


DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen : 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis ogs~ 
fremsendes p3 diskette eller Cd -rom 
til DSR med att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken p3 kontoret i b~dhallen. 
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 

Marts nummeret: 
Deadline onsdag den 07. februar 
April nummeret: 
Deadline torsdag den 08. marts 

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

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 3284 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 m3neders 
kontingent. 

Kontingent 
Opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved 
overskridelse af betalingsfrist pålægges 
et gebyr p~ 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker 
krydser forsinket indbetaling, kan der 
ses bort fra rykker, men gebyret VII 

blive opk rævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 625 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 3r 
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 m~neder, 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 

©©© 
Med det første DSR blad i 2007 er det vel passende at runde år 2006 af. Det blevet rigtigt godt 
roår, ikke mindst på grund afen lang, varm (og for mit vedkommende ekstra dejlig) rosæson; 
vi roede os igen til utallige flotte medaljer; og geJU1emførte den ene langtur længere end den 
anden, for eksempel Sjælland rundt og Oslo-København. 
Arei sl1Jttede med et brag af en nytårsfest i DSR. Længe så det ellers ud til, at traditionen ikke 
k1JJU1e holdes i hævd. Men i II. time, under klubbens julefrokost, lykkedes det at samle et 
hold, der ville stå for arrangementet. - Så tak til denne ædle skare af medlemmer, med for
mand Hans og Birgitte i spidsen. for en dejlig fest. 

Man kan jo egentlig undre sig over, at vi i en klub med over 1.000 medlemmer har så svært 
ved at finde et holdt til at stå for en fest - og at gruppen så ender med langt hen ad vejen at 
bestå afTordenskjolds soldater. For DSR er jo ikke en kommerciel forretning, men en samling 
af personer med fælles interesser, som skal udfoldes inden for klubbens rammer. Og det 
sker alene geJU1em medlemmernes frivillige indsats. Også et mangeårigt medlem, tidligere 
instruktionsrochef Christen K.rogh har reflekteret over dette og skrevet et tankevækkende og 
forhåbentligt inspirerende debatindlæg, som du finder inde i bladet. 

- En tak skal ogsillyde til en gruppe, som gør en særlig stor og frivillig indsats j klubben. og 
det er bestyrelsen. l november havde vi generalforsanJ.ling (referat og billeder følger i næste 
nummer af bladet!), og de fleste bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg. Dog valgte den 
mangeårige husforvalter Mogens Haut og instruktionsrochef Morten Jensen at stoppe. Stor tak 
til Morten for hans indsats. som har været meget værdsat., og ikke mindst tak til Mogens for en 
kæmpe indsats med at få klubben og dens rammer til at fungere geJU1em rigtig mange år. 
Til de genvalgte og nyvalgte medlemmer: Vi ser frem til et spændende 2007 - med planer om 
nye både, investeringer j nye badefaciliteter og mange nye kreative ture på vandet. 

Til sidst er det vel passende med en hilsen og en lykønskning til en række prominente medlem
mer, som alle nmder et skarp hjørne: Den tidligere formand Paul Briiniche-Olsen, kontingent
kasserer, Ole Hansen og "kapronings-PR-konsulcnt"' Mette Sachcr - tiJlykke til jer alle, uanset 
hvilket hjørne. I runder! 

Ogja, ellers er der blot tilbage at nyde at dagene bliver længere, og en ny rosæson nærnler 
sig med hastige skridt. [mens kan tiden så positivt fordrives i DSR med dans, gymnastik, løb, 
ergometerroning og vinterroning. 

Velkommen til 2007 i DSR! 

AfiHarianne Ben/zen, redaktør 
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Nyt fra bestyrelsen 

• Politikker for Elite- og Talentudvikling. I forbindelse med 
samarbejdet med Team Capen hagen arbejder bestyrelsen 
med rammerne for Elite- og Talentudvikling i DSR. 
Det er en positiv proces at få defineret rammer og mål for 
disse vigtige aktiviteter i klubben. 

• Udviklingsplan for DSR. Bestyrelsen har arbejdet hårdt på 
en samlet udviklingsplan for DSR de kommende år. Det 
er en meget givende proces at forsøge at nedfælde de mange 
projekter og initiativer, som vi gerne vil arbejde på i den 
kommende tid. Vi forventer at gøre planen færdig i løbet af 
foråret efter en (desværre) nødvendig afvejning af 
ambitioner og ressourcer. 

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

Hans G. Olsen 
Formand 

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

Kommer også i hjørnerne 
www.alfa-eklund.d k • Telt. 7020 6776 

E-mail: hel@alfa-eklund.dk·Fax. 70204413 
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Aktivitetskalender 2006 

Februar 
6. Bestyrelsesmøde 
7. Deadline på bladet 
17-18. DFfR modul A 
28. Vildtaften i DSR 

Marts 
6. Bestyrelsesmøde 
8. Deadline pa bladet 
11. Instruktørdag 
12. Båddåb 
17. Klubmesterskab 
17. 'Blåt øje 
19. 1. Introaften 
23. Vennernes generalforsamling 
25. Standerhejsning 
31. DFfR modul B 

April 

1. DFfR modul B 
3. Bestyrelsesmøde 
19. 2. Introaften 
21. Hjælperfest 
28 Løvspringstur 

Maj 
3. Maneskinstur 
8. Bestyrelsesmøde 
12. Introfest 
17. Struckmannparken 
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DSR 
BEHØVER 

DIG! 

