld, men 
ihærdig motionscyklist (mtb og landevej) og desuden glad for 
svømning, styrketræning og løb. 

Jeg glæder mig til at møde jer. 

På gensyn. 

Jeppe 
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Gymnastik Onsdage 

GOTVED-BEV ÆGELSE 
v. Gotveduddannet bevægelsespæd?.EQg Lars Persson 

Onsdage 17.00 - 18.25 + 18.35 - 20.00 

Første gang onsdag d. 6. september 2006 

Vi laver Gotvedbevægelse, en gymnastikform, som lægger vægt på 
kropsbevidsthed, balance, rytmer og naturlige bevægemønstre. Og 
ikke mindst: At ha' det sjovt, imens vi arbejder med kroppen. 

Alle lektioner afsluttes med en afspænding. Tag evt. et tæppe med. 
( 

ALLE kan deltage, uanset tidligere erfaringer med gymnastik eller 
mangel på samme! 

Vel mødt til en ny sæson. 

Mange hilsner fra 
Lars Persson, Gotveduddannet bevægelsespædagog, massør og 
kraniosakral-terapeut 
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Gymnastik Torsdage 

Torsdags 3 i 1 (tre, to eller bare det ene hold!) 
Sæsonstart: 
Torsdag d. 7. september - slut engang i april/maj 2007 (efter vejr
forholdene - rostart!) 

Følgende hold torsdag 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. 

Du kan komme og gå som det passer dig (bare du husker at registrere 
dig på computeren!). 

KI. 17.00 - 18.00 
Ryg - Skulder - Nakke (RSN) 
Vi fjerner myoser og andre grimme spændinger i kroppen med stræk! 
bevægelighed og dyrker den stabile styrke og balance af essentielle 
muskler. 60 minutters velvære og udfordring i et roligt tempo med 
indlæring af gode trænings-Ibevægelses-teknikker. Afslutning med en 
kort mental/kropslig afspænding, hvis temperaturen i lokalet tillader 
det, så husk evt. et tæppe eller en trøje. 
En oplagt opvarmer til næste hold k1.18.00 Motions-Cirkeltræning 
- for de motionslystne ! ! ! 

Kl. 18.00 - 19.00 
Motions-Cirkeltræning 
Ugens sikre program til hele kroppen. Såvel styrke som puls trænes 
til egen grænse. Du træner så længe og så hårdt du orker, evt. med en 
makker, så I holder hinanden "i kog". 
En energisk opvarmning efterfølges af et alsidigt og fysisk krævende 
cirkeltræningsprogram med graduerede øvelser (individuel træning 
ved illustrerede poster på tid). 
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Programmet er rimeligt fast, men du kan selv afvige med egne øv
elser, ønsker, behov eller andet! 
Vi afslutter med god stræk af de væsentligste muskelgrupper. 
Her kan du genoptræne, formforbedre eller fokus-træne bestemte 
kropsdele/muskelgrupper i eget tempo. Dette er en ukompliceret ba
sistræning for såvel veltrænede som begyndere. 
Som sæsonen skrider frem, er dette er et godt sted at fa en udsøgt 
vejledning til øvelsesvalg, individuel træningsteknik, kropsbrug eller 
andet. 
Varm evt. op med RSN-holdet først - eller fortsæt på det næste hold, 
til du segner! 

Kl. 19.00 - 20.00 
Motions-Koordination og Styrke 
En kort opvannning efterfølges af en dynamisk træningsform, hvor 
hjernehalvdelene udfordres i en kombination af koordination, puls, 
centrering og balance. Her bliver du opmærksom på kroppens mange 
enkeltheder, og hvordan de kan spille sammen. Ideel træning for dig, 
som gerne vil arbejde med kroppens grundlæggende koordinations
mønstre uden at danse - det kan hjælpe på det! 
I år bruger vi mindre tid på koordinationsdelen for at fokusere mere 
på styrke og generel opstramning af muskler efterfulgt af stræk. 
Fyr den helt af - start op med Motions-Cirkeltræning inden du følger 
videre på dette hold - det er tilladt at gå før tid! 

Vel mødt! 

Af/rene 
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Li{[e Langtur 11. - 13. ){ugust 2006 

l jor6inaeCse mea min uaaanneCse tie L - stynnana arrangerer jeg en Cangtur i 
ovennævnte ticfsrum fra freaag ejtermicfaag - sønaag aften. 

Turen tager sit uagangspun!?J i !Præstø og går aerefter runat om 'Nyora, mea 
overnatning på 'Jvløn. 

(])er overnattes en nat inaenaørs og en nat uaenaørs (teli) 
'Jvlakj. roaistance pr. aag 35 - 40 fem. 

if'arvanaet 6yaer på såveC'uansÆ§Cigt stenfyUt områae, Ca'uvanaet områae, aer 
sk,gI træfeÆ§s 6åcfe, samt roning i a {minaeCig t farvand. 

Områaet er Æ§naetegnet verf et ua{minddigt rigt fug{e- og ayreCiv. 
Ti{me{Æng på {isten i SfyngeCstuen senest 5 august. 

Pris pr. person 650, art inlif. 

'Jvlvh 
Peter (])amm-Ottesen 

3325 2238/61301530 

pao@emai[alt 
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Hvem skal gi' bøjebajere? - en juridisk afklaring 

Fra Skjold Roklubs blad "Rosport" har vi sakset følgende interes
sante indlæg i "Havnestyrmand Haas' brevkasse": 

Søren spørger: Forleden var jeg ude at ro med 4 andre styrmænd, og 
vi skulle praktisere et skift lige omkring badeanstalten. Det blæste en 
lille smule, så da vi var næsten færdige med skiftet, var båden drevet 
ind i en rød bøje. 
Hvem skal betale bøjebajerne i denne situation? Resultatet blev nem
lig for vores vedkommende, at der slet ikke blev givet bøjebajere, og 
det er jo en meget uheldig situation!!! 

Mange hilsner fra din trofaste læser, Søren 

SVAR: Kære trofaste læser Søren! 

Det var da en meget alvorlig situation, du der har oplevet. Uha-da. 
Tragisk igen at erfare hvordan det går, når ansvar fordeles på mere 
end en person. Så kan det gå gruelig galt. 

Valget står naturligvis mellem den person, der lige har sluppet sty
refinen eller roeren fra plads nummer l, der skal overtage styringen. 
Den bøjebajer-ansvarlige er uden tøven den person, der er på vej til 
at forlade styrmandsposten, idet vedkommende har bragt båden til 
standsning på et uheldigt sted. 

I denne situation kan man dog ikke betegne badeanstalten som "et 
uheldigt sted", da der som regel er meget fine muligheder (og tradi
tion!) for at foretage et skift netop her! Af uforklarlige årsager kan 
der endda være tendens til, at skiftet kan trække lidt ud på dette sted 
med dertil hørende overhængende fare for driveri ... 

Så Søren, hvis du stadig kan huske, hvem der sad som styrmand, da I 
alle sad med blikket klistret mod land efter Charlottenlund Fort, er du 
i din gode ret til at indkassere en bøjebajer fra vedkommende. SKAL 
- og vel roet! 
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8GP Talentholdet i damernes 2. division 

Forud for Viborg Regatta havde 8 damer fået roet sig på 8GP Talent
holdet! For nogle ville dette blive første regatta nogensinde, for andre 
var dette blot årets første regatta. DSR's bus var fyldt med spændte 
roere, der ankom lørdag formiddag til Viborg. Nørre Sø lå badet i 
solskin fra en skyfri himmel og med fantastisk fladt rovand. De mere 
uerfarne roere havde ellers hele vejen hørt om det frygtelige sted, Vi
borg kunne være. -Der er ALDRIG godt vand i Viborg. Som uerfaren 
scullerroer fra Svanemøllehavnen, synes jeg nu det flade vand så ud 
som en dejlig morgen på Hjelmsjo! Skulle vi gå hen og tabe, kunne vi 
nok ikke give vinden og vandet skylden! 

2. divisions-damerne var de første, som skulle på vandet. Så da bussen 
holdt, landede vi lige i den spændte regattastemning. Vi ankom ca. kJ. 
10, skulle ro vores første løb kl. 12, hvilket ville sige at vi skulle på 
vandet ca. kJ. 11. Det var som at se en hel myretue åbne sig, da bussen 
ankom og alle fik travlt med at læsse både af traileren. Vi fik rigget 
bådende til, gjort os klar og kom af sted til opvarmningen. 

8 Grand Prix - for dem, der måske lige er startet i klubben og tænker, at 
Grand Prix er noget med 22 sange, hvoraf halvdelen er fra et tidligere 
østeuropæisk land - går ud på, at man fylder en 8'er, og hver af de 8 
skal ro et andet løb, 2 singlescullere, l dobbeltsculler og en 4'er. 

Strategi: Ro stærkt! 
Første singlesculler på banen fra Talentholdet var Kirsten i 2. divisions 
2. sculler. Her skulle hun ud og kæmpe om placeringen. Efter hvad 
Kirsten selv beskriver som en lidt sløv start, lå hun nummer tre ved 
750 m mærket. Så blev farten sat op, Bagsværdroeren tvunget ned på 
en tredje plads, og i mål var Kirsten nummer to kun slået af Kirsten 
Martensen fra KR. 

Efterfølgende skulle Anita og Pernille på vandet i dobbeltsculleren. 
De to er efterhånden ved at være, meget habile dobbeltscullerroere 
-og skribenten kan tilføje, at de to nu er rykket fra Talentholdet op til 
1. divisionsholdet og skal forsvare klubbens ære på Bagsværd Sø i 
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august måned. Så deres strategi - kom godt fra start, tag føringen, øg 
den og slut som de første, blev overholdt til punkt og prikke. Talent
holdets første l. plads var i hus. 

Herefter var det Najas tur i 2. divisionens l. singlesculler. Personligt 
havde jeg flere gange hørt hende snakke om, at hun bare skulle ned af 
banen uden at kæntre, så ville hun være glad. Naja skulle dog ikke ud 
i at gentage entringsøvelsen fra Hjelmsjø sidste år. (Se evt. billeder på 
hjemmeside og i Slyngelstuen). I stedet lagde Naja sig først og førte 
hele vejen, hun havde dog lidt svært ved at forstå, at når man kan se de 
andre, så er man foran , ikke bagud. Så da der var 200m igen, synes hun 
næsten, at det kunne være ligegyldigt, hun havde alligevel tabt. Men 
hvem stopper, når man pludselig kan høre hele sit hold og trænerne 
råbe og skrige på land!? Som en sand Rocky-historie krydsede Naja 
målstregen som den første og slog det fast med syvtommersøm, hvad 
Talentholdet gik efter: l. pladsen. 

Off-piste-roning 
Sidste båd inden den store 8' er finale var 4-, med Lene, Heike, Nana og 
Gitte. Havde dette været på en arbejdsplads, var jeg personligt -som 
"styresut"- gået hjem med stress. Først var vi tæt på at blive "disket", 
til vores store forargelse, for det var jo KR der roede ind i os!!! Vi 
har jo fuldt ud styr på "styresutten"! Så med beskeden "sker det igen, 
fortsætter løbet uden jer" (DSR og KR), var spændingen ligesom på 
plads. Havde vi været lidt 
skeptiske over det der med 
en åre og en styresko, efter 
kun et par træningspas. Ja, 
så var vi nu nok rykket 
endnu tættere på en mental 
kortslutning. Det kom 
desværre ikke rigtig nogen 
forløsning, da turen op af 
banen mere lignede noget, 
der burde finde sted på 2 
brædder spændt fast under 
fødderne. Og en hysterisk 



banedommer, der skreg på bagbord, bagbord ... DSR BAGBORD! 
(skift selv ud med styrbord, efter vi havde drejet til bagbord), som jeg 
desperat forsøgte at signalere diskret til , for at få ham til at tie stille, 
så jeg kunne koncentrere mig om at ro og finde banetempo. Normalt 
er et nik til Birgit eller Christine nok, til at de kan forstå, at man har 
hørt det, og at man gør, som de beder en om. Men banedommeren på 
Viborg har åbenbart ikke samme overskud som vores trænere til bare 
lige at pege med hånden, hvilken vej man skal styre! Eller mulighed 
nr. 2: Jeg var elendig med styresutten, vi roede måske ikke helt ens og 
havde måske ikke den rutine det kræver at holde hovedet HELT koldt 
under kritisable arbejdsforhold. Vi sluttede som nr. 4 og har nu til mål 
at Ja trænet mere sammen og forbedre vores tid væsentligt til næste 
regatta på Bagsværd. 

8.' er-finalen 
Sidst på eftermiddagen kom den store finale, som de fleste af os havde 
ventet på. 8 ' eren følte vi vist alle, at vi havde fået til at glide. Vi havde 
haft nogle rigtig gode træningspas op til regattaen og vi havde en Skip
per i verdensklasse med i båden. Birgitte S. fik os igennem opvarm
ning, bad om koncentration og havde generelt tendens til at fordreje 
sandheden bare en lille smule, så vi rigtig kunne få krudt under årene. 
200 m før mål blev vi forledt til at tro, at de andre var ved at indhente 
os, og vi satte spurten ind og fløj over målstregen som de første. 

Viborg blev en fantastisk start på sæsonen for alle på Talentholdet, vi 
samlede 46 point ind og fører stolt divisionen. Nu skal vi bare gøre 
som Anita og Pernille. Vi er kommet godt fra start, nu skal vi øge for
springet og slutte sæsonen som de første! 

Til slut og fra hele talentholdet må der lyde en stor tak til trænerne, 
som har lært os en masse og bakket os op på en helt fantastisk måde! 
Samtidig havde vi alle stor hjælp at hente i Hans Tapper der var fulgt 
med os til Viborg for at hjælpe Birgit og Christine med at Ja koordiner
et 4 hold på og afvandet samt diskutere taktik, passe på os i varmen og 
komme med de afsluttende bemærkninger, der kan være efter løbene. 

Af Kirsten Kuhn og Gitte Nørgaard 



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 måneden har du bl.a. mulighed for at få 

• Visa/Dankort 

• Danske Amenean Express - Card 

• Danske MasterCard BasIs 

• kredIt 

• attraktive rentesatser 

• personlIg rådgivmng 

• Danske Netbank og e-Boks 

• vekslet valuta uden gebyr 

Kortstop-aftale. 

Før vi tilbyder kort og kredit. skal vi vurdere dm økonomI. 

Kom ind og fa en gratis smagsprøve på Danske Ekstra 

Svanemølle AfdelIng 

TI1. 39 1606 30 Danske IBankl 



DSR FAVORITLEVERANDØRER 

, 
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 
2100 København ø 
www.e2.dk 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, 
Kbh. K 
Tlf. 33 1451 50 
www.friluftsland.dk 

. • Gastronomix I 
Slagterboderne 10-'1 
1716 København V 
Tlf. 70 2524 90 

Geobyg 
IDUrer, t.mur Bt WS 
Willemoesgade 43 
2100 København ø 
Tlf. 40 18 66 16 

Gravør Bent Berndal 
Købmagergade 65 C 
1550 København K 
TIf. 33 11 3462 

Holte Vialager 
østerbrogade 106, Kbh. ø 
TIf. 35430415 
www.holtevinlager.dk 

SA-EL vI Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 3888 1909 



Orienteringsløb i 2006 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

13-aug Div.match Kongskiide Fnluftsgård OK Sorø 

20-aug Stafet Rude Skov SG 

For yderligere information se: 
http://www.orientering.dk/farum-ok! dk/karusse II os ti iste. asp 
eller '0stkredsens Karussel' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 

Hjelmsjo d. 22 juli 2006 kl. 0630 (Foto: Jon SkIbsted) 



Danske Studenters Roklub 
5trandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
SOO 34 66 

Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 39 29 63 26 
Telefax: 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 
e-mali: formand@dsr-online.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 2342 78 

392963 22 

Motionsroehef: 
Dan Benny Hansen 
Ndr, Fnhavnsgade 13 A, 3,v 
2100 København ø 
tlf, 26132133 - 35431043 
e-mali: motlon@dsr-onllne.dk 

Langtursroehef: 
Launts Rauer Nielsen 
Vennem indevej 20, 4,tv 
2100 København ø 
tlf. 21 477576 

e-mail : kasserer@dsr-online.dk e-mail: langtur@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaa rd 
Bogholder Alle 52, l. th. 
2720 Vanløse 
tlf. 38 79 52 26 

Kajakrochef: 
KellIisager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
tlf, 26 39 00 39 

e-mail: sekretaer@dsr-online.dk e-mali: kajak@dsr-onlme.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tlf, 26 74 70 48 

Sportsroehef: 
Bent Haahr Hansen 
H,P, ørumsgade 27, 2 
2200 København ø 
tlf, 35 83 98 39 

e-mail: kaproning@dsr-online.dk e-mail: sport@dsr-online.dk 

Instruktionsroehef: 
Morten Jensen 
Polensgade 41, 3, tv, 
2300 København S 
tlf, 32 SS 58 57 

Husforvalter: 
Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
tlf, 39 29 84 99 

e-mail: Instruktion@dsr-onllne.dk e-mali : husforvalter@dsr-online,dk 

Formand: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf, : 45 88 5886 

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

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

Materielforvalter: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. Fnhavnsgade 13 A, 3,v 
2100 København ø 
tlf. 26132133 - 35431043 
e-mail: materiel@dsr-on line.dk 

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

Redaktør: 
Marjanne Bentzen 
Milanovej 7 A, l tv, 
2300 København S 
tlf, 32 84 04 fi4 
e-mail: bladet@dsr-online.dk 
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DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-on line. dk 
Ind læg kan naturli gvis også 
fremsendes på diskette eller Cd-rom 
til DSR med att . t il redakt ionen. 
Disse kan afleveres i redakt ionens 
bakke i besty relsesloka let eller i brev 
sprækken på konto ret i bådhallen . 
Det er mest praktisk for redaktionen , 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-mai ls og I KKE som tekst 
direkte i mai Is. Endvidere beder 
vi om, at indlæg ikke forsy nes 
m ed sidehoved og fødder, da de er 
besværl ige at fje rne . Vi modtager 
meget gerne ill ustration er, billeder og 
bi lledtekster til indlæggene. 

Deadlines 

November nummeret: 
Dead line søndag den 8. oktober 
December nummeret: 
Deadline t irsdag den 7. november 
Januar nummeret: 
Der udkommer ikke noget blad 

Bemærk: Henve ndelser om 
adresseændringer og manglende 
levering af bladet rettes til 
kon t inge ntkasse rer Ole Hansen på 
e-mai! ad ressen : 
kontingent@dsr-onl ine.dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 3 2 84 04 64 
Jon Nielsen 
Kristian Elkjær Kristensen 

Tryk: 
Oplag: 

Syd tryk, 491.3 Horslunde 
1. 200 eksemplarer 

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

Indmeldelse 
Det ske r ved at udfylde og indbetale et 
indmelde lsesgiroko rt. Dette fo refi ndes på 
kontore ts dør i bådhallen . Indbetali ngen 
dækker de tre fø rste mån~ders 
konting ent. 

Kontingent 
Opkræves kvartalsv ist forud via gi ro. Ved 
ove rskr ide lse af betal ingsf r ist pålægges 
et gebyr på 25 kr. pr. ry kker. HV IS ry kker 
krydse r <orsinket indbeta li ng, ka n der 
ses bort f ra rykker, men gebyret vil 
blive opk rævet det fø lgende kvarta l. 
Kont ingentet e r 625 kr. pr. kva r ta l. 
Medlem mer i a ldersgruppen 20-24 år 
beta ler 415 k r. pr. kvarta l, idet første 
kva rtals kontingent dog er 625 kr. 
Forskellen 210 kr. modregnes ved 
opkrævningen det fø lgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udm eldelse skal ske skrift ligt til DSR's 
kontingentkasse rer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@ 
dsr-online .dk). Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsnåned (1/ 1,1/4,1/7 og 1/10). 
Genindme ldelse 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, ua"set om DS[(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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Forsidebilledet: KVIK havde tydeligvis satset på de tte løb med OL-roerne Dorthe Friis 
på båden, men DSRs Mette Christensen og Marie Melskens var stærkest· selvom de 
fik den lidt mere stormomsuste øs tlige bane (Fo to: Jan TrzaskowskJ) 
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Leder 

©©© 
Der er sket rigtigt meget siden sidst. .. 
Bladet har holdt en måned fii, og imellem tiden har alverdens be
givenheder skyllet ind over DSR. Der har været afholdt Kanindåb og 
efterfølgende fest; vi har haft en forrygende sommer på Hjelmso; vi 
har deltaget og opnået flotte resultater i VM, DM, 8. GP, Svanemøl
lematchen, Klubmesterskabeme og Mølleåens Blå Bånd; og vi har ved 
hårdt slid fået stablet et fantastisk vinterprogram med standarddans 
(Tak, til Peter Hatlo), gymnastik og meget andet på benene. 
Ja, faktisk er der foregået så meget, at bladet denne gang har oplevet 
vokseværk i en sådan udstrækning, at ellers så udmærkede artikler har 
måtte stille sig i kø til et af de næste numre. 
Midt i alle di sse fantastiske robegivenheder kommer her sidste del af 
beretningen om redaktørens søgen efter den helt rigtige kærlighed, 
endda med en ægte "happy endi ng". 
Dette afsnit af "redaktørens dagbog" er for dem, som har stået ude 
på sidel in ien og heppet, mens jeg kæmpede for at komme i mål - og 
her taler jeg al tså hverken om deltagelse i Svanemøllematchen eller 
Klubmesterskabeme, men om et lidt andet univers, som jeg dog ikke 
helt kan udelukke har noget med roning at gøre! 
Jeg taler om kærligheden, den ægte og helt rigtige kærlighed, som jeg 
har søgt efter så længe. Tidligere på året kom den så forbi , ogjeg er 
bare sååååååååå forelsket - ogja, den er endnu mere fantastisk end 
håbet og fuldstændig ubeskrivelig, som i et eventyr. 
En ting er sikker, Prinsen i inriggeren findes, ogjeg kan nu med sikker
hed sige, at der er en tilos alle derude et eller andet sted. Så lige meget, 
hvordan du ind i mellem synes det hele tegner, så husk på eventyret om 
"Pigen i inriggeren, som roede sig til den store kærlighed og endte med 
at få Prinsen og drømmen om, at de vil leve sammen til deres dages 
ende" - og dette er ikke kun et eventyr. For den, der har håb, har alt! 

Af Marianne Bentzen, redaktor 
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Oktober 
1. 
3. 
8. 
8. 
10. 
14. 
28. 
28. 
29. 
30. 

November 

Aktivitetskalender 2006 

Løvfa Idstu r 
Bestyrelsesmø,je 
Vedligeholdelsesdag i klubben 
Deadline på bladet 
Infomøde Stronhult 
Høstfest 
Oprydning i bådhallen 
Kajakmiddag 
Standerstrygning 
Dansen starter i DSR 

7. Bestyrelsesmøde 
7. Deadline på bladet 
10.-12. Stronhult 

24. Generalforsamling 

Ville din virksomhed købe 
reklame eLLer hjemmesider 
af den mand? 

Så gå ind på www.carstenlynge.dk 

Tekst & Tanke 
v/Carsten Lynge 
Mobil tlf. 40973720 
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VELKOMMEN TIL DEN NYE DANSESÆSON 

VILD MED DANS 
(standard- og latinamerikansk) 

Har du lyst til at lære at danse som stjernerne i "Vild med dans" 
eJler bare lyst ti I at fyre den af på et dansegulv, så har du her en 

enestående mulighed. Ti l at varetage undervisningen har vi fået fat i 
den tidligere el itesportsdanser Jeanett Pedersen. Jeanett har tidligere 
deltaget i DM i latin, optrådt på Falconerscenen samt cheerleadet for 
det danske fodboldlandshold. Så er du frisk på at rykke med hofterne, 
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så meld dig til "Vild med dans"-holdet og få en oplevelse for livet. 

Tid: Mandage kJ. 19:30 - 21:00 
Sted: Gymnastiksalen,DSR 
Dato: Starter den 30. oktober 2006 og kører 

frem ti l primo feb ruar 2007. Pause 
omkring j ul og nytår. 1 alt 10 gange. 

Pris: Ca. 250,- kr. pr. person. 

Tilmelding på listen i Slyngelstuen . Parvis 
tilmelding en fordel, men ikke nødvendig. 

A1vh. Peler R. B. HalW/DSR Motion 



Søndag d. 8. oktober 
afholdes vedligeholdelsesdag fra klo 10- 16 

Skriv dig på tilmeldingslisten i Slyngelstuen. Her vil der også 
være nævnt de planlagte opgaver. Hvis du er kanin fra i år, 

men ikke har aftjent din kanintjans, så er chancen her. 

Vi sesforhåbentlig. 
Husforvalteren 

Vinduerne po bildeværftet nærmest skriger pil at blive vedligeholdt (Foto" Mogens Haut) 
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Stronhult 2006 
10.-12. november 

Vi drager til Stronhult i det yderste Skåne, hvor vi bor på den gamle 
skole. Stronhult er en spredt bebyggelse, der ligger ved en stor typisk 
svensk sø omgivet af skov og marker. Vi udnytter omgivelserne fuldt 
ud i dagtimerne med forskellige løb i skoven, og gåture i området. I 
løbet af dagen indtages uanede mængder kage, og lørdagen afsluttes 
med en middag afhøj standard. 

Turen er i høj grad baseret på fr ivillig arbejdskraft, og alle har en 
huslig pligt hver dag, samt en arrangørpligt i løbet af turen. Det kan 
være afholdelse af aktivitetsløb, gåtur eller postudlægning til orien
teringsløbet. Ti I orienteringsløbet satser vi på at få nye kort over 
naboskoven, men det er ikke faldet på plads endnu . 

De stigende oliepriser har desværre også gjort sig gældende i Sve
rige, så vi forventer en pris på 500 kr. for hele arrangementet. Prisen 
inkluderer transporten, ovematning og alle måltider. Mindre bøm 
betaler 100 kr. Transporten foregår i egne biler. 

Første trin i tilmeldingen er at skrive sig på Stronhultlisten, der kom
mer op på opslagstavlen i slutningen af september. 
Endelig tilmelding og betaling sker på orienteringsmødet, der 
afholdes tirsdag IO. oktober k!. 20.00 på verandaen. 
Alle øvrige detaljer om turen vil fremgå af Stronhultlisten. 
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Søndag d 29. oktober kl. 12.00 
på bådpladsen 

KI. 10.00 er der mulighed for at deltage i årets 
sidste rotur. Mød op på bådpladsen. 

Efter standerstrygningen er der som sædvanlig en 
hyggelig frokost kl. ca. 12.30. 