Vl har behov for at få ryddet grundigt op 
i hele klubben inden standerhejsningen. 

Til det skal vi bruge HÆNDER.! 

For at gøre det overskueligt er det planlagt 
som mange mindre opgavel; som kan løses 

af 3 -4 personer på få timer. 
Skriv dig på planen, som hænger i 
slyngelstuen - eller se planen på 

dsr-online.dk og kontakt husforvalteren. 

DSRs hus glæder sig! !! 
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Vild (t) aften 

Brigitta har været på jagt ... 

På årets første vildtaften, 
onsdag den 28. februar fra kl. 18.30, 
har du mulighed for at smage byttet. 

Sæt kryds i kalenderen, og kom og vær med! 

Prisen er som altid (ikke en and), 
nlen bare 40 kroner. 

Køkkenet 



Klubmesterskab i ergometer 

Lørdag den 17. marts 2007 kl. 11 

Alle DSR-roere kan deltage (og opfordres hermed til at gøre det)! 

I år har vi: 
• Debutantklasse - dame 

Debutantklasse - herre 
• Ikke deltaget i konkurrence i 2 år - dame 
• Ikke deltaget i konkwTence i 2 år -- herre 

Åben klasse - dame 
• Åben klasse - herre 

HoJdkap i roergometer 

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

Alle er velkomne. Endelig løbsliste opsættes på dagen. 

Op til arrangementet vil der blive solgt madbillet:ter i baren, så man 
kan få en sandwich på dagen. 

Da mesterskaberne er delt op i både debutant og motionsklasser er 
der plads og mulighed for alle til at gøre sig gældende - og vinde en 
af de mange fine præmier! 

Vi glæd.er os til at se jer 
Sportsudvalget 
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Noget er værd at kæmpe for !!! 

Kom & BZ DSR lørdag den 17. marts m!!! 

Vær beredt - kom kampklædt 

Risiko for Blåt øje 

Mad fra Fol kekøkkenet 
Madkuponer og billetter til festen sælges fra 

den 19. februar i baren 

Mvh Styrmandslauget 
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Jubii! 
- Foråret nærmer sig 

og DSR går på vandet igen! 

Standerhej sning, 
Søndag d. 25. marts kl. 12.00 

Standeren hejses mens Studentersangeme traditionen tro 
underholder. 

KI. 12.30 er der en hyggel ig frokost, hvor du kan møde 
dine rofæller og planlægge sæsonens ture. Bi II etter (50 kr.) 
kan købes i baren. 

Derefter er der mulighed for årets første rotur. 

Bestyrelsen 

12 



O~MERLANGT(J1l 
r, 1. udkald ~ 

Tyskland 

Floden Weser 
Hann. Minden - Hameln 

8 -12 juni 2007. 

Canada 
På Rideau Canal fra 
Ottawa til Kingston 

25. Aug. - 7. sept. 200 

Se opslag i klubben elI. 
kontakt Bente Kjøller: 2021 7074 /bkjoel@gmail.com 
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DSR - forening eller fitness center? 

Dette debatindlæg henvendt til alle der kOltllner i DSR! Til dem som 
yder en stor indsats, men som måske kllnneforbedre kvaliteten. Til 
dem som yder en lille indsats, men som godt kunne bidrage lidt mere. 
Ogfremfor alt til dem som ikke yder noget som helst - men godt ved 
hvor klubhuset er, når der er fest. 

Den frivillige indsats i Danske Studenters Roklub må da trænge til 
et hovedeftersyn! Hvordan kan det ellers være, at vedligeholdelse af 
klubhuset samler færre folk, end der møder op til en gennemsnitlig 
dansk gudstjeneste? Hvordan kan det være, at man blandt 1000 med
lemmer kun efter store anstrengelser kan støve 8-10 op, der vil løfte 
opgaven med at arrangere årets nytårsfest - normalt en af de mest 
velbesøgte fester i DSR? Hvordan kan det være, at det er notorisk 
vanskeligt at finde folk, der har lyst til at bruge nogle aftner og en 
søndag eftermiddag på at uddanne nye styrmænd? Hvordan kan det 
være, at man kan opleve selv store og velfungerende udvalg vride 
og vende sig for at undgå at arrangere blot en fest om året? Hvordan 
kan det være .... (tyld selv ind - kun fantasien og kendskabet til DSR 
sætter grænser) 

Danske Studenters Roklub er på mange måder en privilegeret roklub. 
Vi har gode fysiske faciliteter - både, klubhus mv. Vi har penge. Og 
vi råder over en stor og bredt baseret viden om roning. Men det der 
for alvor gør, at DSR af mange opfattes som et bedre tilbud end andre 
idrætsklubber - og fitness centre - er at et medlemskab i DSR også 
indbefatter en omfattende social pakke, der indeholder fester, hygge 
på roturen, kammeratskab, skitur, aftensmad på terrassen og meget 
andet. Og det sociale spiller vitterligt en stor rolle for vores medlems
skare. De eneste arrangementer, der i deltagende medlemmer kan 
måle sig med vores fester er introduktionsmødeme, hvor folk kom
mer for at få at vide, hvordan de 'kommer med i hulen'. 
Det sociale lokker nye medlemmer til og fastholder gamle. 
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Alt det ovennævnte, herunder ikke mindst det so(;iale, kan kun 
fungere, hvis en betydel ig andel af DSR 's lnedlemmer - flere end 
i dag - yder en indsats. Det frivillige arbejde er grundlaget for alle 
de aktiviteter, som klubbens medlemmer nyder godt af. Hvis ikke 
det frivi Ilige arbejde fungerer, vi I andre sektorer af klubben en efter 
en komme i vanskeligheder, og da DSR er - eller burde være - op
bygget af gensidigt understøttende aktiviteter, kan en manglende 
medlemsindsats let svække kluhben langt bredere, end man egentligt 
skulle tro. Og der el' vel ingen, der er interesserede i at se lige netop 
den aktivitet, som man selv benytter, nedlagt på grund af mangel på 
arbejdskraft? 

Hvis hovedeftersynet skal føre til noget, må alle bidrage! 

De nye medlemmer skal holde sig for øje, at det frivillige arbejde er 
en af de allerbedste måder at skaffe sig et netværk i klubben. Og det 
er dybest set ens netværk, der sikrer, at man kan komme på vandet, 
kommer med på de spændende ture, har nogen at spise aftensmad 
med efter roturen osv. Sti Iler man sig derimod -- efter at have betalt 
sit kontingent - over i et hjørne og venter på at blive aktiveret, kom
mer man højst sandsynligt ti I at stå i fred. 

De gamle medlemmer skal blive bedre til at opfordre nye medlem
mer og hinanden ti I at deltage, når der skal løses frivillige opgaver. 
Prikkerunder kan være ganske virksomme. Det kan det også, hvis 
man sammen med nogle rokolleger beslutter sig for at lege med. Og 
de gamle med lemmer skal være m indre hurtige til at afslå opfor
dringer til at gøre et frivilligt stykke arbejde med henvisning til den 
barvagt, de havde den 3. februar 1998. Det med at hjælpe er ikke 
noget man gør en gang for alle. 

Men frem for alt skal de gamle medlemmer und lade at overføre deres 
egen metaltræthed tiJ de nye. Man skal ikke som nyt medlem ret 
mange gange møde den (fejlagtige) holdning, at det er surt, utakne
mligt og kedeligt at lægge et stykke arbejde i DSR, før man ikke 
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længere har lyst til selv at være med. De mange aktiviteter drevet af 
frivillige nyder man også som gammelt medlem godt af. Derfor er 
det ikke et voldsomt snedigt træk at skræmme folk væk fra en frivil
lig indsats. Og så bør det understreges, at der faktisk er en vis til
fredsstillelse i at lægge et (stort) stykke arbejde og bagefter se, at folk 
har glæde af ens indsats. 

Udvalgene skal sikre, at det er nemt at være frivillig. Når man møder 
op for at hjælpe med noget, skal redskaberne være klar og indsatsen 
ordentligt organiseret. Frivillige hjælpere bryder sig ikke om at spilde 
deres tid! 

Samtidig skal udvalgene huske at trække på de enkelte udvalgsmed~ 
lemmers netværk i klubben. Selvom det kan være nærliggende - hvis 
en opgave skal løses hLlltigt og 'driftsikkert' - at gøre hele arbejdet 
selv, er der jo ingen der siger, at det skal være vejen frem. Så hvorfor 
ikke inddrage andre? 

Udvalgsformændene - og andre med ansvar i klubben - skal holde 
sig for øje, at i en frivillig organisation kan man dybest set kun lede 
ved eksempel. Der er intet i vejen med uddelegering, men hvis ikke 
udvalgsformanden er særdeles synlig i udvalgets arbejde - også i de 
tunge eller svære opgaver - vil han/hun og dermed klubben hurtigt 
stå uden udvalg, uden hjælpere i øvrigt og uden mulighed for at rek
ruttere. En synlig og mærkbar indsats motiverer andre! 

Ligeledes bør udvalgsformændene jævnligt tænke i rekruttering. 
Kun ved hele tiden at holde øje med - og måske endda 'dyrke' - nye 
potentielle medlemmer af udvalget og nye ressourcepersoner kan 
formanden sikre, at der er nogle til at tage pladsen, når andre vælger 
at gå ned i tempo. 

Bestyrelsen bør arbejde for, at det giver større 'gaderespekt' at yde et 
frivilligt stykke arbejde i DSR. Som i enhver anden idrætsforening 
hædrer vi i DSR de medlemmer, som opnår gode sportslige resul-
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tater - og det er bestemt fuldt fortjent. For hjælperne er billedet meget 
anderledes. Ser man bort fra ' AlIigatQren', 'Guldstanderen' og det 
lejlighedsvise stemningsbillede i Bladet, er langt de fleste afhjælperne 
fuldstændigt anonyme i klubsammenhæng. Hvorfor ikke gennemføre en 
'Har du klappet din hjælper i dag?' - kampagne? Hvad med at rapportere 
fra vedligeholdelsesdagene eller bådslibning ligesomlTa diverse regat
taer, så der kommer navne og ansigter på dem, der laver arbejdet? Eller 
hvad med hvert år under festlige fonner at præmiere de folk, som har 
ydet den bedste frivillige indsats - og brede præmieringen ud, så ikke 
kun to (af de gamle) medlemmer får et klap på skulderen? 

Endelig bør bestyrelsen sikre, at alle i klubben har mulighed for let 
at skaffe sig overblik over, hvor der kunne være brug for lige netop 
deres hjælp - lige netop deres kvalifikationer. Så hvornår rar vi det 
der opgavekatalog??? 