Billetter ti 50 kr. til frokosten kan købes i baren 
fra d. 16. oktober. 

Bestyrelsen 



Indkaldelse til generalforsamling 

fredag d. 24. november 2006 kl. 20.00 i DSR 

Dagsorden ifølge lovene: 

1) Aflæggelse af beretn ing 
2) Forelægge lse af regnskab til godkendelse 
3) Særlige fors lag 
4) Fastsættelse af kontingent for det fø lgende år 
5) Valg afformand: Hans G. Olsen genopstiller 
6) Valg af kassere r: Johan Frydendahl genopstiller 
7) Valg af sekretær: Pia Abo østergaard genopstiller 
8) Valg a f materielforvalter: Dan Hansen genopstiller 
9) Valg a f kaproningschef: Rune Gartner genopstiller 
IO) Valg a f instruktionschef: Peter Ogstrup opstiller 
11) Valg af motionsrochef: Jan Trzaskowski opstiller 
12) Valg af sportsrochef for Svanemølleakti viteter: 

Berit Haahr Hansen genopstiller 
13) Valg af kajakrochef: Kell lisager genopstiller 
14) Valg af langtursrochef: Laurits Rauer Nielsen genopstiller 
IS) Valg af husforvalter: Bente Kjøller opstiller 
16) Valg af to revisorer: Mads Gydesen og Jørgen Blom genopstiller 
17) Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport. 
18) Eventuelt 

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til 
bestyrelsen. Forslag skal stilles skriftlig af stemmeberettigede med
lemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsam
lingen, dvs. d. 25. oktober. 

Mvh. 
Bestyrelsen 
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Nyt projekt sat i søen 

I sidste uge af september startede et hold studerende på instruktion 
onsdage og fredage kl. 17.00. 
Målet er at have fuldbefarne roere inden standerstrygning. 

Projektet er et samarbejde med USG (Universitets- og øvrige højere 
læreanstalters Studenter-Gymnastik) med henblik på at styrke 
studenterroningen i DSR. 

Roning og vinterbadning for de friske 

- fortsætter projektet efter standerstrygning med vinterroning hver 
søndag kJ. 13.00, idet vi tænder saunaen og går ud og ror en tur op 
langs kysten. AJle er velkomne og især får vi brug for nogle stynnænd. 
Skulle der være for få bådpladser eller styrmænd en gang eller to 
grundet vinter-båd-istandsættelse og projektets store succes vil vi lade 
studenterne komme i første række. Vi vil forsøge at lave både rene 
hyg-gehold og rigtige racerhold. Skulle vejr eller is bremse os forflytter 
vi træningen indendørs. Efter endt rotur/indendørstræning står den så 
på vinterbadning i Svanemøllehavnen og sauna for dem der har lyst til 
det. 

For at få vores ny rokammerater med ind i klublivet fra starten, vil 
de selvfølgelig blive budt velkommen til de afvores mange vinter
træningsprojekter der måtte passe den enkelte studenterroer bedst. 
Projektet slutter ved standerhejsning. 
Tag godt imod dem 

Ankermænd på projektet er: 
Laurits Rauer Nielsen 
Søren Krogh Hansen 
Rune Gartner 

Skulle der være nogen spørgsmål vedrørende projektet er i meget 
l";?!lkomne til at kontakte Rune eller Laurits. 



Til regatta i regnbuens tegn 
- The 1 st World Outgames Montreal 2006 

Vi var en flok på 7 roere fra DSR, Rune Gartner, Erik K. Rasmussen, 
Jan Munkholm, Adrian Tan, Michael Jørgensen, Karin Sørensen og 
Anne Jensen suppleret op med Inger W. Pors fra Aarhus Rokub som 
repræsenterede Danmark ved det l. World Outgames i Montreal den 
29. juli - 5. august 2006. 

Outgames er kort fortalt en kæmpe internationalt sportsbegivenhed, 
hvor over 16.000 mennesker mødes i en uge for at fejre sport, kultur 
og menneskerettigheder. Det hele startede som en slags OL tor sport
sinteresserede bøsser, lesbiske, transseksuelle m.m., men hvor fokus 
var mere på det sociale fællesskab. Ideen er at sport som aktivitet kan 
bringe os som mennesker sammen ved at bryde grænser og bygge 
broer. Nu er det blevet til en verdensbegivenhed, hvor alle føler, de 
kan deltage i dette store fællesskab uanset nationalitet, race, kultmel 
baggrund, seksuel orientering, religiøs overbevisning eller fYsisk 
handikap. 

I alt deltog ca. 14.000 fra 107 lande fordelt ud på 35 forskel! ige 
idrætsgrene og en række kulturelJe aktiviteter og konferencer. En stor 
del af konkurrencerne foregik i de gamle olympiske anlæg, og hele 
stævnet var opbygget på samme måde som OL med åbningsceremoni 
med indmarch, taler, underholdning m.m. og afslutningsceremoni. 
Flot var det! 

Forårets og sommerens træning skulle stå sine prøver mod roere fra 
hele verden. På forhånd havde vi ingen anelser om, hvor hårde eller 
lette konkurrencerne ville blive. Arrangørerne havde lagt op til et 
meget st0l1 program med samtlige bådtyper og klasser. Der havde 
på forhånd ingen udtagelseskriterier været, da hele Outgames' ide er 
lagt an på, at aJle kan deltage uanset forudsætninger. Så vi håbede på 
det bedste og trygtede det værste. Knap 300 roere fra 5 kontinenter 
havde meldt deres ankomst. De fleste havde tilmeldt sig i 3-4 løb, og 
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nogle i endnu flere. Vi var ingen undtagelser her. Regattaen kørte 
efter FISA Masters regler, hvilket betyder, at de fleste løb blev afviklet 
i afdelinger, og hver afdeling var et finaleløb. Det betød, at der var 
flere I. pladser i nogle løb. Alle løb var på 1000 meter og blev afviklet 
under ledelse afFISA, det internationale roforbund. 

Vi var repræsenteret i 13 løb og fik høstet vores del af medaljer. 
Konkurrencen var af varierende kvalitet - i nogle løb var der mere 
kamp til stregen end andre, hvor der kunne være op til 150-200 m ned 
til næste konkurrent. Først på banen var Adrian i den første afdeling 
af mænd, åben klasse I x. Det viste sig ikke at være den store sag at 
sikre dagens første medalje, Adrian kom i mål med næsten 200 m til 
det nænneste konkurrent. Mere spændende var den tredje afdeling 
afmænd, åben Ix hvor Rune fik kamp hele vejen afen tidligere tysk 
landsholdsroer, og måtte tage til takke med en andenplads. 

Inger (som har en fortid som landsholdsroer med deltagelse i OL i 
Seoul og Atlanta) var næst i kvindernes 2x. Hun havde gennem nettet 
fået aftalt at ro sammen med en canadisk dame, og selvom de ikke 
havde roet sammen før, vandt de deres løb overbevisende. 

Nogle timer senere var Inger på banen igen. Denne gang med Karin, 
her var konkurrencen straks hårdere, og damerne måtte overgive sig 
til et stærkt hollandsk par. Michael var den næste der skulle prøves på 
vandet i mænd B l x. Der var rigeligt med tilmeldte i dette løb, så den 
skulle roes i 4 afdelinger. Michael, der først startede med at ro outrig
ger sidste år, lagde ud i god stil, men syrede til j almene på det sidste 
stykke og måtte tage til takke med en tredjeplads. Og for at det ikke 
skulle være løgn, så skulle Inger ud igen for tredje gang for at ro mix 
2x med Rune. Inger og Rune vandt uden de store anstrengelser i tiden 
3:31,86 og lagde kun en spurt ind for publikums skyld. KønsforvilTin
gen var stor i mix løbene for da de skulle have deres medaljer var de 
begge klædt i drag - Rune med make-up og bryster, Inger med over
skæg og bule i bukserne, til stor begejstring og morskab for publikum. 
Lige i Outgames-ånden! 
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Sidst på den første dag af regattaen var Michae l, Erik og Jan ude i et 
internationalt sammensat otterhold bestående af 3 danskere, 2 tyskere, 
I franskmand, I irer og l amerikaner. I otteren havde de ikke de bed
ste forudsætninger for at vinde medalje, da de naturl igvis ikke havde 
roet sammen på forhånd udover de to træningspas, som de havde i 
Montreal. Og alle, som har prøvet at ro i en otter, ved, hvor svært det 
kan være at finde sammen og finde rytmen . Det fik de også at mærke 
i denne otter, der var en del frustrationer under første træningspas. 
De fi k trods alt et godt løb, men konkurrencen var hård og de sluttede 
noget nede i rækkerne. 

Den næste dag var det lnger, der skulle lægge ud med kvi ndernes 1 x. 
Modstanderen var halvdelen af det hollandske 2x, der havde slået 
Inger og Karin dagen før, så der var lagt op ti I revanche. Og revanche 
det fik hun! Inger vandt suverænt selvom banetempoet ikke kom op 
på meget mere end 26. Næst var det Adrian, der skulle ro letvægt
sherre Ix. Med lidt mindre ned til nr. 2 end dagen før var det stadig en 
overbevisende sejr i tiden 3:33,23. 
M ichael og Rune sti llede op i mænd 
2x og leverede dagens mest 
spændende opløb. 300 m før mål lå 
de på anden pladsen med to båds
længder op til et tysk hold, der lå 
nummer et, men så satte herrerne 
en gevaldig spurt ind og nåede lige 
præcis at komme i mål før tyskerne! 

To timer senere var Erik, Jan, Rune 
og Michael ude i 4+ med Anne Jensen 
som styrkvinde. De skulle ro mod 
1 australsk og 4 amerikanske hold. 
Amerikanerne har jo stor tradition 
for at træne meget 4+ og vandt løbet, 
på trods af de bedste anstrengelser 
fra det danske hold. Kort tid efter 
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var det Inger og Adrian, der skul le prøve al se om ikke de kunne gøre 
kunsten efter igen i mix 2x, ogjo, det lykkes - der var også indlagt en 
symbolsk spurt for publikum . 

Straks efter m ix 2x løbet hoppede I nger over i en ti I lejl ighed sat 
mix 4x med 3 canadiere. De to canadiske herrer var ikke de mest 
rutinerede, så det blevet hårdt løb tor damerne med at trække båden 
ned ad banen. Desværre ingen medalje i dette løb, men med 4 guld 
medaljer i alt kan Inger vist ikke klage! 

Hele regattaen var meget velorganiseret med stor hjælp fra den lo
kale roklub, som stod for al logistikken i torbindeise med båd leje og 
fordeling afbådene. Mange frivillige var organiseret til at Ja alting i 
forbindelse med regattaen ti I at glide let, så der aldrig opstod ventetid 
ved broerne eller på bådpladsen. Det var et imponerende arrange
ment med løb hvert IO . minut fra kJ. 9 - 15 to dage i træk uden pause. 
Der var i det hele taget en rigtig god atmosfære alle dagene, både 
træningsdage og løbsdage, hvor vi nok var konkurrenter på vandet, 
men fik mange nye venskaber på land og udvekslet roerfaringer rundt 
omkring i verden. 

Næste Outgames bliver afholdt i København i 2009, og roning er 
allerede annonceret til at blive en af disciplinerne igen, og at DSR i 
den forbindelse kommer til at spille en central rolle. Alle, der deltog i 
Montreal, var opsat på at deltage i København, så vi kan se frem til et 
kæmpe arrangement med masser af muligheder for at holde en festlig 
regatta på en alternativ måde. Som noget nyt (og overset) så kommer 
kano og kajak sikkert også på programmet, og vi kan evt. vise hvor
dan de to sportsgrene kan kombineres i et stævne. Vi håber, at klubben 
og det øvrige rosamfund i Danmark vil bakke op omkring Outgames i 
2009, da den byder på en fantastisk mulighed for at holde en interna
tional regatta, der henvender sig til folk på alle niveauer, der synes det 
kunne være sjovt at fejre vores fælles samlingspunkt: roning! 

Af Michael Jørgensen 
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To forlis - to forlig 

DSR får 75.000 kr. i erstatning 

2004 var et uheldigt år i DSR. I løbet af en måned havde vi 3 forlis; 
en 4-åres inrigger, Hugin, blev sejlet ned i Københavns Havn, en 
dobbeltsculler, Thesus, ramte en umarkeret bøje på Bagsværd Sø og 
en kajak, Forel, forliste i hårdt vejr i Svanemøllebugten. De to første 
sager fik et retligt efterspil, og DSR har nu fået henholdsvis 40.000 kr. 
og 35.000 kr. i erstatning. 

Nedsejlingen af Hugin 

D. ll. maj 2004 var Hugin med to nye roere og tre erfarne roere på 
vej igennem Københavns Havn. Den befandt sig på østsiden tæt ved 
Holmen, hvor kongeskibet Dannebrog lå fortøjet. Hugin havde valgt 
denne nlte frem for nlten langs Langelinie på gnlnd af vindforholdene 
(i 2004 var det stadig tilladt at ro langs Langelinie). Sent opdager 
styrmanden en stor sej ler for motor, der er for udadgående. Styrman
den forsøger med en manøvre til styrbord at undvige, men sejlbåden 
sejler tværs igennem Hugin mellem 2'erens og 3'erens plads. Hugin 
bliver skåret midt over og en af roerne sidder fast og bliver tnlkket ind 
under sejlbåden . De andre roere bliver slynget i vandet.' Ved et utroligt 
held slipper alle roerne uden de store fYsiske skrammer, men alle har 
væsentlige psykiske skrammer, det tager lang tid at komme sig over. 

Vraget af Hugin har indtil for nylig ligget på bådepladsen og ventet på 
sagens afgørelse, så alle har kunnet se resultatet af påsejlingen. 

Besætningsmedlemmer på motorsej leren erkender med det samme, 
at de overhovedet ikke holdt udkig (fordi de stod og så på Danne
brog). Skyldsspørgsmålet synes åbenbart, også fordi en motorgående 
båd skal vige for en robåd. Men efterfølgende ændrer besætningen 
forklaring; de mener nu, at de holdt udkig og påstår, at Hugin var et 
sted , hvor den ikke måtte befinde sig. l DSR Tar vi imidlertid hurtigt 
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vidneudsagn fra andre nærliggende både, der kan bekræfte, at Hugin 
blev sejlet ned, og at sejlbåden ikke ændrede kurs eller fart før ned
sejlingen. Sejlbådens ejer står imidlertid fast ved sin påstand og rejser 
endda erstatningskrav for de mindre skader, sejlbåden fik afkollisio
nen. 

DSR's bestyrelse beslutter på den baggrund at rejse sag ved Sø- og 
Handelsretten. I august i år blev der indgået forlig i sagen, kort før 
den skulle have været for retten. Baggrunden for at indgå forlig var, at 
DSR herved fik den erstatning, som en dom ville have givet, uden at 
det blev nødvendigt at føre en egentlig sag, hvor de implicerede roere 
skulle være tvunget til at genopleve den ubehagelige hændelse. DSR 
fik 35.000 kr. i erstatning for Hugin tillagt 5.000 kr. til dækning af 
sagsomkostninger. Ejeren af sejlbåden fik ingen erstatning for ska
derne på sin båd. Værdiansættelsen af Hugin, en 15 år gammel glasfi
berbåd, blev fastsat ved syn og skøn. Vi synes, at det var lavt sat, men 
der er ingen tvivl om, at Sø- og Handelsretten ville have lagt denne 
værdiansættelse til grund ved en egentlig dom. 

Thesus forlis 

I starten af juni 2004 ramte en af dobbeltsculIerne, TheslIs, på Bag
sværd Sø nogle startporte til kajakkaproning og bliver alvorligt 
skadet. Portene lå lige under vandoverfladen og var ikke markerede. 
De lå tilbage efter et kajakstævne den forudgående weekend. Nor
malt skulle stat1portene have været fjernet, men dårligt vejr havde 
forhindret dette. I/S Rostadion Bagsværd Sø (i det daglige Bagsværd 
Kommune) er ansvarlig for anlægget og dermed også ansvarlig for, at 
startsystemet skulle have været afmærket, hvilket det ikke var. DS R's 
roere havde derfor ikke en chance for at se "undervandsminen". Den 
ansvarlige for anlægget erkendte umiddelbart, at anlægget ikke havde 
været markeret, men som i sagen med Hugin var vi endnu engang ude 
for, at der blev ændret forklaring. l/S Rostadion benægtede, at p0I1ene 
ikke havde været markeret og fralagde sig ethvert ansvar. Igen beslut
tede DSR's bestyrelse at anlægge sag. Først da vi nåede tæt på en 
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domsafsigelse i Byretten i Gladsaxe, gav l/S Rostadion s ig. Også her 
blev der indgået forlig, hvor DSR fik 35.000 i erstatning for Thesus, 
som et par år forinden var ny indkøbt (or 55.000 kr. 

Og hvad kan vi så lære . . . 

Begge sager er desværre eksempler på, at de ansvarlige for uheld ofte 
efterfølgende ændrer forklaring el ler all erede fra starten benægter 
deres skyld. Det ser man jo ofte i fo rbindelse med uheld i trafikken. 
Ud over den kontante erstatn ing, er de to forlig et pl aster på såret for 
de implicerede, der nu kan glæde sig over, at retfærdigheden langt om 
længe trods alt skete tyldest. En stor tak ti l vores mangeårige medlem, 
advokat Dan N ielsen, som fø rte begge sager for DSR. 

Bestyrelsen har ti dligere i bladet behandlet Hugins forlis. Her skal 
bare understreges, at man som roer er den svage part. Selv om der er 
tydelige og klare regler på vandet, skal man ikke regne med, at andre 
overholder disse. Det er derfor meget vigtigt at holde godt udkig og 
være agtpågivende. Specielt hvor der er meget trafik, som fx i Køben
havns Havn og i Kalkbrænderi løbet, er det vigtigt at holde udkig, og 
regn ikke med at sej lere og speedbåde holder ordentlig udkig. 

Forels forlis er også tidligere af bestyrelsen omtalt i bladet. Her skal 
blot lyde en opfordring til altid at checke vejrudsigten, før I går på 
vandet. Selvom vi har forh oldsvis fredelige vejrforhold i Danmark, 
kan vejret oven·aske. OMl har en udmærket hjemmeside, www.dmi. 
dk, hvor der er aktuelle farvandsoplysninger om vind- og bølgefor
hold på Sundet. 

Paul Briiniche-Olsen 
Formandfor DSR 200f-05 
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MandaE Tirsdag Onsd 
07.00-07.55 

Morgengymnastik 
med Asbjørn 

16.00-17.30 

Yoga med 
Anna 

17.30-19.00 17.00-18.30 17.00-1 

Yoga med Tæskehold n1.ed Gotvedbe, 
Anna Jeppe - NYT! med L 

18.30-20.00 18.30-2 

Tæskehold med Gotvedbe, 
Jeppe - NYT! med L 

19.30-21.00 
Standard og 

Latin-
\ 

amerikansk 
dans n1.ed 

Jeanett 
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lag Torsdag Fredag 
07 .00-07.55 

M orgengymnastik 
med Asbjørn 

l8 .30 17.00-18.00 

væg eise Ryg-Skulder-
----lars Nakke med 

Irene 
~O.OO 18.00-19.00 

vægeise Motions-
----lars C irkeltræning 

m ed Irene 
19.00-20 .00 

Motions-
K oordina tion 

og sty rke 
m ed Irene 
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Areknuderne Stiftende møde 15.8.06 

Omkring 16 medlemmer var mødt op for at være med til at starte et nyt 
netværk j klubben for medlemmer på 45+. 
Derudover havde mange vist interesse for initiativet pr. mai!. 
Der er ca. 200 med lemmer, der er over 45 år. 
Begrundelsen for netværket er, at en større gruppe af klubbens med
lemmer har svært ved at komme og ro på de store ro-aftener tirsdag og 
torsdag og at en del på 45+ føler sig noget marginaliserede disse aftener. 
De ønsker mere socialt tællesskab med jævnaldrende og ligesindede på 
samme niveau eller mulighed for at ro på tidspunkter, hvor de ikke er 
bundet af familiære gøremål el. lign. 

Derfor vil man danne et netværk, hvor denne gruppe kan kontakte 
hinanden direkte og aftale individuelle roture på andre tidspunkter end 
de 'officielle' - og i øvrigt lave arrangementer af den ene eller anden art. 
Netværket er uformelt og skal ikke have plads i bestyrelsen eller anden 
form for særstatus i klubben. 

Muligheder for medlemmer af netværket: 
• Mødes til roning på en fast tid hver uge uden for de sædvanlige 

tider (p.t. kl. 7-8 mandag morgen - men lørdags/søndagsroning 
blev også efterlyst)) 

• Danne små spontane ad hoc grupper (feks.: hvem har lyst til at 
ro tirsdag form iddag?) 
Arrangere langture 
Arrangere weekendture (f.eks. ti l Stronhult i Sverige) 

• Arrangere skiture 
Organisere motion (feks. løbetræning i vinterhalvåret) 
Deltage i morgengymnastikken tirsdag og fredag fra 7-8. 
Den er åben for alle, men deltagerne er p.t. alle på 45+ 

• Arrangere udflugter ([eks. måneskinsture eller picnics) 
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Bente Kjøller gjorde opmærksom på, at hvis man tog ud med en båd in
den 16.30 tirsdag og torsdag, så er det ikke nødvendigt, at man er tilbage, 
når de store ro-aftener starter kl. 17.15. 

Hvordan bliver man medlem af netværket? 
Alle, som får tilsendt dette referat, vil få tilsendt en opfordring til at 
melde sig til netværket via Groupcare, der er DSR's officielle mai 1-
netværk. Så danner vi et under-netværk specielt for Åreknuderne. 
Opfordringen vil blive ledsaget af en vejledning i, hvordan man melder 
sig til. 
Bente Kjøller og Karl Heinz Raatz lovede at oprette netværket på 
Groupcare og være administratorer. 

Vi håber, du har lyst til at være med. 

P.S. Der er ingen overansvarJige for netværket. Det er et tilbud, og du er 
selv ansvarlig! 

P.P.S. Hvis nogen har et mere genialt navn til netværket end "Åreknud
erne", så meld ud. 

Referent: Gunvor Bjerre 

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.: 3888 1909 • Fax: 3888 17 84 • Mail: leif.werborg@sa-el.dk 
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Den Sjællandske Roin
vasion 
Af Nynne 
.. .. .. alias Rikke Flindt 

Lørdag den 12. august 
kl. 4.30 
F ... der var s .. en grund ti l at j eg 
kun var spejder i mi ndre end tre 
måneder, da jeg var barn . Er lige 
blevet vækket af et irriterende 
vækkeur. 

KI. 4.31 
Ligger i min sovepose på min 
luftmadras i et lille lummert telt 
sammen med mit bådhold og 
hører regnen hamre på teltdugen. 
Ikke just den bedste start på bro
roningen. Dagen for Den Sjæl
landske Roinvasion af Fyn i små 
robåde. 

.. . Hvor bliver solen af spørger 
jeg bare')? 

..... hvem glemte at betale for 
Sommer & Sol licensen ?? 

Kl. 4.35 
Fik den tanke at hv is j eg var 
hjemme i København ville jeg 
ligge i min varme seng - Her i 
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Ha lskovs har vi konstateret at 
underte ltet udenfor er invaderet 
afen lille sø . .... suk 

OK var selv med ti l at slå te ltet 
op 
- og korrekt tel thåndtering nåede 
j eg aldrig til i min korte spe
jderkarriere. 

Gad v ide hvordan det står til med 
de fem andre te lte, jeg også hjalp 
til at slå op ..... 

KJ. 5.15 
Har spist masser af morgenmad, 
og har konstateret (med glæde) 
at alle de andre er i live og ikke 
druknet i deres telte .... 

Kl. 5.30 
Morgenmøde -

Kl. 5.32 
Løbsledel sen har lige meddelt 
at et af de hjem mevæmsfartøjer 
som skulle holde øje med os er 
fors in ket og afgang først bliver 
kl. 8 .... 

Godt at de ikke skal forsvare 
Danmark ... .. måske de også har 
en telefonsvarer der siger" vi 
overgi ver os - nøglen ti l ølleme 



hænger i skabet ti I høj re for 
døren" 

KI. 5.35 
Hvad laver man på Halsskovs på 
dette tidspunkt af døgnet ??? 

KI. 5.37 
Hvor finder man en varm 
seng???? 

KI. 5.41 
Nej nej nej er blevet opdaget af 
styrmanden fra mit bådhold og 
kostet i gang med at gøre båden 
klar . ... Det regner jo . . .. 

Båd gjort klar, men hvad med 
mig ?? 

KJ. 6.30 
aaaaaaaaa lykken er en bil med 
fyr i 

- nej altså sådan et fyr der kan 
varme bilen op .... . . 00000 

varme og sidde i tørvejr .... 

Kl. 8.00 
Det er nu - vi skal af sted ..... . 
sammen med 25 andre robåde. 
H vor vi Idt tænk at skulle ro over 
Storebælt 

Klo 8.10 
Fumler med at få den skrigor
ange vest på, der skal vise, at vi 
er en førerbåd for fem andre både 

KI. 8.1I 
Jeg er sikker på at min stylist 
(hvis jeg havde en) ville mene 
at orange ikke står godt til mig 

Kl. 8.12 
Vildt - jeg skal over Storebælt i 
en robåd . . .. ! 

I en robåd! 

Klo 8.35 
Så for søren- nu er de vågnet op 
i de fartøjer, som skal holde øje 
med os. En lille hidsig speedbåd 
kommer susende og kommander
er os i gennem åbningen lige før 
de store bropiller starter. ..... 

Den er høj den bro ..... 

25 både fylder godt nok også 
meget, når de skal igennem den 
åbning 

Hvor kom alle de store bølger fra 
... ? 
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KI. 8.38 
øøøøø skal vi virkelig igennem 
det her vand ???? 
- der er jo mærkelig høje bøl
ger - som bliver kastet frem og 
tilbage mellem bropillerne 

Hvorfor var det nu, at jeg mel dte 
mig til dette ??? 

K1.8.44 
Hov - har lige mistet vores fl ag 
- vores Dannebrogsflag. Det bl ev 
taget af en stor bølge 

Kl. 8.45 
Vores styrmand har åbenbart 
flere følelser for Dannebrog end 
mig - vi skal skodde tilbage 
igennem bølgevand, og modsat 
de 25 andre både som også er 
der, for at samle flaget op .... . . 

???? hal10 de brænder Dannebrog 
med glæde andre steder i verden 
- kan dette her ikke bare skylle i 
land .... . 