Følte du dig truffet, da du læste mit indlæg? Hvisja er det godt, for det 
er da en begyndelse! Hvis nej, så læs det lige igen -lidt grundigere. 

Med venlig hilsen 
Christen Krogh 

(som faktisk selv følte sig selv en smule truffet under artikelskrivningen) 

Så sf<!.r det. . . . 

Listenfor ti(me[Jing ti( k.szjaÆp Æ9mme~ ~p på °fs~gstavre~ I 
Æ{u66en, så livis øV overvejer en pfacfs pa f7.0(det, sa er aet . 
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Middelfart - Æbelø tur/retur. 

I weekenden den 16-17. september havde ni DSR-roere - Anne, 
Christiane, Pia, Anders, Laurits, Søren, Niels, Henrik og underteg
nede - planlagt en rotur fra Middelfart til Æbelø. Planen var at ro en 
aftentur fredag omkring Middelfart og derefter tage udturen fra Mid
delfart over Bogense til Æbelø og tilbage til Bogense lørdag for at 
slutte med hjemturen fra Bogense til Middelfart søndag. Det vil sige, 
det var den officielle plan, men faktisk var fonnålet et helt andet, som 
ikke kunne afsløres, før tiden var inde. 

For ikke at vække unødig opsigt havde vi planlagt at tilbagelægge 
turen fra København ti I Middelfart i små, uskyldigt udseende grup
per. En gruppe foretog udrejsen i bil, mens tre grupper rejste med 
forskellige togafgange i løbet af fredag eftenniddag. For yderligere at 
sløre vore spor byttede de togrejsende plads i grupperne i timerne op 
til afgangen, så det for udenforstående ville være endog meget svært 
at gennemskue, hvem der fulgtes med hvem. 

Jeg selv skulle følges med Anne i Intercitytoget fra Hovedbanegården 
k!. 17.00. Som et led i vores rejseplan afventede vi diskret togets 
komme på hver sin perron på banegården . Det viste sig at indebære 
visse uhensigtsmæssigheder på tidspunktet lige omkring togets 
forventede ankomst, men god planlægning giver jo plads for impro
visation, så efter en kort og diskret telefonsamtale byttede vi perron. 
Det viste sig ikke at løse problemet. Nu begyndte tiden at presse sig 
på, men DSB hjalp os her nnt med en annonceret forsinkelse på ikke 
under 30 minutter. 

Her var så signalet til næste trin i rejseplanen, hvor vi begav os over 
til den pelTon, hvor regionaltoget til Århus afventede os. Det viste 
sig ikke at stoppe i Middelfart, men det var i og for sig heller ikke 
meningen, idet jeg umiddelbart før afgangen hurtigt forlod toget og 
mødte Anne på perronen, hvorefter vi begav os til regionaltoget til 
Fredericia, denne gang med stop i Middelfart. Igen var DSB behjæl-
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pelige med at tilsløre vore spor. Lidet påfaldende var her arrangeret 
et teknisk nedbrud på det forreste togsæt, som ville holde toget ved 
perron længe efter, at vi havde forladt det. 

Efter således at have bevæget os tilsyneladende planløst rundt på 
stationen gik vi nu hurtigt tilbage til Intercitytoget, lige før det kom 
til perron, og var herefter på vej mod Middelfart. 

I Middelfart slørede grupperne deres spor ved at benytte forskellige 
ruter gennem byen fra banegården til roklubben . Undervejs benyttede 
vi forskellige velkendte teknikker til at undgå forfølgelse, som f.eks. 
at følge sit eget spor ti Ibage og vælge en ny rute, at gå i ring i en 
mørk skov og at spørge om vej og derefter vælge en anden rute end 
den anbefalede. 

Vel ankommet til roklubben konstaterede vi, at tiden til en aftenrotur 
nok var forpasset. Det viste sig imidlertid, at turiedeisen som ak
kompagnement til den medbragte mad havde indkøbt en del rødvin j 

dunke. En kort overvejelse over, hvorvidt den var under vores niveau 
sluttede med en konstatering at~ at nu var den der jo, og så ... 

Næste morgen bød på en noget ublid opvågnen. En del af holdet, ja 
vist egentlig alle bortset fra undertegnede, havde i nattens løb været 
forstyrret af en kraftig, buldrende lyd, som det ikke var lykkedes at 
lokalisere kilden til. Udhvilede eller ej var alle imidlertid klar til den 
udfordring, der forestod. 

Det var lørdag morgen åbenlyst, at den seneste udvikling i vejret 
næppe tillod den officielt annoncerede roning til Æbelø, men da den 
jo var et rent påskud, betød det ikke noget. For et syns sky Id roede 
vi dog nordpå rundt om pillerne i den nyeste af broerne og tog den i 
øjesyn, nu vi all igevel var her. Her benyttede en del af roerne lej
ligheden til at skifte tøj, briller og huer, så en tilskuer i Middelfart 
vi Ile have haft svært ved at gætte, at der var tale om de samme både 
som dem, der kort før havde forladt byens roklub. 
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Efter lidt snak om at ro til Kolding - eller nej, måske snarere til 
Brandsø - blev kursen sat sydpå forbi Middelfart mod Assens, som 
var turens egentlige mål. Efter at have passeret Fænø valgte vi at 
holde frokostpause på et smalt næs, hvor store mængder af myg 
- mange af gigantiske dimensioner - gjorde det usandsynligt, at vi 
ville blive forstyrret. Og så videre mod Assens. 

Resten af strækningen til Assens blev tilbagelagt under roning i zig
zag, igen for at sløre vore bevægelser. De relativt høje bølger, som på 
dette tidspunkt havde rejst sig, fik det i øvrigt til at virke troværdigt, 
at vi måtte ro ind i bunden af bugterne og så igen søge ud mod det 
åbne hav. 

Lige omkring halvøen Wedelshoved var det imidlertid ved at gå galt. 
Assens var nu inden for synsvidde (hvad den i øvrigt vedblev at være 
i adskillige timer), mens vi roede ind langs halvøen med kurs mod 
bunden af bugten, hvorfra vi igen skulle dreje ud og ro over ti I As
sens. Pludselig så vi os imidlertid forfulgt af, hvad der på overAaden 
kunne ligne et ældre ægtepar. Trækkende med deres cykler lykkedes 
det dem at holde trit med os over en lang strækning, mens vi roede 
langs med stranden. Bekymringen for at vi blev observeret, koblet 
med ubehaget ved de efterhånden stadig højere bølger lagde et hårdt 
pres på mandskabet i bådene, men ved opbydelsen af næsten umen
neskelige kræfter lykkedes det os efterhånden at lægge afstand til 
forfølgerne. 

Ved ankomsten til Assens var det lykkedes at få mørklagt det meste 
afhavnen, så vi indtog den i mørke. Og her var så endelig rejsens 
mål. Tilsyneladende tilfældigt var i nogle selskabslokaler ved siden af 
roklubben forsamlet et stort antal sønderjyder med umådelige mæng
der af mad, herunder ikke mindst det velkL:ndte sønde~iyske kagebord. 
Ingen, der så det, ville have undret sig over, at de ved synet afde åben
bart trætte roere - de tolv timer undervejs havde vel også sat deres spor 
- overøste dem med overfloden fra sammenkomsten. 
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Efter at fadene var bragt over i roklubben, blev der frådset i sønder
jyske livretter og kager, vindunken gik igen på omgang, og ægtesk
abstilbuddene til de sønderjyske kogekoner - eller -mænd - sad løst. 

Herefter sov alle som en sten uden at lade sig forstyne af noget. 

Næste dag gik ti I bageturen til Middelfart gnidningsløst, og den en
este afledning, vi så behov for at anvende, var en del tillægninger på 
kysten under foregivelse af tai letbesøg. Frokosten blev igen indtaget 
omgivet afhærskarer af Dracula-lignende myg, og for yderligere at 
afskrække nysgerrige lokalbeboere demonstrerede en i selskabet de 
farer, der er forbundet med at passere et strømførende hegn. 

Resten af turen op gennem Lillebælt til Middelfart var ren afslap
ning. Under hjemrejsen fra Middelfart var alle da også fulde af bege
jstri ng over, hvordan vores planer var lykkedes over al forventn ing, 
og nu hvor vi er hjemme igen, har vi kun en bekymring: Hvordan 
arrangerer vi det næste møde med vore sønderjyder? 

Af Poul Danstrup Andersen 

"Der holdes nøje udkig, mens frokosten forberedes" 
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Forlis In der Schonen Blauen Donau ... 

Et sted oppe over den tunge kolde tåge kæmper middagssolen for at 
trænge igennem. 1 den klamme kulde neden under går II langturs
styrmænd og en enkelt lærling og forsøger at vågne efter at have rejst 
hele natten. Bådene skal gøres klar til efterårsferie på Donau. 

Bådene - Freia og Szabi -- er typiske tyske gigbåde i glasfiber. Dob
beltårede~ uden dæk eller aflukkede rum for og agter, men lige med 
plads til fem svømmeveste og lidt person! ig bagage. Vores vært og 
ud lejer Manfred ryster på hovedet af, at v i tager veste med - de er 
vist ikke lokalt standardudstyr. 

Men lige over middag er 10 mand i bådene, og de 2 på landholdet 
starter bilerne. Floden - et parallelt løb til selve Donau kaldet Mosoni 
Donau - er blank som et spejl og efter kort tid brænder solen varmt 
gennem disen. Klin fødderne får det koJde gys, når vi af og til må ud 
og hjælpe båden over en grusbanke. 

Mandag fortsætter i samme stil. Iskold morgen~ helt fladt vand og dejlig 
Ulr ned ad den smukke flod. Der er ved at være styr på scullerårenle. 

Tirsdag skal prøven så stå. 75 km er dagens distance~ så vi står tidligt 
op til frost i græsset og klar sol. Jeg starter på styrmandssædet iføl1 

alt mit tøj og fri udsigt, da vi efter et par kjlometer klydser ud på 
hovedfloden. Fra hængende efterårsløv og lave grusbanker skyder 
vi ud på den tiere hundrede meter brede, spejlblanke og strømfyldte 
Donau. l en indsnævring når GPS 'en op på 17 km i timen. 

Bjergene i horisonten vokser sig hurtigt større og ved deres fod ank
ommer vi høje i hatten og i fin stil fi'em til Estzergom, hotelværelser 
og overliggerdag. 

To dage senere hedder opgaven så Donauknæet, hvor floden trænger 
sig ind mellem høje skråninger og knækker sydpå mod Budapest. 
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Solen har knap laet has på rimfrosten, da vi lægger fra i helt fladt 
vand. Af sted gik det forbi den dramatiske klippe med katedralen. 