K!. 8.52 
Vådt Dannebrogsflag reddet og 
vi ror nu væk fra bropillerne, de 
mærkelige bølger og ud på åbent 
vand igen - puha - det var da 
noget af en start 
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Memo til fremtiden. Gaffatape 
fremover til agterflag næste 
gang man skal ud og lege i store 
bø lger. 

KI. 9.30 
Hold da fest hvor er det bare 
vi ldt - den bro er altså ret flot 
.... Og det er holdt op med at 
regne .... Tænk at jeg er med til 
at ro over Storebælt . .... . 

Og vi hygger os, råhygger os, 
mens vi ror over Storebælt og 
beundrer bro, himmel, de andre 
både og fællesskabet -

Dramatisk Storslået Rotur. ..... 

K!. 9.44 
Holder øje med vores lille gruppe 
af både. Man har jo et vist ansvar 
når man har fået den skrigorange 
vest på ..... 

K!. 10.20 
Ud for Sprogø. Min båd har vist 
met en fælles hjerneblødning 
- har fået en svensk sang på 
hjernen -
J ag kanner en bot 
Hon heter Anna. Anna heter hon, 
och hon kan banna banna dig så 
hål1 
Han rojer upp i våran kanal. 



Klo 10.25 
Orange tøj og en sang vi gentag
er om og om Igen .. ... 
Får associationer til Harry 
Krishna danserne på Strøget i 
deres ferskenfarvede tøj og deres 
repeterende sange om ham der 
Harry .... 

Åhhh gud er jeg i virkeligheden 
blevet opslugt af en sekt, og er 
ved at blive bortført til Fyn ??? 

KLI 0.27 
Nej den er vist for lang ude - Jeg 
er nok bare ved at være sulten .... 
Men vi nærmer os da heldigvis 
Fyn 

KI. 11.05 
Landgang på Fyns land ved Ny
borg Campingplads. 

KI. ]].46 
Mad ....... Mmmums selv en 
slatten leverpostej er et hit når 
man er sulten 

K1. ]2.05 
Mmmm her er lidt koldt i det 
våde tøj ..... må vist hellere skifte 
ti l noget tørt ..... 

K1. 12.07 
Det hjalp. 

Klo 12.10 
Har fundet de andre sektmedlem
mer inde i fællesteltet og deler 
gavmi Idt ud af den kage der står 
på bordet. De Sultne Rovfugle 
kaster sig over den 

Fryser stadig lidt. ... 

Klo 12.20 
Hovsa det var jo slet ikke vores 
kage, men De Sørgelige Rester 
fra nogle andre ..... 

Hurtigt fjern bevismateriale 

KJ. 12.25 
Ifører mig en sort plastisk sæk 
for at holde på varnlen .... 

Jaja ret morsomt - lige pludselig 
blev jeg omdøbt til sækken-
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Kl. 12.40 
Sækken går sin vej - må finde 
mere varme og få tørret det in
derste tøj. 

Memo til fremtiden - Husk også 
tørt undertøj når du skal ud og 
lege i store bølger. .... 

KI. 13.10 
Smider alle hæmninger - står i 
bar røv og appelsinhud og får 
tørret undertøjet inde i dameom
klædningen på campingplad
sen ..... Sådan en lufttørrer til 
hænderne kan bruges til mange 
ting ...... 

Kl. 13.16 
T ør og varm igen - dej ligt. 

KJ. 14.00 
Så er der beordret afgang igen 
Igen -

Kl. 14. 15 
Ja tøjet er vådt igen - hvor er 
lufttørreren i denne båd? 
Men OK vi ror så det gør ikke så 
meget - og det regner jo heldig
vi s ikke, så det går nok. 

KJ. 14.55 
En skypumpe ??? 
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En skypumpe ogjeg sidder i 
en lille robåd ude på Storebælt 

Hallo det er kun sådan noget man 
ser på film ...... 

K1.14.56 
Gad vide hvor langt væk den er 

'I')') 
•• 0.0 ••• 

Den er godt nok på den anden 
side af broen, men hvor langt 
væk .... .. ??? 

20 op denne gang - lad os 
komme væk ..... . 

Kl. 14.57 
Tænker over hvem der skal arve 
min rodragt, skab, rosæde og min 
vanddunk ... . 

Den er godt nok flot og stor ... .. 
monstro at vi kan flyve, hvis den 
fanger os? 

Kl. 15.01 
Himmel være lovet - den opløste 
sig ..... puha tilbage til hygge 
tempo .. ... og frem med kiks 
og styrmandslik ...... og hygge 
- masser af råhygge alt imens at 
vi ror tilbage over Storebælt ..... 

Kl. 16.14 
Bliver opsamlet i en lille flok 



robåde, lige før den store sejl
rende . Så her ligger vi som små 
æll inger, alt i mens de to store 
fartøjer holder øje med os og 
trafikken - og sikrer at der er 
fri passage inden vi bliver sendt 
over sej Irenden . . ... 

KJ. 16.25 
Hmmm kunne egentligt godt 
bruge et toi let .. .. 

Kl. 16.45 
Måske skull e man prøve øsen 

KJ. 16.47 
Har lige spottet et kamera med 
kæmpe telelinse på et af far
tøjerne .... Øse-ide droppet 

KJ.17.30 
Landgang på djævleøen igen .. .. . 
i rask trav op til toilettet 
Puha - det lettede 

K1..17.45 
Hey - jeg har roet over Storebælt 
tur/retur ...... ! 

KJ.l7.55 
Nedpakning af både og pålæs
ning afbåde på trailer. 

KI. 18. 11 
Diskussionslystne Stædige 
Retorikere slår sig løs. Hvordan 
skal bådene læses, hvor skal 
gjorderne sættes og hvordan skal 
knuderne bindes ... ... . 

Memo til fremtiden: Gafta
tap~ på munden og i gang med 
kællingeknuderne - ikke så 
meget pjat. ..... 

KI. 23.]4 
Ankomst til DSR og alt imens 
der er en bryllupsfest i gang oppe 
klubben rar vi bådene læsset af 
og lagt på plads ..... 

Det er så yndigt at følges af 

KJ. 23.56 
Ligger i min varme seng og 
tænke på Storebælt 
Jeg gjorde det - roede frem og 
tilbage over Storebælt ...... 

Sejt 
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SVANEMØllEMATCHEN 2006 

Det var mandag 
Der var blæst og bølgetoppe 
Der var grønne alger og en mærkelig lugt 
Der var både i opfyldningen, bankende hjet1er og spændte roere 
Det var dette års Svanemøllematch - og for nogle en sports
begivenhed på højde med OL * 

Men med nærmest militær præcision blev de forskellige både sendt 
af sted, alt imens et højtråbende publ ikum tog imod nede ved 
Paustian-bygningen. Men det startede ikke godt - og selvom det 
trofaste publikum klappede og råbte alt hvad de kunne på DSR, og 
roerne roede en berømt legemsdel ud af bukserne, så lagde KVIK ud 
med et hattrick i de tre fø rste løb - Svanemøllesilden (4-åres kanin 
damer), 4-åres senior damer og 2-åres senior herre. 

Heldigvis vendte sejrsvinden til DSR, og sejrene kom ind i lind strøm 
(og heldigvis for det da) startende med Bolcheglasset for 4-åres kanin 
herre, og så fulgte de kommende sejre med ... Som publikum med et 
begrænset udsyn i opfyldningen kunne vi via radiokontakt med 
dommerbåden får løbende opdater inger om løbenes sta11 og så hvem 
der lå forrest - indtil at vi selv kunne se hvorledes bådenes races .... 

DSRs vindere af Spejlet anno 2006 . Rasmus Deeskamp, Rasmus Skou, Søren Rødgaard 
Thomsen og Faisel Butt med styrmand Tilde Wonsild (Foto Jan Trzaskowski) 
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Efter et par timer med topunderholdning og nervepirrende spænding 
kunne DSR konstatere at vi samlet dette år vandt over KVIK med 
6-5. Den gode stemning og glæden var med på bådepladsen og til 
sejrsfesten senere på aftenen . . . . . . 

* Kilde: Formand Hans 

Her kan du se den samlede opgørelse over de forskellige løb. 
Svanemøllesilden (4-åres kanin damer): KVIK 
4-åres senior damer: KVIK 
2-åres senior herre: KVIK 
2-åres senior damer (glaspokalen): DSR 
Damepokalen (4-åres kanin damer): DSR 
4-åres senior hen'e: DSR 
Venner-løbet: DSR 
Spejlet (4-åres kanin herre): DSR 
Bestyrelsesløbet: KVIK 
Gig otter: KVIK 
Bolcheglasset (4-åres kanin herre): DSR 

Af Rikke Flindt 

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

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

E'mail: hel@alfa-eklunddk • Fa x . 70204413 
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KANINDAB 2006 

2. september blev årets kanindåb aHlOldt, og det var en fremragende 
dag. Vejrudsigten havde godt nok lovet vandret regn, men som altid, 
når der er dåb i DSR, var vejrguderne med deres kollega til havs (Kong 
Neptun), så vi i stedet fik bragende Aot solskin og omkring 25 grader. 

Igen i år forløb dåben efter konceptet om en aktivitetsdag, som er 
sjov for alle. 90 kaniner mødte op i klubben kl. 10.30, hvorefter de 
blev Fordelt på henholdsvis landhold og vandhold a 4 langører. Land
holdene begav sig til fods ad en rute ud igennem havnearealerne på 
den anden side af Kalkbrænderiløbet, hvor de undervejs løste for
skellige opgaver ved de udsendte poster. En af de efterhånden klas
siske opgaver var at måle 4 liter vand med en 3 og en 5 liters spand. 
[fiskerihavnen skiftede land- og vandhold, således at landholdet 
nu blev til et vandhold og omvendt. Vandruten var ligeledes udlagt 
med forskellige opgaver undervejs, som f.eks. at vende robåden 360 
grader den ene vej og 360 grader den anden vej på tid eller kaproning 
med kvartede årer. En anden opgave var at gætte afstanden mellem 
de 2 gule bøjer mellem Svanemøllehavnen og Tuborg, og her er vi 
desværre nødt til at bringe en rettelse: Vi (Instruktionsudvalget) pås
tod, at det rigtige svar var 650 meter, men en finmåling med GPS har 
efterfølgende vist, at afstanden i år kun er 310meter. .. 
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Hj em me i DSR sku lle det egentlige dåbsrituaJ gennemføres, men 
grundet det ulækre, og sikkert sundhedsskadelige havnevand, kunne 
ismidningen fi'a pontonen ikke gennemføres. r stedet blev kaninerne 
med bind for øjnene ført til Kong Neptun, igennem et fodbad afvand 
(fra havnen), iblandet ubeskrive lige ingredienser - primært fra Kims 
multimaskine. Kong Neptun døbte herefter kaninerne enkeltvis "til 
søens folk", hvorefter det var slut - troede de ... For Neptuns hjælper 
stod selvfølgelig klar bagved med en spand gysende koldt vand. 

Og så var der allendåben . .. Her havde hele Il kaniner, samt en gæst 
fra Hellerup Roklub, nemlig sneget sig med UDEN AT VÆRE DØBT! 
Heldigvis havde Neptun forberedt sig på dette, så han havde medbragt 
sin promiskuøse og lettere maskuline datter, som afgjorde hvilken straf 
der skulle tilfalde de syndige. 

Oprindeligt blev den nuværende dåb opfundet, fordi vi trængte til 
fornyelse efter mange år i skarp konkulTence med søværnet og KVIK 

om det mest ulækre ritual, og det har været en stor succes. Faktisk 
så stor, at rygtet har spredt sig til andre roklubber, hvor enkelte har 
spurgt om de måtte kopiere vores dåb. Dog er tonen om nye tider 
ikke nået ind over plankeværket, hvor der fOlisat konkurreres med 
marinerne - måske i håb om bare at vinde noget i år. .. (Ups!) 

40 medlemmer var mødt frem for at 
hjælpe med dåben. Stor tak for jeres 
opbakning! 

Herunder bringes resultatet af en af 
opgaverne under dåben fra 7 udvalgte 
kaninhold. Opgaven bestod i at skrive 
et vers på "J en kælder sort som kul", 
hvor ordene Ro væk!, kanin, sveder, 
råber, solskin og teknik skulle indgå. 
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HOLD 3: 
l en roklub heromkring 
4' kaniner sveder 
Bliver sat ti I at ro i ring 
Styrmanden den feder 
Styrmand råber vredt "ro væk" 
Sikke en teknik hos KVI K 
DSR de rykker 
Se hvor vi os hygger 

HOLD 7: 
r en båd på Øresund 
Sidder vi og sveder 
Håber på en god teknik 
Styrmand råber eder 
Aren langs og så et skift 
Badegæster gir' et pift 
Solskin, glade miner 
Nu "ro væk" kaniner 

HOLD 9: 
På et farvand grønt som bræk 
Ror et hold kaniner 
Styrmand råber kækt " ro væk!" 
De sveder mens han griner 
Men trods vandet ligner lort 
Og tekn i kken går i sort 
Øllerne de smage 
Solskin, glade dage 

Hold Il 
l en roklub som kanin 
Vi må alle svede 
Vor's teknik er ik' så fin 
Fordi vi er fede 

Sveder, råbeT "Ahh ro væk" 
Din kanin hvor er du fræk 
Roning godt for helsen 
Skål for en på "pelsen" 

HOLD 16: 
[ en inrig' fuld af vand 
Instruktøren råber 
Ro nu væk alle mand 
Eller r er tåber 
Kaninerne de sveder tran 
Solskin hele dagen lang 
Teknikken er i orden 
Syns' i hvert fald Morten 
Dedikeret til Morten 

HOLD 18: 
I en robåd sveder vi 
Solskin på kaniner 
Instruktøren råber "ti -
Stærke til det: piner" 
Når jeg siger højt "ro væk" 



Menerjeg i lige træk 
Hvis I ej det magter 
KVIK os sej ler agter 

HOLD21: 
I en robåd fu Id af vand 
Sidder vi og sveder 
Bundproppen den er på land 
Styrmanden han leder 
"Kom kaniner, ro nu væk 
båden den er tem' lig læk" 
selvom det er solskin 
så ta'r Ormen vand ind 

Et udvalg afbilleder fra dåben 
ligger på klubbens hjemmeside, 
hvor der også er link til Karl
Heinz' billedarkiv. 

Af Morten Jensen 

(Foto: Karl-Heinz og Henrik Asmussen) 



Talentholdet - 8GP 2. runde 

Denne gang skulle vi ud og forsvare vores forspring i 2. division 
på hjemmebanen, Bagsværd Stadion. Træneren havde denne gang 
forsøgt at sætte holdene i god tid, så vi alle havde en chance for at 
blive roet godt sammen inden regattaen. Men, men, hvem siger det 
skal være nemt. Vi måtte bytte lidt rundt og flytte lidt op og ned, og 
2 uger inden løbet havde vi fået den endelige holdsætning og alle var 
nu også kommet tilbage fra ferie og klar til at give den gas de sidste 2 
uger inden 2. runde. Dette betød at vi nu ikke længere havde Kirsten 
i singlesculler, men havde fået Karen Bonefeldt med i I. heat og 
Pemille kom tilbage til Talentholdet og roede dobbeltsculler med Pia 
Boyborg. Derudover var Christina Bøje var kommet med på Hennes. 

Vejret var noget uforudsigeligt, og da 2. runde gik i gang var det med 
solskin og temperaturer der ikke helt stemte overens med Jarnvigs 
forudsigelse. Solen holdt desværre ikke længe, efter de første 4 løb 
(Talentholdets løb), begyndte regnen at vælte ned, ikke sile, vælte ... 
Og flere hold blev mildest talt gennemblødt fra yderst til inderst. 
Naja var selvfølgelig spændt forud for 'åbnings'-Iøbet i singlesculler 
på Bagsværd Sø. Trods faretruende skyer i horisonten, var vandet så 
godt, som man kunne håbe på i singlesculler, fladt som en pandekage. 
Attention - GO - og desværre en lidt skidt start, "Åhh nej", hun fik 
ikke ordentligt fat i vandet, men holdt hovedet koldt (på opfordring 
af trænerne der gentagne gange kan citeres for »husk at holde hove
det koldt«). Efter 200 m kunne Naja konstatere, at hun havde hentet 
de andre. Det virkede, det der med at holde hovedet koldt!!! Efter 
500 m. havde hun dem .... 1000 m - Naja var igen først over mål
stregen! En skidt start endte med at blive en god ekstra erfaring: 
fornemmelsen af at blive sat at~ få fat igen, og mærke at det rent 
faktisk fungerede og derefter si utte som den første .. ! 

Som nævnt var der blevet rystet grundigt i posen efter sidste regatta, 
og dobbeltsculleren var nu med Pernille Brems og Pia Boyborg. 
Efter en kort, men intensiv træningsperiode sammen, stillede Pernille 
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og Pia til start i pragteksempl aret af en dobbeltsculler "Round Table". 
De kom godt fra start i et meget højt tempo, som de holdt fo r meget 
af til overhovedet at bekymre sig om at slippe til fordel for bane
tempo. Resu ltatet blev at de lå først efter de første SOOm, men kunne 
desværre ikke holde det høje tempo, men rutinen fik dem over mål
stregen som nr. 2 og dermed hev de 9 poin t hjem til Talentholdet. 

Hermes, eller rettere I-Terpes, hærger os som en irriterende køns
sygdom. Efter Viborg, hvor turen ned af banen ikke var nogen 
fornøjelse, skulle vi have en slem revanche. Holdet bestod til denne 
regatta af Christ ina Bøje, Lene Boisen, Nana Bærild og Gitte Nør
gaard. Modsat sidste regatta havde vi fået trænet os gule og blå, først 
i den ene konstellation og derefter - en uge inden regattaen - i en 
anden. Men vi var ved friskt mod, det kunne umuligt blive værre end 
sidste gang. Her tog vi så grueligt fejl. Under opvarmning havde vi 
godt bemærket at det var svært at styre lige. - I Viborg var dette ikke 
usædvanligt, men nu havde vi efterhånden vænnet os til "styresut
ten". Vi lagde os klar til start, dog lidt forsinket da en af de andre 
roklubber vist ikke helt kunne klokken. Starten gik, og vi styrede 
lige direkte ind i Bagsværds båd, og selvom vi fik at vide at vi var 
lige gode om det, må vi nok tage skylden på vores skuldre. 2. start 
blev ikke meget bedre, og efter fa meter ned afbanen fandt vi ud af 
årsagen til problemerne. Styreskoen sad simpelthen ikke ordentligt 
fast på wiren, så der blev ikke drejet nogen båd. Nogle af os i båden 
ville hellere gå ud af løbet end at ro over målstregen som den sidste 
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(man er vel en dårlig taber), men der var en i båden der kendte til 
point systemet, og for hele holdets skyld roede vi den f.f$€[] {$#oing 
båd ned over banen, Christina med åren i vandet for at styre. Vi kom 
i mål, dog med en noget vingeskudt stolthed og selvtillid, men med 6 
point i posen. Forhåbentlig er vi kureret for Herpes til næste gang ... 

Karen Bonefeldt var kommet os til hjælp, da Kirsten havde fået over
booket sig, regatta og sit eget bryllup kan vist på ingen måde koordi
neres. - Tillykke til Kirsten og Gert! Vi havde stor tillid til Karen og 
hun indløste alle vores forventninger og hev endnu IO point hjem ved 
at krydse målstregen som den første. 

8'er finalen. 
Vores 8'er - Herman Ree - er vores øjesten, og selvom han er noget 
blød i det og vrider sig ved vores berøring, er vores 8'er løb noget, vi 
alle glæder os ti I. Denne søndag var vi dog I idt trætte i stængerne, og 
alle havde fomemmelsen af total kollaps i benene efter ca. 100m. Det 
lykkedes os dog at bevare tilpas meget juice i benene til at komme 
af sted i rask tempo. Vi krydsede mål stregen som nr. 2 efter en heftig 
spurt mod ASR, der i stedet blev forvist til en 3. plads. På Bagsværd 
Sø blev det KR, der løb med 8'er sejren. 

Vi fik samlet yderligere 44 point på Bagsværd og øgede føringen 
ned til ASR med 2 point og fører nu med 5 point i alt. Sidste og 
afgørende afdeling af 80P atholdes i Århus d. 23. september, en uge 
efter DM. - Det bliver en travl måned for 80P gruppen. 

Som sidst vil vi slutte af med at takke Christine og Birgit, de har 
måttet lægge øre ti I mange telefonopringninger og andre plager fra 
80P piger der geme vil have en træner ud og kigge på dem, gode råd 
til indstillinger af båd osv. Som altid "klap på skulderen" til vores 
seje trænere. 

På vegne afTalen/holdet. 
Gitte Anker Nørgaard 



Søg vandet 

DSR ROAFTALER 
Der er mange gode ro-tilbud i DSR. Et af dem er Groupcarelisten "DSR 
Roaftaler". Oplysninger om listen findes på klubbens hjemmeside (WWw. 

dsr-online.dk) under informationJgroupcarelister. Denne liste kan bruges af alle 
DSR medlemmer til at opslå ture. Man behøver ikke selv at være stynnand 
for at opslå en tur (men der skal selvfølgelig en med i hver båd). Her er nogle 
eksempler på oplagte rom uligheder: 

• Is i Vedbæk (3 3 km) 
• Burger i Rungsted (42 km) 
• Hygge i Amager Strandpark (26 km) 
• Sightseeing tur til Slusen (30 km) 
• Kaffe og kage i Kanalerne / Holmen (24 km) 
• Middag i Paustian (300 m) 
• Frokost buffet i Sletten havn - kLin søndag (60 km) 
• Gratis kaffe i Mosede (76 km) 

To gode råd: 
I. Skriv destination (med km angivelse), starttidspunkt 

(til roning klar) og forventet sluttidspunkt (god margin) 
2. Mød op til roaftalen i god tid og meld ikke fra i sidste øjeblik 

MOTIONSROVAGTSORDNINGEN 
For en god ordens skyld, skal det nævnes, at der er motionsrovagtsordning 
tirsdag og torsdag kJ. 17: 15 og søndag kl. 13: IS. Man skal ikke tilmelde sig 
på forhånd, men blot møde op omklædt og til tiden. Der er sættes bådhold 
blandt de tilstedeværende, og der er både korte og lange ture . 

MOTIONSUDVALGET 
Motionsudvalget, som bl.a. står for motionsrovagtsordningen og måne
skinsturene, søger nye kræfter. Er du frisk på al give en hånd med, så send 
en mail til Jan Trzaskowski (jan@extuto.dk). Vi afholder ca. 4 kortere 
møder om året. Udover godt selskab, bydes der på gratis kage og kafTe til 
møderne. Hvert medlem forventes at deltage i møderne samt påtage sig 
ansvaret for mindst et arrangement om året (for eksempel en måneskinstur). 
Det næste møde finder sted den IO. oktober 2006. Husk at DSR drives af 
frivillige kræfter! 

ivled venlig hilsen Motionsudvalget 



Husudvalget søger nye medlemmer 

Vi har mange udvalg i klubben, og det er også nødvendigt i en stor 
klub med mange aktiviteter. Husudvalget er et af dem, måske ikke 
det mest synlige, og det har ikke direkte relation til det idrætslige, 
men det har stor betydning for, at vi kan dyrke vor idræt. 
Husudva lget afh older vedligeholdelsesdage, hvor medlemmer kan 
deltage med at vedligeholde klubhuset. Det definerer opgaverne , 
prioriterer og planlægger dem, sørger for materialer og fordeler 
opgaverne blandt deltagerne. 

Selvfølgelig kunne klubben betale sig fra det ved at hyre professionelle 
håndværkere, hver gang noget skal vedligeholdes, og husforvalteren 
kan godt bruge nogle hjælpende hænder. Derfor er der brug for hjælp 
fra medlemmerne. J de sidste sæsoner er det mest kaniner, der som 
kanintjans har bidraget på de afholdte vedligeholdelsesdage, men 
hvorfor kun k aniner. Alle aktive medlemmer bør med mellemrum 
deltage i husets vedligeholdelse, også selvom man måske er medlem 
af andre udvalg. Bestyrel sesmedlemmer, barvagter, langtursroere, 
motion+ roere, kaproere, kajakroere etc. må gerne møde op og give 
deres bidrag. 

Men vi er ikke så mange i udvalget og kan godt bruge nogle flere, og 
måske er det dig. Der kræves ingen særlige kvalifikationer kun lyst til 
at bidrage med vedligeho ldelsen. 
Du skal blot kontakte husforvalter@dsr-online.dk. 

Af Mogens Huu! 



DSR FAVORITLEVERAND0RER 

! "" f 
Alfa Eldund Rengøring 
og Vinduespolering 
TIl. 70 20 67 76 
www.aHa-eklund.dk 

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

Danske Bank 
Strandvejen 8 
2100 København ø 
www.danskebank.dk 

Energi E2 
Lautrupsgade 1 ~ .... ~ 
2100 København ø 

:...0-_ www.e2.dk 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, 
Kbh. K 
Tlf. 33 14 51 50 
www.friluftsland.dk 

. Gasb'oDomix I 
Slagterboderne 10-14 
1716 København V 
Tlf. 70 25 24 90 

Geobyg 
murer, t ømrer & VVS 
WiJlemoesgade 43 
2100 København ø 
Tlf. 40 18 66 16 

Gravør Bent Herndal 
Købmagergade 65 C 
1550 København K 
;nI. 33 l 34 62 

Holte Vinlager 
østerbrogade 106, Kbh. ø 
TIf. 354304 15 
www.holtevinlager.dk 

SA·EL vI Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 38 88 1909 



Orienteringsløb i efterår 2006 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

l -okt B-løb Tisvilde Hegn Tisv ilde OK 

15-okt Gåsehusløb Ravnsholt *~- * DSR *** 

22-okt Klubmesterskab Danstrup Hegn K.F.I.U. 