Her slår floden et lille knæk og lige pludselig er vores blanke vand 
væk! Et langt lige stykke mellem bjergene presser vinden sammen 
og der kommer bølger på vores ellers så venlige flod. Selvom vi 
ligger ret tæt på land, begynder de største bølger at splaske mod 
nggene. 

Så regntøj på, mens vi driver for strømmen og de krappe modstrøms
bølger bare vokser. 

Fra strokepladsen kan jeg se i styrmandens øjne at han bliver urolig. 
"Nu får vi vand ind og nu skal vi altså ro. Til roning klar!" 

Inden det første tag vender jeg hovedet og ser bølger der pludselig er 
blevet meget store komme rullende. J afviklingen vælter den første 
af dem koldt vand ind over begge essinger mellem mig og styrmanden. 
Den næste fylder båden totalt og ved den tredje er der ikke længere 
nogen essing over vand til at stoppe den. Den går tværs hen over. Med 
begge hænder under vand forsøger jeg at tage endnu et frugtesløst tag. 

Så kommer det næste chok. Båden SYNKER! Uden lukkede rum er 
der ingen opdrift og den fjerde bølge nærmest skyller styrmanden ud 
af båden. Ogsåjeg selv letter fra sædet og helt automatisk begynder 
jeg at svømme. Det hele går vanvittigt stærkt. Fra vi havde helt fladt 
vand er der gået nogle fa minutter. Fra vi blev klar over der var fare 
på færde til vi lå i vandet under 15 sek.under! 

Vi får fordelt vestene, og flere svømmer mod land fra den sunkne 
båd. Årernes opdrift får den til at dukke op i overfladen igen. 
Jeg svømmer lidt udad og henter min køjesæk og tænker om vi 
måske kan svømme båden ind hvis vi hjælpes ad. 
Tilbage ved båden kan jeg se tre mand næsten har nået land og alene 
kan jeg ikke flytte den. Strømmen fører den snarere længere udad. 
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Et stykke væk begynder stynnanden at råbe om hjælp. Ikke panisk, 
men bange. Tydeligt, roligt, med pinefuldt regelmæssige intervaller. 
Jeg forsøger at kalde ham over til båden, men efter en halv time på 
styrmandspinden var han iskold allerede og tynget af to fteecetrøjer 
kan han ikke længere svømme nogen steder. Jeg lader båd være båd 
og svømmer over mod ham. En bølge knækker hen over hovedet på 
Img. 

Fremme ved ham forsøger jeg at huske 6. klasses undervisning i 
bjærgning. Heldigvis er han rolig og fattet og MEGET glad for at se 
m ig. Vesten og to køjesække bærer ham oppe, men jeg aner ikke om 
jeg kan svømme os begge ind ... 

Men jeg når kun at forsøge et enkelt svømmetag, da jeg ser den 
anden båd har indhentet os og er på vej ud mod os. Den er lidt højere 
i bordet og har faet lagt sig med bølgerne sidelæns, For at den ikke 



Vores ror po vej gennem Budapest. Med 
dees gennemsnilshas lighed pa omkring 
to en halv kilometer i timen skulle det na 
Soycehaver i løbet af er par uger ... 
(foto Lars Fomsgaard) 

skal hoppe alt for voldsomt har 
to roere årene på vandet. Da den 
når ud tilos får vi fat i essingen 
i hver sin side og på en eller an
den måde får roerne også båden 
vendt. Efter et par minutter 
sparker jeg i stenene under mig~ 

På land smider jeg det våde tøj 
og rar en eller andens tørre på 
- og så slår kulden ellers igen
nem! Vi ryster, så det er svært at 
tage imod et stykke chokolade. 
Sammen sætter vi os under et 
tæppe med en tredje oven på. 

Det bringer ro, men hver gang jeg rejser mig bringer blodet øjeblik
kelig kulde ud fra knoglerne med iskolde hænder og nye rystelser til 
følge. Efter et stykke tid kommer følgebi lerne med mere tørt tøj og 
varmen skruet helt op. Langsomt tør vi op ... 

Men det er tiden at begynde at bekymre os om Szabi, som vi har 
overladt til dens skæbne. Og den båd må altså være bygget under en 
heldig stjerne. Alarmeret ar vores udlejer Manfred er to mand fra den 
lokale roklub på vej ud tilos og på vejen rar en af dem et opkald fra 
en af sine gode venner: Der er drevet en robåd på land på den ø, hvor 
han har sin li Ile fiskerhytte! Eller rettere sagt er den drevet I ige uden 
om to stensætninger og blevet fanget i grenene fra et væltet træ. Der 
ligger vores Szabi så med alle otte årer og uden en skramme og skal 
bare hentes! 

Senere hører vi i øvrigt at en singlesculler fra den lokale klub også 
kom i vanskeligheder fuldstændig samme sted den dag. 
Først går turen til Budapest dog, og den planlagte overliggerdag. 
Roning ind gennem byen bliver det ligesom ikke til i ål', så næste dag 
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nøjes vi med at betragte den atter spejlblanke flod oppe fra broerne. 
En eller anden får øje på noget i vandet. "Det er nok en køjesæk," er 
der en der joker. 

Men det er aldeles ikke nogen køjesæk - det er et ROR! 28 timer 
efter forliset er vores ror på vej under Schechenye-broen netop som 
vi er på vej over. Så går den vilde jagt, men trods ihærdige forsøg, så 
må vi lade det fortsætte ned ad den smukke, blå Donau. Der var trods 
alt ingen der skulle ud og svømme ... 