5-nov Gåsehusløb Ravnsholt * * * DSR *** 

12-nov Jættemil St. Dyrehave OK 73 

For yderligere inform ation se: 
bttp: //v·,'ww.orienteri ng.dk/farum -ok/dk/karusse 1/ ostl iste.asp 
eller '0stkredsens Karusse l' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 

GEOBYG Fax: J 5 42 26 16 
Giro: 1 92 16 67 

Ejendoms Service 
CVR: 14022147 

v/Gert O lsen • Will emoesgade 42 • 2100 København 0 

Tlf.: 40 18 66 16 
ALT I H ÅNDVÆRK 
TOTALEN TREPRISER 
- ude som indvend ig 



Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr. : 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330 -43 30 1628 13 
500 3466 

Hjemmeside: www.dsr-online .dk 
Telefon: (køkken og kontor): 39 2963 26 
Telefax: 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 
e-mal i : forma nd@dsr-onllfle.dk 

Kasserer: 
Joha n Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 23 42 78 
e-mail : kasserer@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pi a østergaard 
Bogholder Alle 52, l. t h. 
2720 Vanløse 
tlf. 38 79 52 26 
e-mal i: sekretaer@dsr-on l ine .dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Ski ndergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tl f. 26 74 70 48 
e-mai!: kapronll1g @dsr -onlll1e.d k 

Instruktionsroehef: 
Morten Jensen 
Polensgade 41, 3. tv. 
2300 København S 
tlf. 32 55 58 57 
e-mali: instruktlOn@dsr-onlll1e.dk 

39 2963 22 

Motionsroehef: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. FrIhavnsgade 13 A, 3.v 
2100 København ø 
tlf. 26132133 - 3543 1043 
e-mali: motion@dsr-onllne.dk 

Langtursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Vennemi ndevej 20, 4 .tv 
2100 København ø 
tlf. 21 47 7576 
e-mali: langtur@dsr-on line.dk 

Kajakrochef: 
Kell l isager 
Kaalun dsgade 6 
1664 København v 
tlf. 26 39 00 39 
e-mali: kajak@dsr-on llne.dk 

Sportsrochef: 
Bent Haahr Hansen 
H. P. Ønumsgade 27, 2 
2200 København ø 
tlf. 35 83 98 39 
e-mail : sport@dsr-on l.ne.dk 

Husforvalter: 
Mogens Haut 
Strandvænget 55 
21 00 København ø 
tlf, 39 29 84 99 
e-m ali : husforva lter@dsr-online ,dk 

Orienteringssekt ionen 

Formand: Kasserer: Se kretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 45 88 58 86 

Michael Remod 
Skarøgade 5 , 2,th. 
2 100 København ø 
tl f,: 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Vlnum 
t lf,: 29 23 42 78 

Materielforvalter: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. FrIhavnsgade 13 A, 3. v 
2100 København ø 
tlf, 26132133 - 35431043 
e-mail: materlel@dsr-on lll1e.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skrift lige 11envendelser: 
DSR, Stra ndvænget 55 
2100 Kobenhavn ø 
e-mail : 
kontingent@dsr-online.dk 

Redakt ør: 
Marianne BeAtzen 
Milanovej 7 A, l tv. 
2300 København S 
t lf , 32 84 04 64 
e-nJail : bladet@dsr-onl ine.dk 

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade 14, st, 
1063 København K 
t lf, 33 339344 - 30 71 31 44 
e. mail : baren@dsr -online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39680319 
e-mail: hander
sen78@hotmail.dk 



~~POST) @ 
pp DANMARK 

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

Kajakroning i morgendisen på Hjelmsjd (Foto: Jan Trzaskowski) 





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 redakt ionens 
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-malis og IKKE som tekst 
direkte i mai Is. Endvidere beder 
vi om , at indlæg ikke forsynes 
med sid e hoved og fødder, da de er 
besværlige at fjerne . Vi modtager 
meget gerne illustrationer, billeder og 
billedtekster til indlæggene. 

Deadlines 
December nummeret: 
Deadline tirsdag den 7. november 
Januar nummeret: 
Der udkommer ikke noget blad 

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

Redaktionen 
Maria n ne Bentzen (redaktør) 
tlf. 32 84 04 64 
Jon Nielsen 
Kristian Elkjær Kristensen 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk , 4913 Horslunde 
l.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 kvartalsvist forud via giro. Ved 
overskridelse af betalingsfrist pålægges 
et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker 
krydser fors inket indbetaling, kan der 
ses bort fra rykker, men gebyret vil 
blive opkrævet det følgende kvartal. 
Konting entet er 625 kr. pr. kvartal . 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 415 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 625 kr. 
Forskellen 210 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

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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Ik ke siden 1999 har OSR siddet øverst pa tronen j otter, som klubben vandt en 
årrække. Men nu er vi tilbage igen. Danmarksmesterskab til. jesper Krog, Eskild 
Ebbesen, Gunnar Levring, Anders Moustgaard, stvrmand.· Me tte Søholm, jacob 
jespersen, Thomas Ebert, Martin Kris tensen og Jacob Amstrup Møller Forrest 
kaproningschef Rune Gartner og formand Hans Olsen (Foto: Focusrowing) 
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leder 

©©® 
Denne gang overlader jeg stafetten til en vaskeægte nørd, der år efter 
år prøver at holde styr på DSRs deltagere, sejre og nederlag, når 
klubben er med ved DM, så hun kan føre det til protokols. Derfor 
får Mette Bacher fra kaproningsafdelingen fornøjelsen af at stå for 
lederen denne gang. 

Det er efterhånden flere måneder siden et par af vores landshold
sroere, der gik og kedede sig i en af årets træningslejre, sendte de 
første mails hjem til kaproningschef Rune Gartner med gode ideer 
til, hvordan mandskabet til otteren ved årets DM skulle se ud. Denne 
mail såjeg også. 
Det var tydeligt at mærke, at det denne gang var alvor. De ville satse 
alt på 8+ og drosle deltagelsen i de andre bådtyper ned ved DM for at 
blive Danmarksmestre i otter, som der er meget prestige i. 
De fik det, som de ville have det - næsten dal 
Rune ønskede, at hver kaproer skulle deltage i to løb ved DM - for 
hvis otteren nu glippede - så havde man da i det mindste haft en 
chance mere. 
Som sagt så gjort. I august var planen klar, og nu gjaldt det træningen 
frem mod DM - næsten da~ 
Godt nok skulle VM-roerne jo lige komme hjem fra England først. 
Til gengæld kunne tidligere tiders koryfæer og de landsholdsroere, 
der alligevel ikke havde fundet nåde for landstrænernes øjne, samt 
kJubroeme godt begynde at forberede sig på opgaverne. 
Da vores ro-stjerner vendte hjem med metal og andre fine resultater 
fra VM, var det bare om at gå i gang, og dermed ville alle problemer 
være løst - næsten dal 
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Uenigheder om hvem der skulle sidde på hvilke pladser i otteren og 
to træneres vidt forskellige indstilling til tingene var de sædvanlige 
vanskeligheder, som DSRs stærke herreroere altid skal igennem. 
Det er der ikke meget nyt i. Hos kvinderne var der den sædvanlige 
diskussion om man skulle ro dobbeltfirer eller ej. En bådtype, DSR 
tidligere har haft stor succes med, men hvor den typiske pigeting er, 
at enkelte mener de andre til båden ikke er gode nok. De blev alli
gevel meldt til. Og meldt fra igen, desværre ... 

Ergo var der intet nyt eller usædvanligt under solen. Forberedelserne 
var nøjagtig som de plejer, og gik det så også som det plejer? Ja, 
næsten da og mere til - for endelig lykkedes det for Danske Student
ers Roklub at komme tilbage på arenaen - ogjubelen ville ingen 
ende tage, da vi tog sejren i mændenes 4-åres inrigger for første gang 
i klubbens historie - og rundede en stor og begivenhedsrig lørdag af 
med sejren i mændenes otter. Dertil kommer alle de øvrige sejre, som 
DSR tog sig af, hvilket man kan se via de skønne DM-billeder i dette 
blad. 
Til næste år skal det ikke bare være "næsten da" . Nej, nu kunne jeg 
godt tænke mig at se vores kvindelige roere gå mændene i bedene, 
vise klubånd og slå sig sammen om at vinde nogle rigtige Danmarks
mesterskaber i de tunge bådtyper også. Bare kom an piger, ro-nørden 
holder øje med jer, og ifølge min statistik har DSR vundet DM i dob
beltfirer otte gange - mens KVIK har to mere. Det kan vi da sagtens 
hente ind igen, næsten da - men det forudsætter så, at I også sætter jer 
sammen. 

AlMette Sacher 
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Aktivitetskalender 2006 

November 
7. Bestyrelsesmøde 
7. Deadline på bladet 
9. Mortensgås på menuen 
10.-12. Str6nhult 
18. Strategidag i Bestyrelsen 
24. Generalforsamling 

December 
5. Bestyrelsesmøde 

Julefrokost 9. 

6 



Mortensgås hos DSR 
Torsdag den 09. november fra k1.19.00 

De fl este mennesker i Danmark kender traditionen med at spise 
and ell er gås Mortens a ften den 10. november. Aftenen skulle 

egentlig hedde Martins aften (St. Martins aften), da den er opkaldt 
efter Marti n af To urs , som er Frankrigs skytsengel. Legenden 

fortæller, at befolkningen i Tours ville have Martin til biskop, da 
han var en meget afl10ldt mand, men han var ikke interesseret, og 

derfor gemte han sig blandt nogle gæs. Gæssene skræppede op 
og forrådte Martin, som blev biskop, og derfor var der nogle der 

mente, at gæssene burde bøde med deres liv. 

I DSR holder vi fast i de ægte traditioner og serverer derfor gæs 
til ære for Martin. 

Vi ses. 
På Brigittas vegne Marianne Bentzen 
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Mindeord over Henning Rasmussen 

Henning Rasmussen, tidligere, mangeårig formand for DSR døde d. 
13. oktober i en alder af 62 år. For to år siden fik Henning konstateret 
alvorlig sclerose, og for Henning selv, hans kone Annelise og børn, 
børnebørn og øvrige familie, fulgte to svære år. Henning kom dog 
stadig i klubben, og han blev ved med at ro så længe kræfterne til
lod det, for DSR var en meget vigtig del af Hennings liv. Han blev 
medlem i 1961. Henning blev gift med Annelise i 1966, og Annelise 
blevet af klubbens allerførste kvindelige medlemmer, og Hennings 
børn, Anders og Karen, har været meget aktive i klubben, Anders 
som kaproer på internationalt plan, Karen som bl.a. en flittig instruk
tionsrochef. 

Med Hennings store engagement i roklubben fulgte formandsposten 
i årene 1988-2000. Jeg blev selv medlem af DSR i efteråret 1988, 
få måneder før Henning ovetiog formandsposten fra Stig Rasmus
sen. Dansk roning havde svære år i 80'erne, og da Henning overtog 
fonuandsposten var der kun lidt over 450 medlemmer at passe på. 
Men med Henning ved roret voksede DSR og i august 1995 rundede 
medlemstallet for første gang siden 1940' erne 1200, et niveau vi 
næsten har fastholdt siden. 

Hennings indsat for roningen dækker ikke kun DSR. Henning var 
aktiv i arbejdet for dansk roning, og Henning var primus motor, da 
DSR sammen med KVIK og Københavns Roklub i 1999 overtog den 
daglige drift af Bagsværd Rostadion, og dermed sikrede, at roklub
berne fortsat kunne have rimelige kaproningsfaciliteter. 

I Hennings formandstid blev vores klubhus i Strandvænget også 
udsat for en ti ltrængt og omfattende renovering, en indsats der blev 
afsluttet med indretningen af det flotte motionsrum, som vi med 
uundværlig støtte fra Ree's Legat fik overdraget i 1998. Før den tid 
var de svedige stunder i roergometrene ikke altid en fornøjelse. 
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Ud buddet af roaktiviteter blev også ekspanderet kraftigt i Hennings 
formandstid . Vi fi k Motion+ i 1991, en aktivitet, der senere spredte 
sig til mange andre rok lubber, og motionsroningen blev, bl.a. via 
rovagtsordningen, bragt i system. Også bådbygning og bådvedlige
ho lde lse fik bedre kår; vores bådbygger flyttede over i bådeværftets 
lokaler, en god facilitet, vi stadig drager nytte af 

Trods den store indsats som fo rmand gennem 12 år fik Henning sam
tidig tid til et krævende arbejde med at opbygge en egen, succesrig 
virksomhed. 

Som den formand, der ful gte i Hennings fodspor, husker jeg Hen
ning som et altid imødekommende og hjælpsomt menneske, der med 
glæde øste af sine erfaringer. Henning havde et stort hjerte for DSR 
og havde sine meninger om, hvor DSR skulle hen, men han var altid 
villig til at diskutere sine tanker og ideer. 

Vi vil savne Henning, og vores tanker går til Annelise, Anders og 
Karen og den øvrige familie. Vi ville alle gerne have ondt Henning et 
otium med masser roning. Ære være hans minde. 

Paul BrOniche-Olsen 
Formand for DSR 2000-2005 
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Nye instruktører søges 

For at DSR kan fastholde kval itet og kontinuitet i klubbens uddannelse 
af nye roere, er det nødvendigt, at der årligt uddannes 15-20 nye instruk
tører. Derfor: Hvis du har lyst til at yde et værdifuldt bidrag til klubben, 
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. Disse kraver vejledende, så hv is du f.eks. er ræserkanin 
og gerne vil være instruktør, men lige mangler de sidste rutine
kilometer, vil vi meget gerne høre fra dig. 

• At du har styrmandsret (eller forventer at la det inden apri l/maj 2007). 
• At du har godt styr på din egen teknik. 
• At du har en smule pædagogiske evner, har lyst t il at lære fra dig og 

til at integrere nye medlemmer i rok lubben. 
• At du instruerer minimum ti gange i din første sæson som instruktør 

(april til august), og er villig til at instruere i mere end en sæson. 

Til gengæld vil du: 
• Deltage på modul A og modul B i DFfR's (Dansk Forening for 

Rosport) klubtræneruddannelse. Kurserne afholdes over to 
weekender i løbet af vinteren. Kurserne giver dig et grundigt 
kendskab til roteknik, større bevidsthed om roning samt en række 
pædagogiske redskaber til brug for instruktion - ting som også vil 
være til glæde for dig selv og din egen roning. Senere vil du have 
mulighed for at udvide med trænerkurserne C og D. 

• 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. 

• Få mulighed for at la et større netværk i roklubben - både blandt nye 
medlemmer og andre instruktører. 

Kontakt undertegnede på instruktion@dsr-onl ine.dk hvis det er noget 
for dig. Tilmeldingerne starter ultimo november. 

Venlig hilsen, Morten Jensen lnstruktionsroche/ 
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Formandens beretning 2005/2006 

Sæsonen 2006 går på hæld. Vi har haft en aktiv sæson med mange 
gode ture på vandet, og vi kan imødese en vintersæson med mange 
gode timers bådvedligehold og andre aktiviteter. 

Instruktionen har igen i år gjoJ1 en kæmpe indsats for at integrere nye 
medlemmer i klubben, og den humane dåb var en stor succes. Læs 
mere herom i Instruktionsudvalgets beretning. 

Klubbens medlemstal holder sig stabilt omkring de 1100, og økono
m ien er grundlæggende sund. Igen i år forventer vi et overskud på 
regnskabet. Der venter dog store investeringer i vedligeholdelse afhu
set forude, hvorfor vi lægger til side til dette. 

Materiellet 
Det romæssige aktivitetsniveau i DSR er højt. Der bliver roet mange 
kilometer i DSR, både mange ture og lange ture. Det er dejligt at se så 
mange DSR medlemmer få glæde af en tur på søen. 

Klubbens bådpark er j meget fin stand takket være en stor indsats fra 
aktive medlemmer, samt tilgang af nybygninger fra klubbens værft. I 
år har vi vedligeholdt bådene, også henover sommeren og især årets 
kaniner har været flittige. Det er vigtigt, at vi alle husker på, at vi 
har ansvar for at holde bådene i roklar stand -også om sommeren. 
Det giver f.eks. gode muligheder for vinterroning den kommende vin
tersæson, at der er både, som ikke skal vintervedligeholdes. Efterlad 
derfor båden i den stand du gerne selv ville finde den. 

Klubben oplever en stigende interesse for at ro i outrigget materiel i 
Svanemøllen. Bestyre lsen ser dette som en mulighed for at udvide klub
bens tilbud og få flere medlemmer på vandet. Derfor besluttede bestyr
elsen allerede sidste år at supplere det eksisterende materiel med en 
dobbeltscu Iler og to singlescullere. Den sidste af bådene, en ny motiol1ss
ingIesculler, er nu leveret, og der er gode muligheder for, at medlemmer 
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med scullerret kan prøve kræfter med scu llerroning på Øresund. 
H usk at holde udkig, det er et trafikeret farvand, vi ror i! 

Roaktiviteterne 
Vi har valgt at udbyde flere tilbud om organiseret ro-træning i DSR. 
Disse tilbud , Motion+, Sved på panden, 8 Grand Prix Svanemøllen, 
har haft stor succes, både set i forho ld ti l medaljehøsten og i forhold 
til medlemsinteressen. 

Det har samtidig været en prioritet for besty relsen at si kre ru m til den 
vigtigste akti v itet i klubben: Motionsron ingen. Vi har derfor søgt at 
sikre, at der altid er materi el at ro i, uanset tidspunkt. 
Selvom Motionsudvalget har løftet en række opgaver i sæsonen, er jeg 
glad for, at vi har udsigt til igen at få en motionsrochef i bestyrelsen . 
Jeg håber, at generalforsamlingen vil tage godt imod Jans kandidatur. 

Medaljerne. 
Igen i år har DSR markeret sig på mange niveauer og mange slags 
kaproning. 
Kirsten Kirk Jepsen og Mads Rasmussen vandt hhv. sølv og guld til 
DSR ved Verdensmesterskaberne i år. Mange andre DSR roere har 
gjort sig positivt bemærket på vandet i år, og det var en fornøjelse at 
modtage pokalen, som markerer DSR som den mest vindende kl ub i 
Danmark i 2006. Den frem vises gerne i klubben! 

Se mere om DSR's mange sejre i Sports- og Kapron ingsberet
nmgerne. 

Festerne 
Klubfesterne er en institution i DSR, som de fleste har nydt godt af i 
større eller mindre grad. Festerne organiseres som udgangspunkt af 
udvalgene oveni de mange andre opgaver, disse frivillige løser. Det 
sl ider på kræHerne, og vi må overveje, om det er muligt at få flere 
kræfter ind i festorganiseringen, eller om vi skal nøjes med færre fester 
ti l næste år. 
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Team Copenhagen. 
Klubben har fået bevilliget et organisationsudviklingsforløb af Team 
Copenhagen. Vi startede på forløbet i august i år og slutter i juni næste år. 

Forløbet har til formål at styrke klubbens organisation og struktur, 
navnlig med henblik på at fremme elitens 'vilkår i København i frem
tiden. Bestyrelsen har valgt at deltage sam let, således at den "profes
sionalisering", som forløbet lover, kommer hele klubben til gavn. 

Uddannelsen fylder meget i bestyrelsens liv og tager meget energi. 
Det kommer muligvis til at kunne mærkes, men vi forventer, at DSR 
som klub bliver stærkere på langt sigt! 

Med venlig hilsen 
Hans G. Olsen 
formand 

Team Copenhagen? 
Team Copenhagen erenselvejende fond under Københavns kommune, 
som har ti l formå l at udvikle de rette vilkår, der kan gøre København 
til den bedste by i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal blandt 
andet ske igennem et langsigtet samarbejde mellem eliteidrætten, 
erhvervsl ivet og Københavns Kommune. 
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Husforvalterens beretning for det forgang ne år 

Så er klubhuset atter blevet et år æ ldre uden de vol dsomme ændringer. 

Husudvalget har afholdt en række vedligeho ldelsesdage, hvor blandt 
andet kaniner kunne aftjene deres kanintjans. Det har været en 
begrænset succes, for deltagelsen blandt kaniner har været meget 
beskeden og endnu mindre afandre medlemmer. Uanset det er der 
dog blevet vedligeholdt, vinduer og døre udendørs på I. sal har fået 
en afsluttende gang maling, efter at en profess ionel maler havde 
påpeget mangler på arbejdet. Terrassemøblerne på 1. sal har igen fået 
en gang maling, men det må erkendes, at de er svære at holde, det 
svenske kval itetstræ er ringe. 

Bådeværftet nærmest skreg på vedligeholdelse, men nu er alle vin
duer mod vest og syd blevet renset af for løs maling og er blevet 
grundet, mens nogle af dem også er blevet malet færdigt. Håbet er at 
få alt udvendigt malerarbejde på værftet udført i denne sæson. 
Husudvalget har haft lidt udskiftning og vi l gerne være lidt større. 
Et par af medlemmerne har fokuseret på verandaen og har blandt 
andet renset nogle af stoJebetrækkene, men har planer om at lakere 
møblerne, der efterhånden er noget skamferede; men indvendig ve
dligeholdelse er der ikke blevet så meget af, selvom meget træværk 
trænger til at blive malet. 

Generelt er der meget rod i klubben, på bådpladsen og i båd hallen 
flyder det med henkastede flasker og klude, specielt foran kajak
skuret. Værktøj bliver ikke lagt på plads, og efterladt tøj ligger bare 
og flyder. Her vil husudvalget gøre en indsats for at forbedre 
forholdene. 

Urstyringen af saunaen er pillet ned, og i stedet er blevet en installeret 
en timer, så man kan tænde saunaen i en time. 
Den udvendige belysning ved sideindgangen er blevet forsynet med 
bevægelsesfølere, således at der kun er lys, når der er nogen i området. 
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Der er mange flade tage med tagpap, som ikke holder evigt, men når 
året er omme, er der forhåbentlig nyt pap på bådeværftet, taget over 
verandaen og slyngelstuen og altanen på 2. sal mod vest. Efter denne 
vedligeholdelse vil tagene være i god stand i meget lang tid. 
Ombygning eller renovering af herrernes baderum og saunaområdet 
er ikke kommet i gang, men der arbejdes på at skaffe penge til det. 
For at sikre, at der ikke lå en uforudset udgift i kloakken, der ligger 
under gulvet langs hele huset parallelt med vejen, er den blevet 
TV-inspiceret. Den er ikke fejlfi'i, blandt andet er der nogle lunker, 
som er uden betydning. 
Det var tanken at få udarbejdet en tilstandsrapport med overslag over 
forventede vedligeholdelsesopgaver; den kom også i en foreløbig 
udgave, men er desværre ikke blevet helt færdig. Sigtet med rap
porten var at have et materiale, der kunne bruges til ansøgninger 
til fonde. Personligt tvivler jeg på ideen; vi kan søge til herrernes 
baderum og saunaen, og det er alt. Vi kunne også have søgt til den 
tagdækning, der skal udføres nu, men her er løbet kørt, for arbejdet 
kan ikke vente, og udgiften ligger inden for klubbens budget for årets 
vedligeholdelse, 

Mogens Haul. 
Husforvalter 
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Sportsroning i Svanemøllen 
- DSR Sport - Aret 2006 

Året 2006 har været meget spændende med masser af gode udford
ringer - der har været mange "årer i vandet". Og efter den hårde hud 
var blevet etableret i foråret gik det derudaf med de første kapronin
ger med mange fine resultater og medaljer til roerne. 
STORT TILLYKKE MED DE FINE RESULTATER. 

Som Sportsrochef for Svanemølleaktiviteter er der meget at se til 
for at holde gang i de mange forskellige aktiviteter. Den store 
drivkraH bag de fleste at aktiviteterne er vores engagerede trænere 
for Motion+ (langdistancekaproning), 8 Grand Prix i Svanemøllen 
(8GPS) og Ræserkaninprojektet, og herudover har jeg fået god støtte 
fra mit engagerede sportsroningsteam og klubbens ivrige sportsroere. 

Hvem er teamet bag sportsroning i S\'anemøllen? 
De personer som danner teamet bag sportsroning er: Laura Thatt 
Jensen, Marie Melskens, Kirsten Kuhn, Birgitte Sørensen, Anette 
Tørning, Karen Søgaard Jensen, Gitte Nørgaard, Karsten Ditlevsen, 
Bjørn Sætterstrøm og Sportsrochef Berit Haahr Hansen. Trine K, 
Anita M, Mie og Gert har desværre valgt at træde ud af vores team. 
Tak til jer alle for hjælpen gennem sæsonen. 

Struktureret træning og roning med fokus på konku rrence-roning 
Vores formål er at skabe og v idereudvikle en bred vifte afsportstræ
ningstilbud 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 rotekn isk. Målet er 
at deltage og vinde medaljer ved danske regattaer. 

Spol1sroningsaktivi teter i Svanemøllen handler både om gamle 
klassikere og nye aktiviteter, der fokuserer på intensiv roning. 
Sportsroning i Svanemøllen dækker aktiviteterne: Sved På Panden 
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(SP?), Teknik+, Ræserkanintræning, Motion+ (Langdistancekapro
ning) og 8 Grand Prix i Svanemøllen (8GPS). 

Sommerens STORE høst af medaljer fn~ sommerens kaproninger 
8 Grand Prix i Svanemøllen (8GPS) (8GP-serie med 3 løb) 

Fra at vi sidste ar stillede med et mix-hold, har vi i år haft tre hold 
med fra 8 Grand Prix i Svanemøllen. De tre 8GPS-hold har haft en 
forrygende sæson. Herrerne i 3. division vandt overbevisende guld i 
deres række efter flere overbevisende sejre og skal nu op og kæmpe i 
2. division til næste sæson. For damerne gik det lidt anderledes, efter 
at have ført hele sæsonen, måtte både 1. og 2. divisions damer se sig 
slået på målstregen med meget tætte løb i den sidste og afgørende re
gatta, hvor det var få sekunder, der adskilte dameholdene fra at vinde 
guldmedaljer i begge divisioner. Den endelige stilling endte med sølv 
og mange spændende løb til begge DSR 's damehold. 

Sved På Panden (Københavns Kredsens lokalserie med 8 løb) 
Sved på panden-roning er i sæsonen 2006 blevet rigtigt godt etable
ret. SPP har formået at samle i gennemsnit 15 roere til træningspasse
ne og stille med 3 både til SPP-Iøbene ved Hellerup og i Københavns 
Havn. Det er ikke blevet til nogen medaljer i denne sæson, men SPP 
har formaet at etablere sig som en gruppe under sportsroningsudval
get, der ror for en god ro-oplevelse og aktiv deltagelse i træningen 
såvel som i SPP-løbene. Alle SPP-roerne ser frem til næste sæson, 
hvor målet er endnu flere entusiastiske roere og både til start ved 
SPP-Iøbene. 

Langdista ncetu rner ing (DM-serie med fem løb) 
- Guld- og bronzemedalje-roerne 
[gen i år har DSR været flot repræsenteret med mange både til st311 
ved årets langdistance-kaproninger. Der er blevet kæmpet bravt gen
nem hele sommeren. 
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Og DSR fi k lørdag d. 26. august 2006 seks nye danmarksmestre, da 
det lykkedes for vores roere både på dame- og herresiden at vinde 
DM i langd istancekaproning. Ud over guldmedaljer blev det også til 
bronzemedalj er i begge DM-ræ kkerne, en samlet bronzemedalje i IO 
km åben m ix. og veteranmix. - Herudover har samtlige DSR-roere, 
der har roet langdistance i år, vundet medaljer, hvis vi ser bort fra 
enkelte afløsere, og at vores firer blev snydt for bronzen i Århus på 
grund af fejl i handicapberegningen. 

Svanemøllematchen (6 sejre ud af 11 løb) 
Svanemøllematchen er løbet, hvor vores Ræserkaniner skal dyste 
mod KVIK's Ræserkaniner. Den 4. september i år vandt vi 3 løb 
overbevisende mod KVIK. KVIK's kaninpiger løb afmed Svane
møllesilden i år. Ved Svanemøllematchen blev holdene til de øvrige 
løb stillet af roere fra M+gruppen og 8GPS-gruppen. l år løb DSR af 
med 6 sejre ud af 11 løb ved SvanemøHematchen. Desværre vandt 
KVIK bestyrelsesløbet i år - men det siges også at de havde smug
trænet. 

DM i kortbane (Guld i alle inriggerløb) 
Bagsværd Sø var en flot ramme om årets DM-afslutning, der fandt 
sted lørdag d. 16. september 2006. Det blevet fantastisk kortbane
DM for DSR, der dels var den mest vindende klub, og dels vandt det 
prestigefYldte otterløb i herrerækken. Fem Danmarksmesterskaber og 
tre forbundsmesterskaber blev roet hjem (og 8GPS damerne fik sølv 
efter KVIK). 

På inriggersiden var det en super god dag, da det skulle vise sig, at vi 

kom hj em med GULD i alle inriggerløbene. Dame 2-åres inrigger og 
herre 2-åres inrigger blev vundet, og ikke mindst vandt vi for første 
gang 4-åres inrigger. 
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Thomas Veclsø, Henrik Brems, Jack Ekman, Ulrik Ralfkiær med Kiri som cox blev 

danmarksme5tre i 4-åres inrigger (foto Christian Larsen) 

Klubmesterskaber på land og på vand 
Årets første klubmesterskab blevatholdt indendørs lørdag den ll. 
marts 2006. Der blev dystet om titlen "Klubmester i ergometer
roning". Det andet klubmesterskab blev afholdt den 20. september 
2006 og foregik på vandet ved SvanemølJen. Motionsroere, M+ere, 
8GPS-folk, kaproere og kajakroerne var med til at kæmpe om de 
meget eftertragtede klubmesterskabstitler. 

Sportsaktiviteterne i ord og stemning hen over sommeren 

Ræserkanintræning 
Ræserkanintræning er et tilbud til de kaniner, som har lyst til et intro
kursus i kaproning. Det altoverskyggende 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 efterfølgende fællesspisning og hygge 
for de, som havde lyst. Den sidste måned har der endvidere været 
en ekstra træningsdag fredag, hvilket har haft en yderligere positiv 
social bivirkning. 
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Birgitte østergaard og Thomas Krumholt har været tilknyttet som 
trænere med fysisk tilstedeværelse tirsdage og søndage, mens der 
igen i år har været indført en torsdagsstyrmandsordning, som har 
været en succes. 

Torsdagsstyrmandsordningen har bestået i, at erfarne roere fra Svane
rnøllens sportsroningsaktiviteter har gennemført torsdagens trænings
program sammen med ræserkaninerne 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 torsdagsstyrmandsord
ningen har haft en mulighed for at lære nogle af de erfarne medlem
mer bedre at kende, hvi Iket forhåbentligt gør det nemmere for dem at 
fortsætte under nogle af Spottsroningsafdel ingens aktiviteter. 

Ræserkaninsæsonen startede med et vældigt fremmøde og allerede 
inden der var gået 2 uger var der over 40 ræserkaniner inde over 
bruttogruppen. Med kraftig hjælp fra torsdagsstyrmændene lykkedes 
det altovervejende at få folk på vandet til hver træning. Og igen i år 
var der mange, som blev bidt afkonkurrenceroning, mens enkelte 
erkendte, at konkurrenceroning ikke var sagen. 

Rent socialt blev der hygget med grillaftener og søndagsbrunch, og 
en voksende kerne af ræserkaniner hyggede sig i stigende grad med 
hinanden. 

I august kom den hårde udskillelse, der i sidste ende førte til 2 hene 
4'ere og 2 dame 4'ere, der den 4. september med hujen og råb vandt 
3 (spejlet, bolcheglasset, damepokalen) af de 4 kaninpokaler, der er 
på spil i forbindelse med Svanemøllematchen. 

Igen i år ser vi at kanintræningen har givet klubbens kap- og moti
onskaproningstilbud en saltvandsindsprøjtning i form af nye roere 
med blod på fortænderne og en sund klubfornemmelse. 
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Hvorvidt ræserkaninerne har fået så meget blod på fortænderne, at de 
fortsætter j sportsroningsregi og motionsroningsregi, 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 afvores nye medlemmer. 

Alle har lagt mange timer i projektet, og det har fungeret meget suc
cesfuldt, 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 roglæde i den daglige roning. 

I træningen fokuseres bl.a. på at opnå en mere effektiv energianven
deise 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 udendørssæ
sonen følges bådene på Øresund af en af klubbens motorbåde, og om 
vinteren udfoldes de tekniske færdigheder i motionsrummet. Delta
gernes ønsker og forslag til øvelser er meget velkomne. 

Teknik+ løber af stabelen alle søndage k\. 16.00 til ca. 17.30. Tids
punktet søndag eftermiddag lader til i år at være et dårligt valg, da 
tilslutningen til ikke har været stor. Her henover vinteren vil vi for 
det første forsøge at informere mere om tilbudet samt genoverveje 
projektet - hvem ved måske kommer T+ frem til næste år som et nyt 
koncept fx som Teknik Træningsweekender. 

Sved På Panden (SPP) 
Spp gruppen har haft mulighed for at træne i reserverede både 
onsdag kJ. 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 koncentreret og komme i god form ved roning. 
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SPP træningen foregår i store træk selvorganiseret med en styregrup
pe og trænertilknytning om søndagen kJ. 16.00 (via T +) til de roere, 
som ønsker dette. Det har været en mere eller mindre fast gruppe af 
mennesker, som har benyttet sig af dette tilbud. Det er ønskeligt, at vi 
i fremtiden kommer til at se lidt mere energi og flere roere til SPP
træningen. Det er et sted, hvor man kan være med til at sætte dagsor
den, så grib åren - og kom og vær med. 

8 Grand Prix i Svanemøllen (8GPS) 
8GP er en di visionsopdelt kaproning fo r 8-mands hold, som sti ller 
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. 
8GP i Svanemøllen har fået vokseværk siden sidste år. Fra at være I 
mixhold i 4. division er det blevet til 2 damehold i 1. og 2. division, 
samt et herrehold i 3. division. Træningen for 8GPS har i år været 
delt mellem Bagsværd Rostadion og Svanemøllehavnen. 8'er-træ
ningen foregår på Bagsværd og blev i løbet af sæsonen delt op på 
flere dage pga. den store gruppe af8GP'ere. Herrerne trænede 8'er 
onsdag og de små både mandag. Damerne havde samlet 8'er træning 
om torsdagen, men efter at alle både blev lagt på Bagsværd, blev der 
rykket rundt, således at både I. og 2. divisions damer kunne træne i 
damebåden. Det betød, at 2.division trænede 8'er mandag, og resten 
trænede de små både, mens det var omvendt om torsdagen. Samtidig 
gjorde det, at vi alle kunne træne sammen og vil give plads til at både 
herrer og damer kan træne sammen til næste år. 



Alle divisionerne kom rigtig godt fra st311 ved årets første runde på 
Viborg Søndersø. Alle 3 hold lagde sig i førerpositionen, og den holdt 
de til den sidste regatta, hvor også herrerne i 3. division fonnåede at 
hive sej ren hj em meget overbevisende med 11 point ned til nærmeste 
hold. Desværre måtte de to damehold sande, at man ikke kan vinde 
hver gang, og blev til sidste regatta vippet af førstepladsen med bare 
et sølle point. Trods skuffelse for damerne har alle i gruppen fået 
fan tastiske oplevelser hen over sommeren, der jo i år viste sig fra sin 
bedste side. Til vinter bliver der trænet indendørs i ergometer (og 
løftet vægte for at blive stærke!), hvor målet er at deltage i ergometer 
DM, k lubmesterskaber og selvfølgelig indendørs 8GP. Derudover vil 
vi forsøge at få 8'eren på vandet i weekenden så længe vandet ikke er 
sti ft . 

Motionplusserne (Langdistancekaproerne) - stor medalje høst 
Året 2006 har igen været et år med stor deltagelse ved motion+ . 
Rigtigt mange roere har deltaget i vintertræningen. Ovenpå en vel
overstået sæson i ergometret blev der sat hold til langdistancekapro
ningerne. På trods af megen uro omkring hvem der skulle træne M+
gruppen, har M+-gruppen formået at holde sig samlet og har udviklet 
sig rigtig godt teknisk gennem hele sæsonen - og ikke mindst vundet 
stort i år. 

Det har væ ret et fantastisk år for vores motions+ roere - man kan vist 
godt sige, at i år har været den bedste langdistancekaproningssæson for 
DSR nogensinde. Vi har vundet alt inden for bådtypen inrigger - stort 
tillykke! 
Den sidste runde blev lidt for spændende (i helTerækken blev det en 
ulideligt spændende afslutning, da afgørelsen faldt med fa sekunders 
margin) - og måske på en usportslig måde. Reglen om, at sidste runde 
giver dobbelte point, gav i år DSR bronzen i 10 km åben mix, men den 
var 3 sekunder fra at koste vores herrehold deres velfortjente DM-guld 
i 25 km åben helTe. Hvis det var sket, ville KVIK l have vundet DM 
på trods af, at holdet har tabt til DSR i 3 ud af 4 løb. Det sportslige ar
gument for en regel, der kan give sådanne udfald, er svæl1 at få øj e på. 
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Gennem hele sommeren har der været et godt samarbejde om brug 
af både mellem motionsroerne og motion+roerne. Desuden har der 
været et godt samspil mellem SPP og M+ ved brug af både til SPP løb. 

Stor skare af aktive Sportskaproere - i fremtiden 
Det er flot, at vi kan stille så stor en skare af aktive roere, som 
repræsentanter for DSR på vore egne og landets kaproningsbaner, 
samt at de klarer sig så fint, som de gør. Den store skare af folk, 
som ønsker træning og mulighed for at udvikle sig roteknisk i form 
af sportsaktiviteterne har også andre positive effekter på klubben. 
Langt størstedelen afsportsroerne enten er eller er ved at blive 
instruktører for de kommende sæsoners horder af kaniner, og kan 
derigennem videregive noget af den erfaring, de opnår under træ
ningen. 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 
ud fra en teknisk betragtning. 

Mange roaktiviteter giver mangel på både og timer i døgnet 
Efterhånden tilbyder DSR roaktiviteter for et hvilket som helst øn
sket 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 samarbejde 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 -- Sportsrocheffor Svanemølleaktiviteter 
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Instruktionsrochefens årsberetning 

På flere punkter har 2006 været en ganske god sæson for instrukti
onsudvalget. Dog har kanininstruktionen ikke helt levet op til sidste 
års gode resultat. 

Rekrutteringen og introduktion af nye medlemmer 
Igen i år afholdt vi 2 introduktionsmøder med mulighed for tilmel
ding til instruktionen. Vores annoncering havde tilsyneladende virket 
godt, for til første møde i marts var der ca. 150 fremmødte. Til det 
andet i april var der færre - omkring 100. Annonceringen omfattede 
bl.a. annoncer i DSR-bladet med opfordring til medlemmerne om 
at sprede rygtet om klubben blandt deres venner. Desuden gentog 
vi annonceringen på div. læreanstalter i København. Resultatet af 
sidstnævnte var ikke overvældende sidste år, men med plakater på 
15-18 fakulteter var det I idt bedre i år. En håndsoprækning på de 2 
introduktionsmøder viste, at ca. 20 havde set vores plakat. Det antal 
kunne selvfølgelig godt have været ønsket højere, men vi glæder os 
over, at vi trods alt har fået fat i et antal studerende, som måske ikke 
ellers ville have hørt om DSR. Derudover kendte ca. 2/3 nogen, der 
er i forvejen er medlemmer af DSR, og ca. 113 havde fundet os på 
internettet. 

Som et yderligere tiltag i retning afat bryde den stigende gennem
snitsalder i DSR, har klubben i efteråret indledt et samarbejde med 
USG (universitetets idrætsforening). Projektet går i første omgang 
ud på instruktion af 25 studerende, som efterfølgende deltager i en 
"vikingelinje" med vinterroning, vinterbadning og sauna! Projektet 
vil blive evalueret med henblik på at integrere USG-samarbejdet i 
klublivet. Tovholder er kaproningschef Rune Gartner, og det bliver 
spændende at følge. 

Et andet samarbejde har fundet sted mellem DSR, DFfR og Fysiote
rapeutskolen, hvor 2 tysioterapistuderende sammen med en gruppe 
instruktører havde et projekt om roning som genoptræning affolk 
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med fysisk handicap som følge af hjerneblødning. Det var et spæn
dende projekt, som både bød på glæde og frustration for de delta
gende instruktører og patienter, men som klub har vi nok ikke de 
ressourcer der kræves, for at kunne give sådanne patienter den ekstra 
opmærksomhed, som er påkrævet. 

I nstru ktørdagen 
Som det efterhånden er tradition indledtes instruktionssæsonen også i 
år med en instruktørdag. Ud over information om selve kanininstruk
tionen var der workshop om, hvordan man bedst griber forskellige 
rotekniske problemstillinger an som instruktør. Desuden blev instruk
tørerne afformanden inddraget i en diskussion om, hvordan medlem
mer i større omfang kan aktiveres i det frivillige klubarbejde. 

Kanininstruktionen 
Forudsætningerne for en gentagelse af sidste års meget gode resultat 
var til stede. 307 nye medlemmer har deltaget i instruktionen, hvilket 
er normalt og ca. samme antal som sidste år. Instruktionen har kørt 
som smurt - det har sjældent været nødvendigt at sende kaniner hjem 
pga. instruktørmangel, vejret har været særdeles godt i lange perio
der, og materiellet har stort set været i orden. Desuden har der i juli 
og august som noget nyt været mulighed for supplerende lørdags
instruktion for igangværende kaniner. Med disse gode forudsætnin
ger er det derfor lidt bemærkelsesværdigt, at årets resultat ligger en 
smule under middel. 190 har fået roret, hvilket er 30 færre end sidste 
år, men dog kun 5 % færre end gennemsnittet siden 2002. USG
samarbejdet vil givetvis ændre statistikken, men det er beklageligt, 
at så mange fortsat falder fra i den ordinære instruktion. Årsagerne 
kunne være interessante at kende, men det vil være en tidsmæssig 
udfordring at ringe ti I hver enkelt, og måske må vi simpelthen bare 
erkende, at der ikke kan ændres på et frafald på 35-40 % i løbet af 
instruktion. Fokus må derfor (som altid) være, at de nye medlem
mers tilknytning til klubben styrkes, bl.a. ved at flere forbliver aktive 
henover vinteren, så de er klar til deres 2. sæson til foråret. Alle 
nyindmeJdte, som stadig var medlemmer i slutningen af3. kvartal, 
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fik derfor tilsendt en særlig mail med invitation til motionsudvalgets 
informationsmøde om vinteraktiviteteme. Ca. 80 medlemmer mødte 
op til mødet, hvoraf omkring 2/3 var kaniner - det er væsentligt flere 
end til mødet sidste år. 

I øvrigt har 71 instruktører deltaget i instruktionen via vagtplanen, 
og tilsammen afviklet S22 planlagte instruktionsture. Hertil kommer 
40-S0 instruktionsture ifm. USG-samarbejdet, ca. IS instruktionsture 
ifm. handicapprojektet samt "de skæve instruktører", som har instru
eret efter aftale på andre tidspunkter. En instruktionstur varer ca. 3 
timer - regn selv efter! Stor tak til jer alle for en formidabel indsats. 

Kanindåben 
På trods af at havnevandets ekstremt dårl ige 
kvalitet i august forhindrede en "rigtig" dåb, 
blev kanindåben gennemført med stor succes 
Efter orienteringsløbet til lands og til vands, 
blev kaninerne døbt af Kong Neptun efter
fulgt af en chokerende spand koldt vand ned 
af nakken fra hans hjælper. Vejrudsigten h 
avde egent! ig lovet vandret regn, men som 
altid når DSR holder kanindåb blev det 
strålende solskin og nærmest vindsti Ile. AI/e brugbare 4 'ere gjort klar 

til dåben (foto Karl·Heinz) 
Til aftendåben blev Neptun akkompagneret 
af sin lettere maskul ine datter med ægte svømmehud mellem tæerne, 
I alt 103 blev døbt - heraf en gæst fra Hellerup Roklub, som til festen 
højlydt pralede med, at hun havde snydt sig igennem deres egen dåb ... 

Tutorordningen 
Tutorordningen endte sidste år med nærmest at være et alternativt 
motionsroningstilbud for kaninerne, som de bare kunne møde op 
til. Det var både godt og skidt, for hensigten har hele tiden været at 
skabe en mulighed for nye medlemmer til hurtigt at få et netværk i 
klubben, hvori de skal motiveres til selv at tage initiativ til roaftaJer 
mv. på andre tidspunkter (via Groupcare). Derfor valgte vi i år kun 
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at have en fast rotid om ugen mod to sidste år. Tidspunktet har været 
fredag sidst på eftermiddagen, og der har typisk været 6-8 kaniner + 
styrmænd. Selvom det også i år har været lidt svært at skabe moti
vationen til at lave skæve aftaler internt i gruppen (der er jo mange 
åbne tilbud i klubben), betragter vi fortsat tutorordningen som et 
meget vigtigt instrument i arbejdet med at integrere og fastholde de 
nye medlemmer. Fra starten var det tanken, at tutolToningen hen ad 
vejen skulle være selvkørende, men det har vist sig nødvendigt med 
en, der sam ler og koordinerer. Problemet ti I næste år er, at der pt. 
ikke er en tovholder til at tage over efter Peter Ogstrup, som far nye 
opgaver i instruktionsudvalget. Vi søger derfor styrmænd der har lyst 
til at fortsætte arbejdet med den organisatoriske del af integrationen 
af de nye medlemmer i klubben. 

Styrmandsinstruktion 
Det så længe lidt skidt ud, men en kraftanstrengelse fra styrmands
instruktørerne i efteråret har givet os en god sæson med forventet 
45 nye styrmænd (instruktionen er i skrivende stund ikke helt slut). 
Det er positivt med et resultat over middel, for vi har i år oplevet at 
der flere gange har været mangel på styrmænd til den alm. motions
roning, som derfor har haft svært ved at sætte hold og måttet sende 
roere hjem. Klubben (styrmandsinstruktøreme) lægger rigtig mange 
timer i uddannelsen af nye styrmænd, og selvom det ikke formelt 
er et krav, forventes det, at man som styrmand - ny eller gammel, 
"giver igen", f.eks. ved jævnligt at komme til motionsroning. Hvis 
motionsroningen igen til næste år oplever, at der mangler styrmænd, 
kan en konsekvens blive, at styrmandsinstruktionen prioriterer de 
styrmandsaspiranter, der på forhånd giver tilsagn om at bakke op om 
motionsroningen. Tak til de dygtige styrmænd, der har bidraget med 
en stor indsats til styrmandsinstruktionen. 

Scullerinstruktionen 
Scullerinstruktionen er gået godt, og vi kan konstatere endnu et år 
med fremgang. Scullerinstruktionen foregik som sædvanlig 2 gange 
ugentligt i DSR fra primo juni frem til Hjelmsjo-Iejren ultimo juli, 
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hvor der var daglig instruktion. For dem, der lige manglede det sidste 
efter Hjelmsjo, blev der arrangeret opsamlingsinstruktion i septem
ber. Af ca. 35 deltagende sculleraspiranter har 20 gennemført hele 
instruktionsforløbet, og selvom det måske ikke lyder afmange, er det 
faktisk næsten en fordobling i forhold til for få år siden (2005: 16, 
2004: 13,2003: 12).14 scullerinstruktører' har deltaget på vagtplanen 
- I skal have stor tak! 

Desuden har vi i år oplevet en påbegyndelse af den opgradering af 
motions-scullermaterielet, som jeg efterlyste i sidste årsberetning. 
Pall as Athene (2X) og 002 ( l X) er blevet købt af kaproningsafde
lingen, og senest er en helt ny Wintech singlesculler efter lang le
veringstid endel ig ankommet. I nstmktionsudvalget betragter d isse 
indkøb som første fase i en generel opgradering af motions-sculler
materiellet, som i mange år har været nedprioriteret. 

Ny instruktionsrochef 
Jeg har været instruktionsrochef i ca. 2 Y2 år, og det har været spæn
dende men til tider også ret tidskrævende. Da min opmærksomhed 
er påkrævet på studiet i de kommende år, hvor jeg afslutter, har jeg 
ikke tid til at lægge den samme indsats i klubben som hidtil. Instruk
tionsudvalgets nye kandidat til bestyrelsen er Peter Ogstrup, som er 
et aktivt medlem af udvalget og derfor kender vores omgangstone 
og arbejdsgang. Jeg vil dog blive i udvalget og beholde en del af de 
arbejdsopgaver jeg har haft, således at planlægning og koordinering 
af kanininstruktionen også til næste år foretages af mig, mens Peter 
tager sig af det organisatoriske omkring udvalget og bestyrelsen. 
Peter overtager et velfungerende udvalg. 

lV/orten Jensen 
Jnstruktionsrochej 

Kvart åre - attention - COI 
(foto Karl-Heinz) 
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Kaproningschefens Beretning 

Årets gang i kaproningsafdelingen 
J modsætning til tidligere er det at være kaproer blevet en helårsop
gave - næsten på heltid. 

Med ergometen"oning på programmet og otter grandprix sommer og 
vinter, er der ikke tid til at stoppe op og holde en lille pause, når som
mersæsonen er overstået. Næ, for er man noget ved musikken bliver 
man kort tid efter DM indkaldt til samlinger i Danmarks Ro Center, 
hvor man skal bevise om man er dygtig nok til at komme på lands
holdet. Og er niveauet ikke så højt, da kan man kaste sig over vin
terens otter grandprix, som DSR deltog flittigt i med mange hold og 
flere gode resultater. Ved årets danske mesterskaber i ergometelTon
ing, var det ikke ovelTaskende Mads Rasmussen, der gentog succesen 
fra i fjor ved at vinde DIF-mesterskabet i letvægtsklassen. 
Næppe var rosæsonen for alvor skudt i gang før det lå fast, at samme 
Mads var en oplagt kandidat til en ædel medalje ved VM senere på 
sæsonen i sin favoritbådtype, letvægts dobbeltsculler sammen med 
Rasmus Quist fra Fredensborg Roklub. Årets World Cup-finaler blev 
overstået med maner og her beviste andre af DSR 's kaproere deres 
værd. Kirsten Kirk Jepsen fortsatte hvor hun slap på spindesiden og 
roede flere gode resultater hjem iletvægts dobbeltfirer sammen med 
roere fra Hadsund, KR og Odder. Kirsten roede ind imellem singles
culler, hvor hun også var med helt fremme blandt den ypperste elite. 

8 G P (Otter Grand Prix) 
l det hjemlige farvand deltog DSR's kaproningsafdeling sammen 
med sp0l1sroningens Svanemølle 8GP gruppe med flere hold i Otter 
Grand Prix. DSR Var faktiske repræsenteret i 5 ud af seks divisioner. 
Herrerne i Kaproningsafdelingen iførte sig allerede ved første afdel
ing i Viborg føret1røjen med en førsteplads i 1. division et point foran 
Sorø, i 4. division kæmpede veteranerne sig til en 3. plads. Ved næste 
8GP, der blev afviklet på Bagsværd Sø i august øgede herrernes 
første divisionshold afstanden til "arvefjenden" Sorø med yderligere 
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3 point, mens veteranerne i 4. division halede ind på andenpladsen. 
Det var derfor med stor spænding divisionsfolket drog mod Aarhus 
til tredje, sidste og afgørende runde i årets 8GP. Skulle det lykkes 
DSR for først gang nogensinde at vinde Herrernes første division og 
kunne veteranerne holde deres 3 plads og måske endda tage 2. plad
sen, der kvalificere til at rykke op i 3. division .... 
Da den samlede stilling blev gjort op var der ingen usikkerhed om 
udfaldet i herrernes l . division. Det blev til en gedin l. plads førstep
lads 5 point foran Sorø. Veteranerne roede en meget flot tredjeplads 
hjem, blot et point efter nummer to i divisionen. 

Landsholdet 
Blandt vores landsholdsroere var der en smule uro - i hvert fald hos 
de tunge herrer, hvor firer uden styrmand, der kunne have fået succes 
ved VM, blev opløst midt i sæsonen. Det gik ud over Gunnar Levr
ing, der dermed kunne holde fri fra VM-forberedelserne og gøre klar 
til træningen frem mod DM. Lige så skidt gik det da den dobbeltfire 
Anders Moustgaard og Jacob Jespersen sad på gik i opløsning kun 
en uge tidligere. Jacob Amstrup-Møller kunne tillige begynde DM 
forberedelserne tidligt da han ikke blev udtaget til VM i herre letvægt 1 x. 
Ved VM klarede de afDSR's kaproere der kom afsted det til 
gengæld over forventning. Det blev til guld til Mads Rasmussen og 
Rasmus Quist i en VM-finale, hvor danskerne holdt ren opvisning. Vi 
glæder os til at følge deres vej mod OL-finalen i Beijing om blot to år. 
Kirsten Kirk Jepsen og Co. kunne ikke hamle op med et hold lynki
nesere iletvægts dobbeltfirer. De kinesiske unge kvinder kom fra 
næsten ingenting og fløj af sted i VM-finalen, hvor danskerne gentog 
sølvmedalje-placeringen fra sidste år. 