PS - Der er svømning for DSR-medlemmer i Vesterbro Svømmehal 
hver fredag fra 17 - 19. 

Af Niels Bak Henriksen 

På en lang rodag er det godt at kunne strække benene ind imellem 
(Foto: Lars Bundesen) 
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Mad og Motion 

Hvorfor skal man spise når man træner 
Mad giver energi ti I kroppen, så kroppen har noget at arbejde med, 
når du skal træne. Mad er som benzin for kroppen, uden kan den ikke 
køre. 
Vores kost indeholder kulhydrater, fedt, protein og vitaminer. Hvert 
af disse næringsstoffer har deres funktion i kroppen. Når du træner, 
har du især brug for kulhydrater. 
Kulhydrater er det, musklerne først forbrænder, og derfor også det 
der gør, at du er i stand til at ro. 
Proteinerne bruger du til at bygge dine muskler op med, så du kan 
holde dine muskler ved lige og blive stærkere. 
Din krop skal bruge fedt for at optage vigtige vitaminer, som du har 
brug for. Desuden er fedt vigtig, for at din krop og hjerne kan fungere 
optimalt 

Hvad skal man spise? 
Som nævnt ovenfor er det vigtig, at din krop er fYldt op med kUl
hydrater, så du har en masse energi, når du skal træne. Kulhydrater 
finder du især gennem brød og korn og grove grøntsager. Hurtige 
kulhydrater, der giver energi nu og her, findes fx i lyst brød og lys 
pasta/ris, kiks og chokolade. Skal du have energi, der varer længe, 
skal du spise fx groft brød, grov pasta/ris og grove grøntsager. 
Efter træning skal du vedligeholde dine muskler, derfor skal du spise 
proteiner. Disse finder du især i kød, fisk, mælkeprodukter, æg, nød
der og bananer. 
Fedtet er ikke så vigtig at indtage før og efter træning. De fleste har 
fedtdepoter at tære på. Som sagt tidligere er fedtet vigtig for, at du 
kan optage vigtige vitaminer og mineraler. 
Det sunde fedt rar du gennem nødder, fisk, æg og kød. 

En god huskeregel er at spise efter den gode, gamle kostpyramide. 
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Husk at drikke vand 
Det vigtigste i forhold til væskebalancen er, at du ikke dehydrerer. 
Derfor skal du drikke vand før og efter træning. Du skal i løbet af en 
dag drikke ca. 3 liter vand. 
Træner du en time eller mere, er det vigtigt at du drikker under 
forløbet. 

Gode råd 

Spis mere frugt og grønt 
• Spis fisk og fiskepålæg 

Spis kartofler, ris eller pasta og groft brød 

• Spar på sukkeret 
Spis mindre fedt 

• Spis varieret 
S lu k tørsten i vand 

• Vær fysisk aktiv - mindst 30 min. om dagen* 

* Kilde: Sundhedsstyrelsen 
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<Torsaans gymnast ift meJ Irene er ænaret, 
så Jer nu er to fioU fra ÆJ. 1 7-18.3 O og igen fra k(. 18.30-20.00 
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Her er et forslag til en god inddeling af dit aftensmåltid. 

Pssst. Du må ikke bygge pyramider eller bjerge på tallerknen 

Her er et forslag til en god inddeling af dine daglige måltider 

Pssst. Husk det midterste lag 

Af Mette Christensen 
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Orienteringssektionen 

Referat fra generalforsamlingen den 12/122006 kl. 20.00 

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

Beretning. 
Ronald Clausen gerulemgik beretningen for sektionens 66. sæ-
son. I 2006 har Dansk Orienterings-Forbund vedtaget en ny struk
tur, der bevirker, at kredsene er nedlagt som selvstændige enheder. 
Kredsspørgsmål varetages nu af et kredsudvalg, så den praktiske for
skel er ikke ret stor. VM i orienteringsløb 2006 blev afholdt i Jylland. 
DOF håber, at den større opmærksomhed om sporten kan øge antallet 
af medlemmer. 

Gåsehusløb. Gåsehusløbene har haft meget svingende deltagelse, men 
ved de sidste par stykker har der været pænt besøg. Vi holder fast l ca, 
IO løb i vintersæsonen. Efter at Gåsehusets tag er blevet tætnet, har 
vi taget os sammen, så nu er der malet i stuen og i køkkenet. Nyt fyld 
i hyndenle og gasvandvanneren virker, så huset er klar til at modtage 
mange flere. 

Divisionsturnering. I samarbejde med Fredensborg og Vinderød 
deltog vi atter i årets divisionstumering. Vi stiller op i 6. division, og 
resultatrnæssigt er det ikke gået særlig godt, men vi er indstillet på at 
fortsætte. 

Åbne løb. Som tidligere år for få deltagere til disse løb Vi mangler 5 til 
10 medlemmer, som sætter O-løb så højt som sport, så de vil deltage i 
regional- og kredsJøbene og dermed opleve at løbe i andre skove end 
Ravnsholt. Helge Nielsen er begyndt at deltage i 
MT B-orientering. 
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Stifinderløb. Det 61. Stjfinderløb blev afholdt den 14/5-06 i Buresøs
knvene. Vi anvendte atter den elektronisk tidtagning og postkontrol, 
men det endte i total katastrofe, da databasen brød ned, og den kurme 
ikke genskabes. Der er heldigvis backup i aJle postenhederne, så efter 
løbet blev data i postenhederne indlæst i 80 forskellige excel-regneark, 
og det lykkedes Kim Clausen at genskabe en helt korrekt resultatliste 
på grundlag af disse Inange regneark. En stor tak til aJle der hjalp. 
Samme stævneorganisation som de forrige år med Ole Hørup som 
stævneleder og Ronald som banelægger. Vi har allerede forpligtet DS til 
at arrangere StifinderJøb i 2007. 
Klubmesterskab. Vi havde i åJ' henlagt løbet til et B-løb j "Dan-
strup Hegn den 22/l 0-06. I dameklassen var der kun en anmeldt, så 
damemesterskabet kunne ikke afVikles. Hos herrerne blev Christian 
Clausen ny klubmester. 