Iletvægtsotter måtte DSR's Martin Kristensen noget skuffende se en 
medalje forsvinde i den blå luft, efter danskerne på et tidspunkt førte 
VM-finalen indtil de garvede og erfarne italienere overtog styringen. 
Det blev til en noget ligegyldig fjerdeplads - eller en kartoffelmedalje, 
som Hjarne Eltang for en del år siden ville have udtrykt det. 
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Eskild Ebbesen gør comeback, og derfor var der stor interesse fra TVs side, da 
Ebbesen roede Danmarksmesterskabet hjem til DSR i dobbeltfirer. Sammen med 
Anders Moustgaard, Gunnar Levring og jacob jespersen vinder Eskild DSRs ottende 
mesterskab i denne bådtype. (foto Focusrowing) 
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Danmarksmesterskaberne 
Vores kaproere havde noget at se frem til ved Danmarksmesterskab
erne, der denne gang blev afviklet på Bagsværd Sø. Efter flere magre 
år med Bagsværd-roerne som de mest dominerende, kunne noget 
tyde på, at det skulle blive DSR's tur denne gang. 
Personligt er jeg lettet. Ikke kun over at DSR's dygtige kaproere 
magtede opgaverne, men også fordi jeg ikke denne engang skal op
leve Niels Henry Secher gå på talerstolen ved generalforsamlingen, 
hvor han med et glimt i øjet kommer med små hint om den man
glende sejr i otter ved DM. Nu kan jeg forsvare kaproerne og sige at 
vi er i særklasse igen. 
Det er efterhånden en årrække siden, DSR har været dominerende 
ved Danmarksmesterskaberne, men efter årets finaler, kunne vi 
endelig gøre status efter en stor sæson. Nok har DSR's kaproere 
tidligere vundet endnu mere ved VM og DM i en enkelt sæson, men 
vi er ved at være oppe på omgangshøjde igen. 
Det var en stor glæde, at de tidligere koryfæer, Eskild Ebbesen og 
Thomas Ebert meldte sig parate til opgaverne frem mod DM - og i 
den forbindelse, at Eskild i samme moment bebudede sit comeback i 
international roning. 

DSR tog således følgende outrigger Danmarksmesterskaber hjem: 

Kvinder 
Ix (singlesculler), letvægt, Forbundsmesterskab: Kirsten Kirk Jepsen 

Mænd 
2X (dobbeltsculler), Danmarksmesterskab: Mads Rasmussen og 
Jesper Krog 
2- (toer uden styrmand), Danmarksmesterskab: Thomas Ebert & 
Jacob Amstrup-Møller 
4x (dobbeltfirer), Danmarksmesterskab: Eskild Ebbesen, Gunnar 
Levring, Jacob Jespersen og Anders Moustgaard 
8+ (otter), Danmarksmesterskab: Eskild Ebbesen, Jacob Amstrup 
Møller, Gunnar Levring, Jesper Krog, Anders Moustgaard, Jacob 
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Jespersen, Thomas Ebert, Martin Kristensen og Styrmand Mette 
Søholm. 

Flere af deltagerne skrev historie på denne blæsende eftermiddag, 
hvor DSR slog til. Sidst vi vandt otteren var i 1999. I de mellem
liggende år er det Bagsværd Roklub, der har taget sejren. Siden 1922 

har DSR vundet DM i otter 13 gange. 
Thomas Ebert har gjort noget helt unikt. Med årets sejr i toer uden 
har han 10 mesterskaber i denne bådtype. 
Historisk var det også da Jack Ekman fra kaproningsafdelingen sam
men med tidligere landsholdsroer Ulrik Ralfkjær og to afhans M+ 
kammerater vandt herrernes 4-åres inrigger. DSR har aldrig tidligere 
vundet Danmarksmesterskab på kortbane i denne bådtype. 

Skal man danne en konklusion efter årets DM må man sige, at linjen 
kører fint for DSR's herrer på alle områder, mens det kniber hos 
damerne at være med helt fremme i kampen om DI F -medaljerne. 
Det er mit ønske for den kommende sæson, al vi på damesiden kan 
komme styrket tilbage og kæmpe på lige fod om DM-medaljerne 
med de øvrige klubber, hvor landsholdsroere sagtens kan danne 
stærke mandskaber med de hjemlige roere. Og man skal ikke give 
op på forhånd. Således blev der skrevet rohistorie i kvindernes dob
beltsculler, hvor storfavoritterne fra naboklubben led nederlag til en 
tidligere landsholdsroer og en grandprixroer fra Bagsværd Roklub. 

r 2006 var Det Sp0l1sroningen og Svanemølle 8GP der rykkede på 
Damesiden. Et tæt samarbejde med Sportsrochefen er blevet etableret 
i løbet af sæsonen. Med udgangspunkt j det flotte arbejde, der er 
blevet lagt her i år skulle Dameroni ng på eliteplan have alle forud
sætninger for at blomster det kommende år. 

Kraftcenter København 
Tillige er Kraftcenter København, et samarbejdet mellem KVIK og 
DSR om subeliten, ved at finde sine egne ben. Kraftcenter Køben
havn havde således en båd med til Senior VM i Eton. DSR's Anders 
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Moustgaard og Peter Sylvest fra KVIK deltog i 2x efter at deres 4x, 
hvor også Jacob Jespersen far DSR sad'på gik i opløsning kort før 
VM. Den korte forberedelse resulterede desværre i at roerne ikke 
nåede længere end D-finalen. Det er Planen at KVIK og DSR i fæl
lesskab med Bagsværd opnår Team Danmark Kraftcenter Status 
for de kommende to år. Henrik Brems fra DSR vil her blive daglig 
kraftcenterleder, som han har været det i det forgangne år i Forbunds 
Kraftcenter København. Målet er at samle Københavns bedste U23 
roere og de senior A roere der roer ikke olympiske bådtyper udenfor 
Danmarks Ro Center med henbl ik på VM og Nations Cup. Kraftcen
tret er støttet af Team Copenhagen som DSR arbejder tæt sammen 
med og vi forventer tillige at fa støtte fra Team Danmark. 

U!:>R skrev klubhistoYle vecl at vmcle Sit tørste mesterskab I 4·ares mYlgger tor mænd. 
At konkurrencen for en gangs skyld ikke var så stor, er der intet at gøre ved. DSRs 
Thomas Vedsø, Henrik Brems, Ulrik Ralfkiær og Jack Ekman med styrpige: Kiri Peder
sen viste vejen og vandt den historiske sejr i en af Danmarks ældste badtyper. Løbet 
blev udskrevet i 19/1, og i mange ar var det provinsklubberne, der vandt po skift. Nu 
er DSR også med her, som i outriggerne. (foto Focusrowing.com) 
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Tak til Kaproningsafdelingens støtter 
Man kan ikke have så stor en succes i DSR's kaproningsafdeling 
uden at nævne de mange, som står bag og trækker læsset, når kapro
erne skal gennemføre opgaverne. 

Uden Ree's Legat kunne vi ikke drive kaproning på så glimrende vis, 
som i DSR. Ogjeg vil gerne takke bestyrelsen for Ree's Legat: Niels 
Henry Secher, Ingo Nielsen og Helmut M6hring-Andersen for stor 
støtte - også i denne sæson. 
Trænerne: Morten Tibian, Bøg Mosegaard, Ian Baden og Thomas 
Poulsen. 

Mette Bacher er min tro væbner, når det gælder alt det skriftlige, 
anmeldelser og når roerne skal af sted til regattaer. 
Ligeledes skal DSR's bestyrelse have en stor tak for opbakning og 
tålmodighed, når kaproningsafdelingen er på dagsordenen ved vores 
møder i DSR. 

Og til sidst en tak til SportsrochefBerit Haahr Hansen for godt og til 
stadighed inspirerende samarbejde. 

Venlig hilsen 
Kaproningschej Rune Gartner 
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Kajakberetning 2006 

Så er der gået endnu et år i DSR og igen med kajakker på vandet og i 
vandet (det samme gælder personerne, der burde sidde i kajakkerne). 
Som mange af jer har fundet ud at~ har der været skiftet ud på Kajak
rochefposten . Søren Møller Christensen forlod posten efter 31'2 års tro 
tjeneste, og ind kom Kell l i sager. 

Der har som sædvanlig været en del aktiviteter i og omkring kajak
skuret. Vi har igen i år haft to hold med nye pingviner, et forårshold 
og et sommerhold. Vi brugte igen i år en SO/50-fordeling hhv. efter an
ciennitet og lodtrækning blandt DSR's medlemmer. Dette nye system 
har givet mere synergi i kajakskuret og dermed også flere aktiviteter. 

Der har været mange private langture og også et par klubture. Afslut
tende med en fælleslangtur til Sverige hvor der ikke var færre end 16 
kajakroere med, dette må være den største langtur for kajakker, der 
har været i DSR. Der har også været en del træning for dem, der ville 
mere end bare en stille hyggetur op langs kysten. Dette har da også re
sulteret i, at der igen i år var mange, der deltog i Mølleåens Blå Bånd. 
Heriblandt også en del nye kajakroere fra i år (godt gået). Igen i år tog 
DSR sig afen del af medaljerne. 

Aktivitetsniveauet på Træningscenter Bagsværd (TCB) har været 
rimeligt, med bl.a. to store udflugter med fællesroning og afsluttet med 
grill-aften med masser af rødvin og øl. Men så afgjort også masser af . . 
senøs roning. 

På materielsiden har vi fortsat udskiftningen af det mest nedslidte ma
teriel og indkøbt nyt i den takt, økonomien tillader det. Den store in
struktionsmængde har imidlertid taget hårdt på flere af bådene, og vi 
vil derfor lægge større vægt på materielkendskab i uddannelsen af de 
kommende års pingviner. 

Vi har i år bl.a. købt tre nye Coastrunner'e så vi nu har fire. Disse er 
blevet så populære, at de er blandt de mest roede kajakker. 

37 



DSR har også anskaffet en ny trailer, som også passer til kajakker (16 
stk.) Så nu er det blevet endnu lettere at snuppe en tur et andet sted i 
landet eller måske en lille havnetur eller en tur ud i bugten ved Hvi
dovre. Resten er op til jeres fantasi. 

Kajakudvalget & Kajakrochefen 

KOBENHAVNK 

Fyederiksborgqade 

44 & 52 
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Langtursrochefens beretning 

Langtursudvalgets arbejde har i år været meget præget af målet om 
at komme over Storebælt ved broroningen i august. Og det lykkedes, 
vi kom over, og vi kom tilbage igen. For de af os, der var med ved 
Storebælt i ' 98, var det en sød hævn endelig at komme over det bælt, 
der snød hundredevis af roere, dengang broen åbnede. 

Der var stillet krav om kvalifikation for deltagelse, bl.a. svøm
meprøve, entringsøve lse og en dagtur på mindst 45 km. Dette har 
betydet, at langtursudvalget har organiseret adskillige 'broroning
skvalifikationsture' i dagligt rofarvand - DSR har jo et temm elig stort 
rofarvand. Desværre har vejrliget betydet, at kun nogle få af disse 
kvalifikationsture har været langture til Saltholm. 

Derudover har sæsonen budt på adskillige store og små ture, de mest 
markante var den forholdsvis hurtige Sjælland rundt og Svante's færd 
fra Oslo til DSR. Jeg ved , at disse ture har udvidet roernes horisont 
- som styrmanden på Svantes færd sagde' den sidste dag skulle vi jo 
bare ro lidt over 70 km, og det blæste ikke mere end 5-7 m/sek., så 
det var jo ikke noget problem ... ' 

Påsken bød på den efterhånden meget traditionelle tur til Berlin, hvor 
vi besøger roklubben 'Hevella' . Der blev roet pænt, selvom det var 
tidligt på sæsonen. Nogle valgte at tage imod Hevella's tilbud om at 
tage med på en 80 km 'Spandau Rundfarht' i en scullerrigget otter. 
Senere på foråret var vi på Arhus Bugt, på Slien, og gjorde et forsøg 
på at komme Fanø Rundt. Det sidste lykkedes desværre ikke i år, 
men turen har alligevel sat nogle fingeraftryk på resten af sæsonen i 
DSR. 

l august blev der organiseret kaninlangtur langs en efterhånden meget 
traditionel rute, fra DSR til Rungsted fredag, til Snekkersten og retur 
til Rungsted lørdag, og så hj em til DSR søndag. En hyggelig lille tur, 
og så er ture uden bådtransport jo de nemmeste at organ isere. Efter-
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året byder også på spændende ture, en weekendtur Middelfart - Bo
gense med stop på Æbelø, og så en ferielangtur på Donau i efterårs
ferien . 

Sæsonens langture har haft et 
deltagerantal på 6-12 roere fra DSR, 
Berlinturen havde dog omtrent tyve 
deltagere. Flere af turene har været 
gennemført sammen med roere fra 
andre rokl ubber, og også i lånt 
materiel. 

Da jeg blev valgt var jeg i udlandet 
i arbejdssammenhæng, og der blev 
jeg i nogle måneder. 
Langtursudvalget tog sig heldigvis 
godt af at få folk tilmeldt 
langtursslyrmandskurser og havde 
store planer for sæsonen, dajeg 
returnerede. Jeg er meget glad for 
at udvalget holdt fast , ogjeg vil 
gerne rose udvalget for en flot 
indsats i denne sæson. 

Nye Langtursstyrmænd 2006 

Karin Sørensen 

Peter Damm-Ottesen 

Agnethe Christensen 

Mads Gydesen 

Niels Bak Henriksen 

Helle Hansen 

Heike Gosse 

Søren Bech Hansen 

Der er blevet udnævnt otte nye langtursstylmænd i år, det er et 
resultat, jeg er meget tilfreds med. Jeg håber, at disse nye langturs
styrmænd vil have fornøjelse af at deltage i de næste sæsoners ture, 
ogjeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de, der har været 
'coach' og udklækket disse nye styrmænd. Der er jo her tale om en 
lidt speciel ordning for DSR, idet man ikke deltager i et fast instruk
tionsforløb for at opnå langtursstyrmandsret, men at man derimod 
opbygger et nødvendigt erfaringsgrundlag, og derpå søger en 'lærep
lads' ved en erfaren styrmand, der i sidste ende også indstiller as
piranten til langtursstyrmandsretten. Den individuelle vurdering og 
udvikling af aspiranten er dermed helt i centrum. 
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De regler for ti ldeling af langtursstyrmandsret, der blev indført for 
nogle år siden, afstedkommer stadig nogle fortolkningsmæssige 
spørgsmål, men jeg mener, at vi efterhånden har fundet de rette ram
mer at anvende dem i. Især mener j eg, at det er et godt koncept , at det 
er en erfaren langtursstyrmand, der indstiller en roer til udnævnelse 
efter en aspiranttur, hvor den erfarne langtursstyrmand kan vurdere 
aspiranten . 

Jeg ser frem til den næste sæson som langtursroehef, og glæder mig 
til det videre arbejde i langtursudvalget, og, ikke mindst, samarbejdet 
med styrmændene. 

Laurits Rauer Nielsen 
Langtursrochej 

Ville din virksomhed købe 
reklame eller hjemmesider 
af den mand? 

Så gå ind på www.carstenlynge.dk 

Tekst & Tanke 
v/Carsten Lynge 

Mobil tlf. 40973720 
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Arsberetning 2006: DSR Motion 

Ar 2006 vil nok ikke være et år, som for DSR's Motionsudvalg går 
over i historien. Det var året, hvor udvalget stod uden formand og 
samtidig ikke havde fuld bemanding. Der har derfor ikke været plads 
(overskud og tid) til de store nytænkninger, ligesom antallet af ar
rangementer ikke har været prangende. 

I 2006 blev der derfor satset på de "faste ture", dvs. måneskin
sturene, løvsprings- og løvfaldstur, og turen til Struckmannsparken. 
Derudover arrangerede Motionsudvalget i år klubbens Sankt Hans 
aften . Som altid har der været en god tilslutning til de holdte arrange
menter. ] forbindelse med en måneskinstur var fremmødet så stort, 
at man kunne opleve det sjældne syn af en så godt som tom bådhal, 
da næsten alt, hvad der kunne flyde, var på vandet. Der var i øvrigt 
samme aften, hvor DSR fyldte så godt op inde ved Gammel Strand, 
at turbåden ikke kunne komme tillægge til. 

Et enkelt nyt arrangement så dog dagens lys i 2006, nemlig en fælles 
hygge-rotur med Tutorordningen, som blev holdt i den sidste lørdag 
i august. Ideen bag arrangementet var at introducere kaninerne/ de 
nye roere for de tilbud, som motionsroningen giver dem, når de ikke 
længere kan deltage itutorordningen. Roturen var også tænkt som 
mulighed for at øge integrationen og dermed fastholdelsen af klub
bens nye medlemmer. Hvem ved, måske kan det blive startskuddet til 
en række arrangementer på tværs af klubbens udvalg? 

Motionsudvalget var, som tidligere nævnt, ikke fuldt bemandet i år, 
så det har været nødvendigt for os at søge hjælp uden for udvalget til 
at afholde vores arrangementer. Heldigvis var det ikke svært, og der 
skal fra udvalgets side lyde en rigtig stor tak til alle, som har bakket 
op og givet en hånd med, hvor det kneb. Ikke mindst skal der lyde en 
stor tak til Barudvalget, som egenhændigt - og med stor succes - ar
rangerede måneskinsturen i juni. 
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Hvis vi endelig prøver at se li dt ud i fremtiden, tegner det kommende 
år meget lovende f(x M otionsudvalget. Indledningsvis skal et helt nyt 
udvalg lige have tid til at finde sine ben, men jeg er personligt sikker 
på, at det nok skal gå rigt ig godt. De nye kræfter i udvalget er tltlde 
af nye spændend e ideer ti I, hvordan motionsroning kan promoveres 
som andet og langt mere end blot "kaffe/kage-roning". Desuden har 
en del af de tidligere medlemmer af udvalget lovet at stille deres 
arbejdskraft til rådighed ved kommende arrangementer. Så derfor: 
Hold øje med Groupcare og diverse opslag, jeg er sikker på, at vi alle 
har mange gode og sjove oplevelser i vente fra Motionsudvalget! 

Tilbage er der for mig kun at sige tak for i år, og vi ses forhåbentlig 
i klubben til en masse indendørsaktivitet i løbet afvinteren (eller 
vinterroning) - og om ikke andet så på vandet til foråret. 

På j\;/otionsudvalgets vegne 
Lene Boisen 

Turen tilStruckmannsparken 
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Legatuddeling fra Gudmund Schacks Mindefond 

Ved årets legatuddeling fra Gudmund Schacks Mindefond, der fandt 
sted den 4. oktober, modtog DSR's Mads R. Rasmussen det ene af 
årets tre legater. 

Mindefondet, der er indstiftet til minde om Danske Studenters 
Roklubs mangeårige formand Gudmund Schack, der også var for
mand for Danmarks Olympiske Komite og Danmarks Idrætsforbund, 
uddeler hvert år tre legater: Et til en roer, et til en handicapidræt
sudøver og et til en repræsentant for modstandsbevægelsen under 
Danmarks besættelse. Legatet har været uddelt siden 1990. 
Legaterne overrækkes af fondets protektor, Hendes Kongel ige 
Højhed Prinsesse Benedikte, ved en reception i DSR. 
I år var legatmodtagerne foruden Mads R. Rasmussen kuglestøderen 
og diskoskasteren Jackie T. Christiansen og lidI. chefredaktør Bent A. 
Koch, der modtog legatet som deltager i modstandsbevægelsen. 
DSR's kaproningschefRune Gartner motiverede legattildelingen 
til Mads Rasmussen med de resultater, Mads sammen med Rasmus 
Quist, Fredensborg Roklub, har opnået i letvægtsdobbeltsculler, bl.a. 
VM-sølv i 2005 og VM-guld i 2006, samt som støtte til kommende 
topplaceringer ved bl.a. OL i Beijing 2008. 

Tekst ag/ata a/Lars Bundesen 

Mads Rasmussen ses her med (fra v.J 
mindefondets bestyrelsesformand 
T. Ingemann Hansen , Prinsesse Benedik· 
te og de to øvrige legatmodtagere, Bent 
A. Koch og Jackie T. Christiansen. 
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Rygepolitik 

Skal DSR have en rygepolitik? 
Skal vi være på forkant af udviklingen? 
Regeringen barsler sikkert med et lovforslag her i år om emnet, og Dan
marks Idrætsforbund , DIF, arbejder også på sagen. 
Problemet for D1F er, om klublokaler er private eller offentlige rum. Vi 
kan nok blive enige om, at de er ikke private, men de er heller ikke of
fentlige i gængs forstand. Klublokaler ligger således i en gråzone, men 
vi behøver ikke at vente på, at de højere instanser finder en afklaring på 
dilemmaet, vi kan bare vedtage, at DSR's lokaler er som offentlige rum . 
Vi har allerede rygeforbud i bådhallen og ved bådene, og på I. sal blev 
det en gang bestemt, at man kun måtte ryge ved det sidste bord på veran
daen, men det er vist ikke nedfældet nogen steder. 
Mange rygere vi l i virkeligheden gerne kvitte smøgerne, men er så 
afhængige af det, at de ikke kan overvinde trangen. Her vil et forbud 
hjælpe dem. 

Mit forslag er, at al røg er bandlyst overalt indendørs og ved og i bådene. 
Rygere kan så pulse løs på græsplænen og på tagterrasserne, hvis de 
undlader at puste røgen ud i hovedet på andre og heller ikke efterlader 
cigaretskod. Regler som altid har været gældende i Hjelmsjo-lejren. 
Og skal det også gælde ved fester? vil nogen spørge. Selvfølgelig, så 
undgår vi også, at nogen brænder hul i møbel betræk eller laver bræn
demærker på gulve og borde. 
Det kan blive en hård overgang for nogle, men det bliver nok en kort 
overgang. Der er i dag røgfri t utall ige steder, uden at vi tænker nærmere 
over det. For eksempel var det en gang almindeligt, at man røg i bio
grafen, så man dårl igt kunne se film en for bare røg. 
Den siddende bestyrelse har ikke vi llet tage hul på emnet, men nu kan vi 
jo drøfte det ved den kommende generalforsamling. Vi har et reglement, 
men her hører det nok ikke hjemme, og klubbens vedtægter duer heller 
ikke. Men det kan nedfældes i referatet fra generalforsamlingen. 

Mogens Haut 
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Kajaktur til det tabte land. 

Det burde være en menneskeret 
at have et rødt træhus i bedste 
Emil fra Lønneberg-stil med 
udsigt over en svensk sø. 
Men det er nok ikke en god ide 
at gå i krig med svenskerne for 
at tilbageerobrere det tabte land. 
Men hvis vi køber det op bid for 
bid, når vi vel også et stykke vej. 

l september var vi en flok kajakroere, såvel erfarne, knap så erfarne 
som en gruppe pingviner, der begav os til Bolmen for at ro kajak en 
weekend, og det var en skøn tur. 

Efter den store organisering på Strandvænget fik vi alle kajakkerne 
på trai leren, og afsted gik det. Ved Øresundsbroen tabte en stakkels 
svensk brovagt al sin autoritet, da Kim, som holdt lige bag bilen med 
traileren, lige vi lle tjekke kajakkerne. Svenskeren sagde til Jon: "Der 
står nogen på din trailer", og Jon svarede ham: "Ja, ja -jeg kender ham 
godt". Manden blev helt opgivende og sagde, at vi rent faktisk befandt 
os midt på en motorvej, hvorefter Louise også hoppede ud afbilen ... 

Vi ankom til campingpladsen 
efter mørkets frembrud og 
havde fornemmelsen af, at vi 
var meget langt fra civilisation. 
Næste morgen viste det store 
sorte intet sig så at være søen, 
der er blandt de største søer i 
Sverige. Der er meget smukt i 

omradet, og det var skønt at komme ud, hvor man kunne skue hor
isonten hele vejen rundt. Vi havde nogle gode kajakture både lørdag 
og søndag, men der var også plads til masser afslapning. Vejret var 
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det smukkeste septembervejr, og VI tik sæsonens sIdste skarpe soJ på 
kinderne. 

Selv om det var ærgerligt at skulle tilbringe en dejlig solskinssøndag i 
bilen, var turen hjem også en oplevelse. Vi havde jo kørt derop i mørke 
og ikke rigtig bemærket landskabet. Turen hjem var yderst lærerig, 
da Kirsten levende kunne berette om, hvordan "åsene" var dannet i 
istiden. 

Det var en rigtig skøn tur, som fostrede mange ideer til næste sommers 
mange kajakture. 

af Mette L. 

,------------ - - - - - - - ------ - '--

Ufo rpl igtend e Tilbud : 

• Rengøring 
• Vi nduespolering 
• Lettere havearbej de 

Kommer også i hj ørnerne 
www .a lfa -ek lund .dk - Telf. 7020 677 6 

E- mail: hel@a lfa -eklu nddk - Fax . 70 204413 
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Rekordstor DSR-deltagelse ved Mølleåens Blå Bånd 

DSR hev traditionen tro en fiot sejr hjem ved årets traditionsrige 
kajakløb Mølleåens Blå Bånd, der i år løb af stablen lørdag den 23. 
september. Sejren stod Eva Brøndum og Lars Bech Kristensen 
igen-igen-igen tor i toerkajak-klassen Mix K2 tur 36+. 

Men som det fremgår afresultatlisten var Lars og Eva var ikke de eneste 
DSR-roere, der kom på sejrsskamlen på den blæsende, solbeskinnede 
sensommerdag, der udover den sædvanlige spænding bød på både 
omlægning af banen på grund afblæst, havlignende bølger på Furesø og 
en knækket rorline til Aksel Thiele kort efter start ... Hele 21 DS R-roere 
gennemførte løbet, blandt dem en hel del nye pingviner, godt gået! 

DSRs resultater: 

Navn 
Klasse 
Placering 

Lotte Ibsen 
Dame Senior K l tur 
4 

Marie Melskens 
Dame Senior K l tur 
5 

Mikkie Breum 
Dame Senior K I tur 
8 

Kirsten Erichsen 
Dame Senior K l tur 
14 
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Mette Lybæch 
Dame Senior K I tur 
15 

Tina Taul 
Dame 36+ K l tur 
2 

Steen Ulrik 
Herre 43+ K I 
6 

Eva Brøndum & Lars Bech Kristensen 
Mix 36+ K2 tur 
l 

Annette Tørning & Morten Albertsen 
Mix Senior K2 tur 
4 



Louise Dal & Bo Kolbye 
Mix Senior K2 tur 
5 

Vibeke og Jeanette Jansen 
Dame 43+ K2 tur 
5 

Bo Reenberg 
Herre Senior K l tur 
3 

Kristian Kristensen 
Herre Senior K l tur 
11 

Kim Borggård 
Herre Senior K 1 tur 
12 

Steen Jørgensen 
Herre 36+ K l tur 
3 
Thomas Paulsen 
Herre 36+ K l tur 
11 

Otto Jacobsen 
Herre 43+ K l tur 
3 

Af Louise Dal 

Thomas Paulsen i fuld koncenrration pa 
vej i mal. (Foto . Lars Bundesen) 

en 
Herrernes 43+ KI tur-række 

(Foto : Lars Bundesen) 

Pingvinen Marie Melskens hjembragte -
trods en badetur undervejs - en 

imponerende 5. plads i 
Dame Senior-klassen I 
(Foto· Lars Bundesen) 
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DSR's årlige klubmesterskab i indian summer 

Det årlige DSR klubmesterskab blev vanen tro et tilløbssty kke blandt 
pl.lblikum og blandt de mange deltagere, som kunne nyde godt af 
solens stråler og den (efter årstiden) sti ll e vind. Dog så fik nogle 
af løbene den ekstra dramaeffekt, at der var adskill ige sejlbåde der 
skulle ud, hvilket så gav styrMfK 'erne deres udfordringer på vej ned 
igennem kalkbrænderiløbet. 

Helt ekstraordinært var kajak specielt velrepræsenteret og det gav 
nogle rigtig spændende løb, hvor at placeringer blev afgjort i de 
sidste meter foran målstregen. Der var samtidig også mange kajakker 
blandt tilskuerne, så der var et livlig menneskemylder ved målstregen 
- både til vands og til lands. Så der er hermed lagt op til mange flere 
spændende kajakløb de kommende år ved klubmesterskaberne og 
andre regattaer. 

Og ellers var der både ved inrigger- og outriggerløbene nogle spæn
dende opløb, hvor der blev kæmpet med næb, kløer og hurtige 
hænder om placeringerne - lige til det sidste - og med stor opbakning 
fra landsiden af. 
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Lodtrækningsløbet blev sendt af sted i buldermørke, hvilket desværre 
betød, at den lille ekstra spændende finesse med skift i båden i løbet 
af løbet ikke rigtig kunne ses af publikum. Det havde ellers været 
spændende at se skifteteknik på de forskellige både, specielt fordi der 
var nogle outriggerroere, som havde sine udfordringer med at skulle 
give slip på en åre og bevæge sig rundt i en inrigger. Men alle både 
kom i mål og afsluttede dermed klubmesterskaberne. 

Det gode ved DSR's klubmesterskab er, at der er LYST til at stille op 
- fordi det jo bare er for sjov. Så det var en fornøjelse at se både VM
deltagere og kaniner fra i år stille op imod hinanden - og med hinan
den i lodtrækningsløbet - for lige i dette tilfælde kan man vel sige : at 
det gælder om at deltage (og næsten ikke om at vinde ;0) 
Efter løbene var overstået var der lækker middag i festsalen, og for
manden benyttede lejligheden til at takke for den fantastiske indsats 
og ikke mindst for de flotte medaljer, som DSR har vundet i år - det 
både internationalt, nationalt og bredt repræsenteret på lang- og kort
banedistancer - i alt fra inrigger til sculler. Måske var det derfor, at 
den velfortjente kage og champagne hurtigt fik ben af gå på ;0) 

Så alt i alt: et godt år for DSR og et godt klubmesterskab. 
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Her er et overblik over vinderne af de forskellige løb 

Herre 2-åres inrigger: 
Gunnar Levring og Anders Moustgaard 

Dame 4-åres inrigger: 
Mette B. Christensen, Trine Kornbeck, Marie Melskens og 
Karen Bonefeldt. 

Herre singlesculler 
Michael Remod 

Herre enerkajak 
Vahan Te r- Vardanyan 

Herre 4-åres inrigger 
Gunnar Levring, Anders Moustgaard, Jakob Jespersen og 
Thomas Vedsø 

Herre toerkajak 
Vahan Te r- Vardanyan og Steen Ulrich 

Dame singlesculler 
Agnethe Christensen 

Mix toerkajak 
Vahan og Vibeke 

Lodtrækningslob (4-åres inrigger) 
Årets nye tiltag i dette løb var, at alle 5 skulle ro, så der skulle m.a.o. 
skiftes halvvejs. Et spændende element i et løb på kun 840 meter. 
Vindere: Lars Fomsgaard, Helle Bak, Rasmus Skol!, Karen Bonefeldt 
og Christian Larsen 

Af Rikke Flindt 
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DSR FAVORITLEVERAND0RER 

Energi E2 
Lautrupsgade 1 
2100 vn ø 
www.e~.dk 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, 
Kbh. K 
Tlf. 33 14 51 50 
www.friluftsland.dk 

SA-EL vI Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 3888 19 09 



Dato 

5-nov 

12-nov 

Orienteringsløb 2006 

Løbstype 

Gåsehusløb 

Jættemil 

Skov 

Ravnsholt 

5t. Dyrehave 

Arrangør 

*** DSR *** 
OK 73 

For yderligere information se: 
http://www.orientering.dk/farum-ok/dk/karussellostliste.asp 
eller '0stkredsens Karusse)' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 

Mads Rasmussen, verdensmester i letvægts dobbeltsculler er ogsa Danmarksmester f 

dobbeltscullerens åbne klasse Sammen med Jesper Krog vandt han DSRs mesterskab 
nummer 27 f denne bådtype. der har været roet OM i siden /933 (Foto Focusrowing! 



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. Ol sen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 
e-mali: formand @dsr-onl,ne.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendah l 
Engbakken 27 
2830 V,rum 
tlf. 29 23 42 78 
e -mad : ka sserer@dsr-onllne.dk 

Sekretær og udlejning: 
p, a østergaa rd 
Bogholder Alle 52, 1. t h . 
2720 Va n løse 
tlf 38 79 52 26 
e-mali: sekretaer@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skmdergade 32, leJ. 17 
1159 Køoenhavn K 
tlf. 26 74 7048 
e- ma,l: kapronmg@dsr-onlme .dk 

Instruktionsroehef: 
Morten Jensen 
Polensgade 41,3. tv. 
2300 Køoenh avn S 
tlf 32 55 58 57 
e-mali: ,nstrukt,on@dsr-online.dk 

39296322 

Motionsroehef: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. Frihavn sgade 13 A, 3.v 
2100 København ø 
tlf. 26 132 133 - 35431043 
e -ma,l: mot,on@dsr-onllne.dk 

Langtursroehef: 
LaUrits Rauer Nie lsen 
Vennem,ndevej 20, 4 .tv 
2100 København ø 
lIf. 2 1 47 75 76 
e-mail: langtur@dsr-onl.ne.dk 

Kajakrochef: 
Kelll ,sager 
Kaa lundsgade 6 
1664 København v 
tlf. 26 39 00 39 
e-ma,l: kaJak@dsr-onlme.dk 

Sportsrochef: 
Bent Haahr Hansen 
H.P. ørumsgade 27, 2 
2200 København ø 
tlf. 35 83 98 39 
e-ma,l: sport@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Hogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
tl f. 39 29 84 99 
e-mali: husforval ter@dsr-onl ine.dk 

Orienteringssektionen 

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

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

Johan Fr'ldendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. : 29 23 42 78 

Materielforvalter: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. Fnha vnsgad.· 13 A, 3 v 
21 00 København ø 
tlf. 26132133 - 35431043 
e-mali: matenel@dsr -online.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
DS R, Stra ndvænget 55 
21 00 Køben havn ø 
e-mail: 
kont,ngent@dsr -online.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, l tv. 
2300 København S 
tl f. 32 84 04 64 
e-ma,l: bladet@dsr-onlm€.dk 

Barudvalget: 
PoulDanstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
tlf. 33 33 93 44 ,30713144 
e- mali: baren@dsr-onl,ne.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Cllarlottenlund 
tlf.: 39 68 03 19 
e-mail: hander
sen78@hOtmall.dk 
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Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh. ø 

tt spænaenae tØb sa man I kvmaernes L-ares mrlgger , aer som ae val/gere ar mev er 
opgør mellem KVIK og DSR. Vindere blev: Birgitte Røddik, Rikke Frederiksen og Anja 
Dynesen, (Foto: Focusrowing) 





DSR bladet 

Materiale til b ladet kan sendes på 
e-mail ti l adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Ind læg kan naturl igv is og så 
fremsendes på diskette eller Cd-rom 
til DSR med att. ti! redaktionen . 
Disse kan afleve res i redaktionens 
bakke i besty relses lokalet eller i brev" 
sprækken på kontoret i bgdhallen. 
Det er mest prakti sk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer t il e-mai!s og IKKE som te ks t 
direkte i mai!s. Endvidere beder 
VI om, at indlæg ikke forsynes 
med sidehoved og fødder, da de er 
besværlige at fj erne. Vi m odtager 
meget gerne illustrationer, billeder og 
billedtekster t il indlæggene. 

Deadlines 

Januar nummeret: 
Der udkommer ikke noget blad 
Februar nummeret: 
Deadline sønda g den . 7 januar 

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

Redaktionen 
~1arianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 32 84 04 64 
Jon Nielsen 
Kristian Elkjær Kristensen 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

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

Indmeldelse 
Det ske r ved at ud fyld e og ind beta le et 
indmeldelsesgirokor t. Det te fo refindes på 
kontorets dør i bådhallen . Ind betalingen 
dækker de t re første måneders 
kontingent. 

Kontingent 
Opkræves kvarta lsvist forud via giro. Ved 
overskridelse af betalingsfrist pglægges 
et gebyr på 25 kr. pr. ry kker. Hvis ryk ker 
krydser forSin ket indbetaling, kan der 
ses bort f ra ry k ker, m en gebyret vil 
blive opkrævet det fø lgende kvartal. 
Kontingentet e r 625 kr. pr. kvarta l. 
Medlemmer i aldersgruppen 20 -24 år 
betaler 415 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kont ingent dog er 625 kr. 
Forske llen 21 0 kr. modreg nes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skr iftligt 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 kontingentplig tig , 
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 

©©© 
Den 29. oktober strøg formand Hans klubstanderen med en bemærkning om, at nu 
var endnu en god rosæson til ende, og tiden var kommet til at rykke indendørs. Og 
ja, mulighederne er da også mange i DSR for at holde samvittigheden og formen ved 
lige - ergometerroning, gymnastik, dans, svømning m.m. 

Men hvem siger, at blot fordi solen står lavt på himlen og kviksølvet lavt i termome
tret - så skal man også ligge lavt i rostatistikken? For selvom traditionerne, ofte 
hjulpet af vejret gør dette naturligt, er det ingen naturlov. 

Blot man følger nogle få regler om at holde sig tæt på kysten , medhringe rednings
veste og være hjemme inden solnedgang. er der rige muligheder for at ro gennem 
hele vintersæsonen - ikke mindst i weekenderne. Ganske vist er vinter ofte lig med 
blæst, kulde og is. Men takket være den globale opvarmning (undskyld Al Gore), er 
vinteren i Danmark lige så ofte kendetegnet af stille, disede dage eller endnu bedre: 
af højtryk, vindstille. 501- ogja, så måske også lave temperaturer. 

Men uanset - på vandet kan vi komme, og det er både en fi'isk og anderledes oplev
else. Frisk, fordi temperaturerne selvfølgelig er lave. Men det kan kompenseres af en 
ordentlig påklædning og en aktiv indsats ved åren. Og anderledes, fordi den kystnære 
roning og vinterlyset byder på andre indtryk end den sædvanlige tur i sommer
halvåret. Og efter turen står man med både en god samvittighed og en god rooplev
else - og en helt anden følelse end en stroppetur i ergometerrummet. 

Og så er roning om vinteren i øvrigt en rigtig god kur mod hovedsmerter, hvis man 
alligevel kaster sig over nogle af de indendørs aktiviteter i DS R, fx julefrokost og 
nytårsfest. Så måske ses vi den 9. december og den I. januar på bådpladsen? 

Men ellers er det hver søndag k!. 13.00, at der er vinterroning i klubregi. Her mødes 
de seje omklædte på bådpladsen, hvor der sættes rohold til en tur langs kysten - når 
vejret tillader det. Det er bare at møde op. - Og så er der pludselig ikke så længe til 
sommersæsonen starter igen! 

Glædeligjul, godt nytår og god vinterroning ønskes T af hele redaktionen og af 

Gæsleskribenr Jacob Saxi/d 
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Nyt fra bestyrelsen 

Bestyrelsens forslag til budget for 2006/2007 viser et stort forventet 
underskud. Det skyldes, at vi har besluttet at anføre 400.000 som 
klubbens egenllnans iering af en ombygning af sauna- og baderum. 
Vi håber stadig på at få positive svar fra de fonde, der gerne skulle 
medfinansiere projektet, men sagsbehandlingstiden hos fondene er 
meget lange. Vi sætter naturligvis først projektet i gang, når 
finansieringen er på plads! 

DSR's bådeværft har tilbudt at medfinansiere en ny gigotter til 
klubben. Ormen er en institution, men med snart 70 år på bagen er 
det måske tid til fornyelse. Bestyrelsen undersøger markedet. 

På formandsmødet i Københavnskredsen drøftedes kredsens rolle 
i forhold til klubberne. Det drøftedes, om kredsen skal forestå 
roaktiviteter eller om dette skal ligge j klubberne. Der var stor 
enighed om, at kredsen har en væsentlig rolle at spille i forhold til 
varetagelse af klubbernes interesser overfor offentlige myndigheder 
0.1. Kredsbestyrelsen vil henover vinteren arbejde på et oplæg om, 
hvilke opgaver kredsen skal løse. 

Vores USG proj ekt er nu afsluttet og de nye studenterroere ind
lemmes i klubbens almindelige tilbud. Der er vinterroning bl.a. 
med de friske afUSG'erne om søndagen k\. 13. 

Bestyrelsen har besluttet at fastlægge proceduren for behandling af 
skader, havari 0.1. Se andetsteds i bladet. Proceduren er ikke affødt 
af en specifik hændelse, men er udtryk for bestyrelsens ønske om at 
skabe klarhed om processen. Vi håber naturligvis, at der ikke bliver 
brug for proceduren! 

Af Hans G. Olsen (forrnand) 
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December 
5. 
9. 
16. 

Januar 
10. 
24. 

Aktivitetskalender 2006 

Bestyrelsesmøde 
Julefrokost 
Juleroning med Kredsen 

Teoretisk styrmandskursus, del 1 
Teoretisk styrmandskursus, del 2 

ARKITEKTFIRMAET HALLDOR GUNNLØGSSON & JØRN NIELSEN 

VI ARKITEKT KJELD CHR.KRARUP 

WILKENSVEJ 41 - 2000 FREDERIKSBERG - TLF.: 3810 1958 

RENOVERING - BYFORNYELSE - NYBYGGERI 
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Rosæsonen på vandet er slut for Gucci-roere og andet godtfolk, og 
det er kun vinterroeme, der holder den danske fane højt på vandet. 
Julen nænner sig, og det er tid for ergometertræning, dans, gymnas
tik - og fester! 

DSR'sjulefrokost afholdes i år lørdag den 9. december, og det er 
det kultiverede og ophøjede styrmandslaugs - ja DSR's åndelige 
højborgs - meget udmærkede opgave ved denne notits at indbyde 
herti I. 

Alle er velkomne til festen - kæltringe, toldere, farisærer, møgkaniner 
og romus. Man skal medbringe en ret til mindst 6 personer og ved sin 
festtilmelding forlods registrere dette på lister, der ligger i baren. 

Det koster 110 kroner for menige medlemmer at deltage i årets 
største brag af en fest. De betales ligeledes ved tilmelding i baren. 
Medlemmer af styrmandslauget betaler 70 kroner for deltagelse, 
hvilket afspejler større vid, mindre tegnebøger og arrangøransvaret 
for festen. 

Sidste tilmelding i baren 30. november. 

Med velærværdig hilsen 
Styrmands la uge t 
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Tekn ik+ 
- ergometerroning med .træner hver søndag 

Et tilbud til dig! 
.... hvis du geme vi I udvikle din ro-teknik 

.... hvis du geme vil i gang med at ro ergometer 

.... og 11\ is du geme vil undgå skader 

Vi mødes i motionsrummet og ror i ergometer! ro-bassin hver søndag 
kL 16:00-17:00 
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Vi har fokus på teknik og rytme 

** ***** 
Vi ror programmer der tilpasses deltagernes behov og ønsker. 

Med venlig hilsen 

Teknik+ trænerne 
Henvendelse om Teknik+ på e-mad til Klaus Robert Svendsen , 
krs@dg.dk eller Ditte Rosen Balder, ditte@global-denm31kdk 



Kære vinterroer 

Så er DS R-standeren strøget, og vintersæsonen - og dermed også 
vinterroningen - startet. 

Der er fast roning hver søndag, hvor vi mødes om klædt - og godt 
påklædt - på bådpladsen kI. 13 .00. 

llvis du deltager en given søndag, så husk at melde dig til på group
care, hvor der under DSR Vinterroning er oprettet arrangementer for 

hver søndag vinteren igennem. Herved får vi et overblik over, hvem 
der dukker op, bl.a. om der vil være styrmænd og både nok. 

Dukker du op uden at stå på listen, kommer du selvfølgelig også på 
vandet, hvis der er pladser nok. Men der er jo ikke så mange både til 
rådighed om vinteren. 

- Og du kan altid melde fra igen, hvis du efter tilmelding bliver 
forhindret. Og husk i øvrigt at gøre det, hvis det er tilfældet. 

Du kan også selv oprette og invitere til vinterronings-arrangementer, 
fx på lørdage eJler helligdage - blot roningen foregår mellem solop
gang og solnedgang. 

- Og husk: Vinteroning er en god ting, der holder dit hoved koldt og 
dit hjerte varmt! 

På vegne af administratorgruppen af DSR Vinteroning 

Af Jacob Saxild 
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Havari, forlis , større skader mv. 

De seneste år har vi desværre haft flere eksempler på at der er 
forekommet havarier, der har medført så store skader at både har 
været ude af drift i længere tid, vi har endda også haft to forlis , 
hvor Ve og Hugin er gået tabt. Disse havarier er forekommet i både 
in- og outrigget materiel, og både i Svanemøllen og på Bagsværd , 
såvel som på langture. Det outriggede materiel har en tendens til at 
være mere sårbart end det inriggede, hvorfor selv små uheld med
fører store repara ti onsarbejder, i det inriggede materiel færdes vi ti l 
gengæld ofte i ukendt farvand og med mindre rutinerede besætninger 
hvilket kan have betydning for havaristatistikken her. r bestyrelsen 
har vi haft en drøfte lse af hvordan vi vil håndtere sådanne situationer 
idet vi fin der det vigtigt at der foregår en erfaringsopsamling 
som kan anvendes i styrmandsinstruktionen fremover, og vi ønsker at 
forhindre at der måtte dannes rygter og myter om havarier. 

Reglementet (se § 5 om materiellet) er temmelig præcist i at anbringe 
ansvar for erstatning, reparationer mv. hvis der opstår skader på ma
terie llet e ller der sker et forlis. Det hedder sig at ' AI skade på mate
riellet, der ikke skyldes slid eller æ lde, erstattes af den, der forvolder 
skaden. 
Havarier hæfter den for, som er årsag herti I' . Det fremgår også at 
skader man ikke umiddelbart kan udbedre, skal registreres i protokol
len. Det er dog ikke beskrevet hvordan man skal rapportere til bestyr
elsen om et hændelsesforløb der fører til en alvorlig skade, ligesom 
det heller ikke er beskrevet hvordan bestyrelsen skal undersøge og 
fastslå om der er tale om skader som skyldes 'slid eller ælde' eller om 
der skal placeres et erstatningsansvar. 

Derfor har bestyrelsen vedtaget nedenstående procedure der præ
ciserer hvordan styrmand, besætning, bestyrelse og andre medlem
mer af DSR skal forholde sig i situationer hvor der sker havari, forlis 
mv. Proceduren v il bl ive vedlagt reglementet som et bilag. 
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l. I tilfæ lde af ldykker med personskade, havari, forlis eller 
overhængende fare herfor påhvil er det den ansvar lige styrmand efter 
hjemkomst at registrere hændelsen samt eventuelle skader i roproto
kollen. 

2. Endvidere påhvi ler det den ansvarli ge sty rm and hurtigst mulig t 
at orientere bestyrelsen om hændelsen og derpå snarest indlevere en 
udtømmende rapport om hænde lsen til bestyrelsen, i re levant omfang 
suppleret med skitser af hændelsesforløbet. Skulle bestyrelsen tage 
initiativ til den ne kontakt bør det gøres senest ti dage efter at hæn
delsen kommer ti l bestyrelsens kendskab . Bestyrelsen kan dog gøre 
det senere hvi s det findes nødvendigt af hensyn til at standse rygte
dannel ser e ller lignende i klubben. 

3. Det påhviler roerne samt alle øvrige involverede med til knyt-
ning t il DSR at bidrage til styrmandens rapportering. 

4. Bestyre lsen kan anmode involverede om at ind levere en rappOIi 
der beskriver deres opfattelse af hændelsen. 

5. Medlemmer der ikke er involveret i en hændel se, men får 
kendskab til denne, har pligt til så vidt muligt at bis tå den ansvarlige 
stynnand og de involverede roere/trænere med at bjærge havareret 
eller forlist materi~i. 

6. Rocheferne kan såfremt de ikke selv er involveret i en hæn
delse, tage stilling til om denne skal betragtes som en bagatel der 
ikke kræver yderligere undersøgelse . Rocheten skal så straks orien
tere formanden og derpå den øvrige bestyrelse på førstkommende 
bestyrelsesmøde. 

7. Såfi'emt bestyrelsen beslutter at der skal iværksættes undersø
gelser af hændelsen, gennemføres denne af en gruppe på tre bestyr
elsesmedlemmer sammensat på initiativ afden berørte rochef efter 
aftale med formanden. Den berørte rochef indgår dog altid i gruppen 
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som formand, med mindre denne er involveret i hændelsen. Såfremt 
den berørte rochef er involveret i hændelsen udpeger formanden en 
stedfortræder blandt de øvrige rochefer. 

8. Denne gruppe kan gennemføre samtaler med alle involverede 
og vidner samt foretage de besigtigelser mv. de fInder nødvendige 
for at have en komplet forståelse af hændelsesforløbet. Gruppen kan 
også inddrage ressourcepersoner i undersøgelserne ad hoc for at få 
belyst forskellige forhold, eksempelvis materielkyndige eller folk 
med indgående kendskab til det farvand hvor hændelsen er indtruffet. 

9. Hvis det besluttes at gennemføre en undersøgelse afhændelsen 
skal denne være gennemført og forelægges bestyrelsen senest på 
andet ordinære bestyrelsesmøde efter at hændelsen er indtruffet med 
mindre særlige forhold taler for en længere tidsramme. 

IO. Bestyrelsen trætTer beslutning om evt. sanktioner og erstat-
ningspligtjf. lovenes § 12 og vedtægternes § 4 og § 5 efter indstilling 
fra gruppen der forestår undersøgelserne. 

Il. Det påhviler i alle tilfælde den ansvarlige styrmand og de in
volverede roere at deltage i udbedringen af skader på materiellet. 

Bestyre/s'en 

,---- - - ------ - ------ - - - ------- -- ._- ---- _ ..• _---- -

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

Kommer også i hjørnerne 
Y!","L',<'{,alfa- eklunddk • Telf. 7020 6776 

E-mail: h&@Q!fa-eklund_dk • Fax. 70204413 
L __ _ _ _____________ ___ __ 
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Rygstrækker 

K lubben har en rygstrækker, hvor du kan hænge med hovedet nedad 
en ten under en vinkel på fx 45 grader el ler helt lodret. 
Den er emi nent til udstrækning af ryggen og ti l lindring afrygprob
lemer som ondt i lænden eller andre steder i ryggen. 
Den skal indst ill es afhængig af d in højde, og den rigtige indstilling 
er, når den begynder at sv inge, idet du løtter armene op over hove
det. Med den rigtige indsti lling er den let at betjene, men de første 
gange er det nok en god ide at have en makker ti I at hjæl pe dig med 
at komme på ret køl igen. 
Rygstrækkeren står inde i robassinet, men jeg håber, den kan avan
cere til at stå i træ ningsrummet. 
De fleste roere gør meget lidt ud af udstrækning, og det er en kendt 
sag, at roning ikke fremmer smidigheden, men tværtimod gør folk 
stive. Du har sikkert mødt rokammerater, der har eller har haft ondt i 
ryggen, måske er du selv en af dem. 
Hvem vil ikke gerne undgå en diskospro laps? 
Derfor anbefaler jeg, at du bruger den både efter ergometertræning 
og roning på vandet. 
Når du hænger hel t lodret, kan du også træne fo rsiden med krop
bøjninger. 
Hvi s du v il vide mere om rygstrækkeren 
så gå ind på Googl e og søg på Apollo 
rygstrækker. 
Havde j eg sel v i mine yngre dage kendt 
rygstrækkeren og havde brugt den 
jævnligt, ville min ryg sikkert have 
set helt anderledes ud i-dag, og jeg 
ville måske være op ti l 5 cm højere 
end nu; men den gang gjorde man 
endnu mindre ud af udstrækn ing end nu. 

Mogens /-lau! 



Lidt om hjemmesiden 

DSRs hjemmeside, dsr-online.dk, har været igennem en mindre 
revolution siden omlægningen i april 2005. l det følgende vil jeg 
fortælle lidt om de fremadrettede perspektiver for hjemmesiden, 
samt lidt om mulighederne med den nuværende hjemmeside. 

Om skiftet fra den gamle til den nye hjemmeside 
Klubben registrerede sit domænenavn , www.dsr-online.dk i 1998, 
men den første hjemmeside er fra år 2000. Vedligeholdelsen af den 
gamle hjemmeside var meget besværlig, og krævede både tid og 
teknisk viden. Derfor blev siden opdateret sjældent. Der stod eksem
pelvis intet på hjemmesiden, da to af klubbens roere vandt OL-guld i 
Athen i 2004! 

Næsten ingen trafik på den gamle hjemmeside 
Ud over, at siden var teknisk og indholdsmæssigt forældet, var der 
næsten ingen brugere på den gamle hjemmeside. Ikke mindst sat i 
forhold til klubbens størrelse: 

44 daglige besøg, 170 sidevisninger 
Ca. 2,3 gange flere sidevisninger end asr.dk 

(ASR har 280 medlemmer - DSR ca. 1.100) 

Hjemmesiden omlægges 
Kemen i den nye hjemmeside er et CMS-system (indholdsstyrings
system). CMS-systemets væsentligste fordel er, at det er blevet nemt 
og hurtigt at opdatere indholdet. Det er blevet muligt at have flere re
daktører på siden, ligesom brugere uden nævneværdig teknisk indsigt 
vil kunne opdatere siden. 

En forøgelse i afantallet af brugere har været et oplagt mål for det 
nye hjemmesideprojekt. Midlet til at nå dette mål har været at levere 
hyppigere og mere relevant information til brugerne. 
Blandt de konkrete initiativer kan for eksempel nævnes: 
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I 2006 er hj emmesiden gennemsnitlig t blevet opdateret 18 
gange pr. måned. Da siden blev omlagt i 2005 var senes te 
opdatering annonceringen af generalforsaml ingen fra oktober 
2004. 

DSRs hjem meside er ofte det sted på nettet, hvor man 11l1l1igst 
kan finde resul tater h a forsk ellige kaproninger. Ofte fin des 
resultaterne på dsr-on line.dk Aere dage før, de kan fi ndes på 
rcmi ng.dk. 

En lang række medlemmer leverer hyppigt indhold til s iden, 
for eksempel billedserier, som er meget popul ære. 

Resultatet af indsatsen er, at hjemmesiden har oplevet en 
kraftig vækst i antallet af brugere . Nedenfor harjeg udvalgt 
nogle nøgletal, som kan illustrere dette. 

400 
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3. kvartal 2006: Ca. 30 gange Acre sidevisninger end asr.dk 

Antallet af besøg steget med 280% fra 2004-2005, yderligere 
+ 120% fra 200S-2006. 

På en måned kigger ca. J .900 unikke brugere indenfor. 

Referatet fra kortbane-DM blev læst a1'258 brugere den første 
dag -filmene med otteren er blevet vist mere end 1000 gange. 

Besøg pr. dag 
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Brugernes adfærd er med til at forbedre siden 
Hjemmesiden indsamler konstant information om brugernes adfærd. 
Målet med dette er at kortlægge hvilke typer af information, brugerne 
efterspørger. 
De mest populære artikler er referater fra kaproninger, f.eks. kort
bane-DM og Svanemøllematch, som er blevet læst afhhv. 700 og 
400 mennesker. Endvidere er billedserier meget populære. Om 
foråret er der mange hits på artikler rettet mod nye medlemmer. 
Hjemmesiden har i øvrigt mest trafik om foråret, men også september 
er en god måned pga. DM og Svanemøllematch. 
Endvidere laves der statistik på søgninger. Især søgeord, som ikke 
har givet resultater, og søgninger, der har givet dårlige resultater, er 
interessante. Det er nemlig muligt at tilføje nøgleord på udvalgte 
artikler, sådan at en bruger vil finde det ønskede, næste gang han 
søger på det pågældende ord. 

Lidt om perspektiverne: Fortsat hjemmeside og klubblad? 
Det er min opfattelse, at vi fortsat har brug for et klubblad. Men 
som de fleste ved, er det blevet en dyr fornøjelse med portostøttens 
bortfald, og derfor er det et område, som man bør overveje nøje. Så 
hermed nogle af mine overvejelser. 
Klubben har i dag tre forskellige medier, som anvendes i den interne 
og den ekstern kommunikation. 
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Klubbladets indhold er rettet mod interne læsere, men der er 
givetvis også læsere fra andre klubber. Bladet indeholder 
"internt" indhold som bestyrelsesreferater, årsberetninger og 
personlige beretninger fra langture. Bladets deadline og 
udgivelsesfrekvens gør, at det sjældent indeholder 
dagsaktuelle artikler. En anden egenskab ved klubbladet er, 
at det når ud til alle medlemmer. 

Den officielle mailingliste er kun rettet mod interne læsere. 
Indholdet er primært meddelelser og opslag. Det tilstræbes 
at holde mailinglisten fri for indhold, som ikke er alment 



relevant. Udgivelsesfrekvensen gør maiIinglisten mindre 
egnet til dagsaktuelle nyheder. Mails fra listen modtages af 
ca. 1/3 af kl ubbens medlemmer. 

Hjemmesidens indhold er typisk af en karakter, der gør det 
egnet til både interne og eksterne læsere. Det vil sige indhold, 
som også er interessant for roere fra andre klubber eller nye 
medlemmer. Endvidere er hjemmesiden opdateret med 
dagsaktuelt indhold. 

Klubbladet udf)/lder derfor fortsat en række funktioner, som hjem
mesiden og mailinglisten nok ikke uden videre kan overtage. 
Man kunne dog overveje at supplere hjemmesiden med et Jukket 
medlemsforum, som man kun har adgang til som medlem afDSR, 
eller man kunne overveje at omlægge nyhedsbrevet, sådan at ind
holdet bliver lidt mere "blad-agtigt." 

A(Christian Rene Larsen 

Kommentarer fra bladets redaktør: 
Bladet har tidligere drøftet disse perspektiver på en strategidag med 
bestyrelsen. Konklusionen var dengang og er stadig på linje med 
Christians ovenstående overvejelser Dog overvejer bladet ifrem
tiden at indgå enformfor samarbejde/samkøring mellem hjemme
siden og bladet. 

Bladet ser det dog ikke som en mulighed" af omlægge nyhedsbrevet, 
sådan at indholdet bliver lidt mere "blad-agtigt", da nyhedsbrevets 
force netop er korte beskeder/nyheder til medlemmerne. 
På bladets vegne JvIarianne Bentzen, redaktør 
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Slagsang for Danske Studenters Roklu b 

l forbindelse med udarbejdelsen af en kritisk, kommenteret udgave ar 
Johannes V. Jensens Sam lede Digte har jeg forsøgt at udrede for
holdene omkring hans "Slagsang for Danske Studenters Roklub" fra 
1921. l At den kendte forfatter også var et kendt navn i roklubmiljøet 
er hævet over al tvivl, men engagementets nøjere art er ikke desto 
mindre svært at få styr på . 

Efter fusionen i 1917 af de akademiske roklubber til 
"Danske Studenters Roklub" blev der behov for et nyt klubhus. 
Opgaven blev lagt i hænderne på den unge arkitekt Poul Henningsen, 
tilsyneladende efter at Johannes V. Jensen havde lagt et godt ord ind 
for ham. Digteren og hans frue havde selskabelig omgang med Agnes 
Henningsen og hendes samlever Simon Koch. 2 Tiden er næppe gået 
med kortspil alene, og skal man tro Paul I-lammerichs bog om Pf!, fik 
Johannes V. Jensen nærmest status som faderskikkelse for unge 
Henningsen.3 Hvorom alt er, så gav roklubben ham hans første 
betydelige opgave, "Det nye Hus i Kalkbrænderihavnen", som 
Årsberetning for 1919 (1920) omtaler den. Beretningen har flere 
bidrag om klubhuset. Johannes V. Jensen skriver s. 11-13 om selve 
stedet, med særlig dvælen ved guldaldermaleren Christen Købke, 
der jo gav det en plads i kunsthistorien. Poul Henningsen redegør s. 
14-18 for sine funktionalistiske tanker om bådhuset. Og Leo Swane 
giver det s. 19-22 arkitektfaglig ros og ris med på vejen. 

Huset blev indviet den 13. juni 1920, og ved samme lej lighed 
blev otte nye både navngivet af miljøets kiindisser. Universitetets 
rektor, kirurgen Thorkild Rovsing, navngav "en 4-Aarers Inrig-
ger af svær Type" , - som det anføres: "i en elegant versificeret Tale 
opkaldte han den efter Johannes V. Jensens berømmelige 'Dreng'" 
(verset er aftrykt i Årsberetning for 1920 (1921), s. 16, med et billede 
af dåbssituationen). Om aftenen var der rusfest, og herom noteres: 
"Gang paa Gang lød Klubsangen: Vi løfter vor Baad og sætter den i 
Havet" (s. IO). Der var også adskillige taler: "Josias Bille [taltelfor 
Johannes V. Jensen, Arkitekt Svane for Poul Henningsen." 

Andetsteds i årsberetningen fortæller Politiken's redaktør 
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Anker K irkeby, at en del kendte mennesker ved sommeraftenstide 
færdedes ved klubhuset (eller "Tabernaklet", som det blev kaldt). 
B l.a. Johannes V. Jensen, "der har lovet os at skrive K lubbens Krigs
sang til Melodi af Aaretoldernes Knirken" (s. 27). 

Jensen indfriede løftet, fonnentJig afgivet ved indvielsen 
af de otte både. Året efter (på dato) blev fem nye både navngivet. 
Rektor var nu sprogforskeren Otto Jespersen, og han "opkaldte en 
4-Aarers Outrigger efter 'Moa', den skønne og sm idige Pige fra Johs. 
V. Jensens 'Bræen'. [ ... ] Derefter navngav Johs. V. Jensen Klubbens 
første Kano, en svært bygget Tomandsbaad, der er bestemt til at være 
Aflaster for de mere ømfindtlige Singlescullers; 'Columbus' blev 
dens Navn. [ ... ]." (Aarsberetning for 1921 (1922), s. 8.) 
Begivenheden er foreviget s. 25 i beretningen, med et foto af Jo
hannes V. Jensen ved kanoens stævn, og s. 26-29 aftlykkes hans tale 
"Ved Indvielsen af en ny Kano i Studenternes Roklub 13. Juni 1921". " 

Den af Knud Secher redigerede jubilæumsbog Dansk Studenter
roning gennem 75 år, 1943, s. 233ff, henfører sangens tilblivelse til 
klubhusindvielsen i 1920. Men det må gælde selve løftet om at skrive 
en slagsang til afløsning af den, man sang så flittigt ved den nævnte 
lejlighed,jf. det ovf. anførte. Hans Hvass derimod giver klar besked: 
"Den 25. maj 1921 styrede Johannes V. Jensen en af Danske 
Studenters Roklubs fireårers-inriggere, som jeg var med til at ro. 
Han skulle mærke takten i roningen for at Ja skrevet den rette rosang. 
Resultatet blev: Bær den lange Baad af Skuret." 5 Digtet må altså 
have ligget færdigt til festen den 13. juni 1921. Sandsynligvis har 
Johannes V. Jensen læst det op efter manuskript i forlængelse afsin 
tale for "Columbus". 

Men hvad med melodien? Her er der større uklarhed. Komponisten 
Peder Gram kan næppe have fået teksten i hænde før efter festen, så 
melodien stammer nok fra efteråret 1921.6 Nodetrykket ha Wilhelm 
Hansens Musikforlag har titlen "Bær den lange Baad af Skuret - Ol. 

Danske Studenters Roklub's Sang, med fotografi på forsiden af en 
båd, der bæres af skuret. Trykket er ikke registreret i Johannes V. 
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Jensen-bibl iogra fl en.7 Den henviser kun til trykket i Digte. Tredj e 
Udgave, som udkom den 5. oktober 1921, altså adsk ill ige maneder 
etter den formodede præsentationsoplæsning af digtet. Såfremt 
nodet tykket skal gælde som førstetryk, må det være fremkomm et i 
manedeme mel lem båd indv ielsesfesten og digtsamlingens udgive lse. 
Forlaget har desvælTe ikke dateret det, end ikke fo rsy net det med 
det sædvanl ige WII-num mer. Eksemplarern e i Det kg !. Bib liotek og 
Statsbibl ioteket er forsy net med påstemplet årstal " 1922", hvilket 
j o ikke udel ukker en udgive lse sidst i 1921. Det eneste he lt s ikre e r, 
at nodetrykket må have fo re ligget, da årsbe retni ngen for 1921 g ik j 

trykken, ~ idet den s. 22 gengiver melod ien, og vel at mærke i 
fac simi le etter nodetrykket. 

I digtsamlinge ns indholdsfortegnelse er titlen general iseret: "S lag
sang fo r Roere". Tillige oplyses, at digtet er skrevet til "en oldskotsk, 
maaske oldska nd inavisk Melodi : Ty r hæb us. ye Ty r ye Odi n", og der 
gives tilmed en reference til en artike l fra 1875, hvori den oldskotske 
me lod i er gengivet. R Med andre ord, der henvises ikke her til Peder 
Gram s me lodi , som da måske er blevet t il i sidste øj ebl ik før node
b ladstry kn ingen, og ikke nødvendigvis før offentl iggørelsen af d igtet 
i den kraftigt udvidede tredjeudgave af Jensens berømte 1906-d igt
sam ling. 

To manuskripter er bevaret, men de bidrager heller ikke til at 
skabe klarhed. Det ene har kun to strofer, dog med den forfatterpåtegn
ing, at " Første Vers gentages." Hvad den jo bliver. Og da der ikke 
er tryka fv igelser, er det o plagt at antage, at vi her har at gøre med 
trykmanuskriptet ti I nodebladet. En anden fo rfatterpåtegn ing går ud 
på, at sangen kan synges ti I den o ldskotske me lodi. Det forekom m er 
underligt, at manus'et er ekspederet til kompon isten med den besked ! 
Medmindre talen er om et di ktat til Peder Gram om at lægge sig nært 
op ad de skotske toner. 

Det andet manuskript er trykmanu skript til Digte, 1921. Det 
fremgår af de to forfa tterpåtegn inger, som det er fo rsynet med. Den 
første lyder: "NB Indsættes Pag 75." Det andet foreskriver, at oply
sn ingen om den o ldskotske melodi indføjes i indholdsfoltegnelsen. 
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Digtet blev taktisk placeret s. 75-76 i digtsamlingen, men tydeligvis 
på et sent tidspunkt, i konekturtascn , for hvordan skulle Jensen ellers 
kunne angive placeringen med sidetals nævnelse! 
(I øvrigt har melodien nu i Jensens tanke fået et videre rum: "olds
kotsk, maaske oldskandinavisk".) 

Hvorom alt er, - sangen blev ikke nogen succes i klubsam
menhængen. Jubilæumsbogen fra 1943 oplyser, at den "de første Aar 
[blev l sunget ofte ved Festerne, men Melodien har været for 
vanskelig, saa den har ikke været brugt de senere Aar". Hvad angår 
selve digtet, så indgår det i de to brede udvalg fra l 940'erne, som 
siden har dannet grundlag for al beskæftigelse med Johannes 
V. Jensens lyrik.') 

Paul Hammerich omtaler Johannes V. Jensen ikke blot som 
"den myndige mentor for studentenoeme", men også som "den store 
rorsmand". Begge dele bør nok tages med et gran salt. Hans Hvass' 
oplysning om, at digteren tog med et bådehold ud for at "mærke 
takten i roningen", før han skrev sin slagsang, tyder ikke på, at ron
ing ligefrem var rutine for ham. IO Derimod var han som rejseskildrer 
en fuldbefaren dampskibspassager. Også som skønlitterær forfatter 
beskrev han ofte rivet "Paa Søen", som titlen er på den kronik fra 
1926, der indeholdt hans populære "Sømandsvise" ("En Sømand har 
sin Enegang"). Spændingen mellem udve og hjemve er i det hele 
taget et centralt motiv i forfatterskabet. "De danske Skuder" opfor
drer til at sætte stævn mod Ceylon, når vinteren banker på, og mod 
Fyn, når pinsesolen bryder frem. Og ved flere lej ligheder funderer 
han i artikelform over sejladsens afgørende rolle i dansk historie og 
nutid. 11 

Afslutningsvis bør bemærkes, at Johannes V. Jensens ven
nekreds den 2. februar 1946 markerede Nobelpris-tildelingen med en 
fest i Danske Studenters Roklub. 12 

Af Aage lorgensen 
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I Samlede Digte, ved Anders Thy rring /\ndersen, Eri k M . Christensen, Per Dahl og 
Aage Jørgensen , Gy ldendal, 2006. bi nd I: Tekst. 6 82 S.; bind 2: Kommentarel'. 452 
s. (S lagsangen , se bind l. s. 92, og hind 2. s. I 03-0S.) 
, Johannes V Jensen skrev flere gange om Agnes Henningsen. Han anmeldte 
romanerne Strømmen (1899) og Den store Kærlighed (1922 ) og portrætterede 
hende i 1906 og på 60-årsdagen i 1928 og SO-årsdagen i 1948 (Skydebane!:' 
esten ved s idstnævnte lejlighed blev anangeret afJohan nes V Je nsen og Tove 
Ditlevsen) . 
J Paul Harnmerich, Lysmage ren. En krøni ke om Poul Henningsen, 1986, s. I I S-20. 
spec. s . 1 17. Ved senere lej lighed skrev Johannes Y. Jensen om ''Naturfredning og 
Poull-Ienningsen" (Politiken l O. januar 1928) og om "Landskab og Teknik'" i hans 
tidsskrift (Kriti sk Re vy, marts 1(28 ). Hvad angår klubhuse t, så nedbrændte det i 
1936. 
• D reng og Moa er vigtige sk ikke lser i romallmyten Den lange Rejse (6 bind , 
1908-22). Christofer Colum bus lagde navn til slutbindet. der udkom i 1921. M en 
den store søfarer dukker op i forfatterskabet langt tidl igere: det berømte digt 
"Columbus" fremkom således i Amerika-romanen Madame D'Ora (1904). før det 
faldt på plads i Digte (1906) 
, Hans Hvass. Små Johannes V. Jensen hemærkninger, 1073. s . 9 . (Hvass, 1902-90, 
var zoolog og ti Ihørte Johannes V. Jensens vennekreds.) 
(, Peder Gram ( l 88] -1956), komponi st. dirigent for Dansk Konceltforening ] 918-
32, musikchef i Statsradiofonien 1937-51. 
7 Frits Johansen & Aage Marcus, Johannes V. Jensen . En Bibliografi, bind 1-2, 1933-51 
(nr. 57S). 
s George Stephens i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, 1875, s. 109-16. 
9 Digte, 1901-1941. Samlet, revideret Udgave, 1943, "sigtet og red igeret af Aage 
Marcus" , og Digte. Ny samlet, revideret Udgave, l 948, redigeret af Frits Johansen . 
lu DSR ' s Aarsberetning for 1923 ( 1924) indeholder s . 14-16 en artikel om "Et 

gammelt dansk Rofartøj"',en jernalderbåd fra Als. Og langt senere gav udgravningen 
af Ladbyskibet anledning til et par altikler i Politiken. 
II Festens hoved kraft var Glyptoteke ts direktør, kunsthistorikeren Frederik 
Poulsen, der j 1925 (som den første) bragte Johannes V. Jensen i forslag til 
Nobelprisen, og som gentog forslaget yderligere otte gange. Poulsens hyldesttale 
kunne den 3. februar læses i Politiken. Jensens takketale indgår i tryksagen 2. 
Februar 1946. (Jf. Aage Jørgensen, "' ... digter nok og efterhånden også menneske 
nok . .. "', i: Henry Ni elsen & Keld Nielsen (red .), Nabo til Nobel. Historien om 
tretten danske Nobe lpriser, 200 l, s. 172-99 og SI 5-19.) 
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Ved Danske Studenters Roklubs fest den 
, 3. juni' 92 7 gav johannes V Jensen 
en nyanskaffet kano navnet "Columbus" 
Politiken bragte dagen efter pa forsiden 
et foto af digteren i gang med at holde 
den tale, som siden fremkom i klubbens 
arsberetning. Originalfotoet er tilsyn
eladende gaet tabt, men i en lille bog 
af zoologen Hans Hvass ses digteren "i 
udklip"_ - Otto jespersen kaldte· ved den 
pågældende lejlighed digteren "Johannes 
von jensen ", men den elegange habit 
leder snarere tanken hen pa en dandy i 
engelsk stil. Som sådan var han blevet 
karikeret en del gange i arhundredets 
begyndelse, bl. a_ af Eigil Petersen i 
Verdens-Spejlet den 28. maj' 905. 
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"BÆR DEN LANGE BAAD 
AF SKURET-" 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB'S SANG 

TEKST AF MUSIK AF 

JOHANNES V. JENSEN PEDER GRAM 

KØBENHAVN & LEJPZIG 

WILHELM HANSEN. MUSIK-FOI?LAG 
KQlsn.\NlA.t. 6E(~GEN 

NORSK MUSIK-FORLAG 
G(}re6()QG - STOCKHOLM ~ MALMO 

•. H. NORDISK A MUSIKfbRlAGET 



Slagsang 
for Danske Studenters Roklub, 

PE DER. GRAM 
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Auen i en Ruskinds Hamle, 
S,æ,rk var Søen, stærk blev Hundu, 
0jet vaagent, &aben Aa.ndeo.. 
Lull i Lungen, karske Ven.r, 
Udsyn, aankbod, stamme Sener! 
Mænd paa Tofto. bygged Ludet, 
Veud Bom de dit Blik mod Vudetl 
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Pejling rj., .. !.f Ky.leR, Skoven
et med Balgea, Bl_lea, Skumlnet, 
Solen, Sall"t, Dybet; Rommel. 

JOÅiJ1UIU V. J~1f~ell 

.. 

Peder Grams melodi til Johannes V, Jensens "Slagsang" stammer formentlig fra efter
året 1921, Nodebladet fra Wilhelm Hansens Musikforlag er udateret, Sangen gik efter 
nogle ar af brug, da man fandt melodien for vanskelig, 



'l(øltK?net 
fiar [ukJ~gt rne[[ern 

o _I 
ju[ og nytar. 

'Vi Æarfået nye 
gymnastikJ,nåtter, 
så pas godt på dem 

- 6mg gerne fzåndk{æde 
oven på måtten! 



(])S1(s [ø6eR.{u6 timfag og onsaag R.{ 18.00 omR.{æat 

ØSiJ{'s {ø6eR.{u6 er et uforp[igtenae å6ent [ø6eti[6ua tl{ ØSCi( 
med[emmer, der i vinterlia[våret ina i mefrem gerne vir ud i det 

in i stedet for at siade og tæs!?,g erogmeter liere tiden. 

(Vi mødes i 6Mlia[[en tirsdag og onsdag aften (uf t i sekJ omk.fæate. 
Øer er mulighea for at [ø6e age så fiwg t/Æ.9rt man har ryst ti[ og i 

fo rs!?,g{[jgt tempo. 'Vi starter samret og ser hvad' aer sk.er unaerveJs. 

JlÆJ.iviteten er sefvorganiserenae så[eaes at vi sefr aJtarer ina6yrdes 
livem der er aer næste gang såaan at aer a{tia vir være mindst en 

anden at [ø6e sammen med. 

rvtEL 'A1 0W.) 



JULERONING 2006 

Traditionen tro er vi inviteret til gløgg, æbleskiver og andet guf i 
B&W roklub i Langelinie Lystbådehavn. Arrangement i B&W 
roklub flnder sled fra kJ. 12:30 til 14:00. Vi satser selvfølgelig 
på at ro ind til arrangementet (ligesom sidste år), hvis vejret 
tillader det. Vi ror i givet fald afsted kl. II: 15 og er tilbage 
ca. kl. 15:00 

TILMELDING : Senest den ll. december på DSR Roaftaler 
(Groupcare ). 

Dem, der blot ønsker at møde op i B& W roklubben skal også 
tilmelde sig. Så koordinerer vi roningen når vi kommer nærmere. 

Mødested: DSR Bådpladsen 
Mødetid: 16-12-200611:15. 

lv/ed venlig hilsen 
Motiof1sudvo/ge/ 



DSR FAVORITLEVERAND0RER 

-I . 
Alfa EldUDd Rengøring 
og Vinduespolering 
TIl. 70 20 67 76 
www.aIfa-eklund.dk 

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

Danske Bank 
Strandvejen 8 
2100 København ø 
www.danskebank.dk 

Energi E2 
Lautrupsgade 1 
2100 KøbeøhBvn ø 
www.e2.dk 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, 
Kbh. K 
Tlf. 33 14 51 50 
www.frlluftsland.dk 

I 
Ga • I . strononux 
Slagterbodeme 10-14 
1716 København V 
Tlf. 70 25 24 90 

Geobyg 
murer, tømrer & WS 
Willemoesgade 43 
2100 København ø 
Tlf. 40 1866 16 

Gravør Bent Herndal 
Købmagergade 65 C 
1550 København K 
Tlf. 33 11 3462 

Holte Vialager 
ø sterbrogade 106, Kbh. ø 
TIl. 354304 15 
www.holtevinlager.dk 

SA-EL vI Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 3888 1909 



Orienteringsløb i efterår 2006 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

17-dee Julekispus Ravnshalt *** DSR *** 

For yderligere information se: 
http://www. ori entering.dkJfarum -okJ dk/karusse 11 ost l i ste. asp 
eller '0stkredsens Karusse!' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 

HjeJmsjd 2006 (Foto: Lars Bundesen) 



Danske Studenters Roklub 
Strandvænget ss, 2100 København ø 

Bankkontonr .: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330 162813 
50034 66 

Hjemmeside: www.dsr-onl ine.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 3929 63 26 
Telefax: 

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

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 234 2 78 
e-mali : kasserer@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia ø stergaard 
Bogholder Alle 52, 1. th. 
2720 Vanløse 
tlf. 38 79 52 26 
e- mali: sekretaer@dsr-on line. dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej . 17 
11 S9 København K 
tlf. 26 74 70 48 
e-mali: kapronlng@dsr-onl lne .dk 

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

39 29 63 22 

Motionsroehef: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. Fnhavnsgade 13 A, 3. v 
2100 København ø 
t lf. 2613213 3 - 35431043 
e-mail: motlon@dsr-on line.dk 

Langtursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Vennemindevej 20, 4.tv 
2100 København ø 
tlf. 21 477576 
e-ma il: langtur@dsr-on line.dk 

Kajakrochef: 
Kell lisager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
tl f. 26 39 00 39 
e-ma il : kajak@dsr·-onl ine. dk 

Sportsroehef: 
Berit Haahr Hansen 
H. P. 0rumsgade 27, 2 
2200 København ø 
tl f. 35 83 98 39 
e-mai!: sport@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mogens Haut 
Stra ndvænget 55 
2100 København ø 
tl f. 39 29 84 99 
e-mail: husforva lter@dsr-onitne.dk 

Orienteri ngssektionen 

Formand: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 4S 88 58 86 

Kasserer: 
~licha e l Remod 
Skarøgade 5, 2.th. 
2100 København ø 
tl f .: 39 20 68 38 

Sekretær: 
Johan Frydendah l 
Engbakken 27 
2830 Vir'Um 
t lf.: 29 23 42 78 

Materielforvalter: 
Dan Ben ny Hansen 
Ndr. Fnhavnsgade 13 A, 3. v 
21 00 Køben havn ø 
tl f. 26132133 - 3543 1043 
e·mail: ma tenel@dsr-on line.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser : 
DSR, Strandvænget 55 
21 00 København ø 
e-mali : 
kont lngent@dsr-onllne.dk 

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

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
!O63 København K 
tlf. 51 58 2647 
e-mai l: baren@dsr-online .dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
t lf.: 39 68 03 19 
e-mail: hander
sen78@hotmall.dk 



@t~POST) @ 
pp DANMARK 

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

Efterårsstormen over Danmark fik DSRs gamle piletræ til at bukke under, og med' en 
imponerende indsats lykkes det" træmanden Hen rik" i løbet af 3 timer at kløve træet, 
så der igen blev adgang til kajakskuret (Foto" Kell lisager) 
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