Regnskab. 
Michael Remod gennemgik regnskabet. Kontingentindtægt på 2.975 
kr. mod 2.550 kr. sidste år og kontingent til DOF på 6.495 kr. mod 
6.065 kr. i 2005. Startafgift til divisionsmatchen var kr. 700 kr. mod 
340 kr. sidste, idet vi sidste år kun deltog i en match. En del færre 
deltagere til årets Stifmderløb, hvorfor sta11afgifter blev på 15.925 
kr. mod 18.780 kr. sidste år. Udgifter til præmier var kun på 1.065 
kr. mod 4.137 kr. sidste år Uubilæumslob)~ så det samlede resultat af 
Stifinderløbet blevet overskud på 5.800 kr. mod 4.100 kr. sidste år. 
Det sam lede regnskab for sektionen udviser et overskud på 800 kr. 
sammenl ignet med et underskud på 6.100 kr. sidste år, men sidste år 
ydede sektionen et tilskud til Gåsehusets tag på 6.000 kr. FOllnuen er 

på 46.800 kr. 
Årskontingentet blev for sæsonen 2006/2007 fastsat til 75 kr. for aktive 
medlemmer og 50 kr. for passive medlemmer, samme satser som sidste 
år. 
Sektionen har 46 medlemmer, heraf 1 æresn1edlem. 

Indsendte forslag. Ingen forslag. 
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Valg af styre. 

Formand: 
Kasserer: 
Sekretær: 
PR arbejde: 

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

Revisor. Poul Nissen, genvalg. 

Eventuelt. 
Det 62. Stifinderløb finder sted den 15/4-07 i St. Dyrehave med Ole 
Hørup som stævneJeder og Ronald som banelægger. Vi har brug for 
mange hjælpere, så bemærk allerede nu datoen. 

Af Johan Frydendahl. 

DSR søger 

l ingeniør, som vil være rådgiver i indendørs bygningsspørgsmål. 

l ingeniør, som vil være rådgiver i udendørs bygningsspørgsmål. 

1-2 arkitekter, som kan rådgive i indretningsspørgsmål. 

Du skal ikke lave arbejdet, "blot" rådgive husforvalteren efter behov. 

Lønniveau: Masser af smil fra tilfredse DSR' ere. 

Henvendelse: Husforvalteren 

P.S. Uopfordrede ansøgninger ti1 endnu 
ikke kendte jobområder modtages gerne! 



DSR FAVORITLEVERAND0RER 

I . 
_o: . . . . • . 

Alfa Eldund Rengøring 
og Vinduespolering 
TIl. 70 20 67 76 
www.aIfa4dund.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 
Slagterbooeme 10-14 
1716 København V 
Tlf. 70 25 24 90 

Geobyg 
marer, tømrer Bt VVS 
Willemoesgade 43 
2100 København ø 
Tlf. 4018 66 16 

Gravør Bent Berndal 
Købmagergade 65 C 
1550 København K 
Tlf. 33 11 3462 

Holte Vialager 
Østerbrogade 106, Kb 
Tlf. 354304 15 
www.holtevinlager.dk 

SA-EL vI Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 38881909 
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Orienteringsløb i forår 2007 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

3-feb Vintercup Rude Skov OK øst 

4-feb Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
25-feb Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
ii-mar B-løb Jægerpris Nordskov Farum OK 

i8-mar Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
i-apr Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 

For yderligere infonnation se: 
http://www.orientering.dk/farum-ok/dklkarussellostliste.asp 
eller '0stkredsens Karusse)' på forbundets hjemmeside .. 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 

-
Glemt tøj kan man finde mange steder i DSR 
_ og i lang tid. Det er ej godt! Og det er slet 

ikke pænt. 

Fremover vil glemt tøj ligge en uge i glemt- . 
tøj-vognen, derefter blive fjernet, men gemt 1 

en måned: Derefter ........ . 

Af Husforvalteren 



Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 
Hjemmeside: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
5003466 
www.dsr-online.dk 

Telefon: (køkken og kontor): 3929 63 26 
Telefax: 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 

3929 6322 

Mot ionsrochef: 
Jan Trzaskowski 
Ved Amagerport 4, 3. tv. 
2300 København S 

Materielforvalter: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. Fnhavnsgade 13 A, 3. v 
2100 København ø 

e- mali: formand@dsr-onhne.dk tlf. 25 370205 
e-mail: motion@dsr-onllne.dk 

tlf. 26132133 - 35431043 
e-mail: materiel@dsr-onllne.dk 

Kasserer: 
Johan frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 2923 42 78 

Langtursrochef: 
Laurits Rauer Nielsen 
VennemirldeveJ 20, 4.tv 
2100 København ø 
tlf. 21 477576 

e-mail: kasserer@dsr-online.dk e-mali: langlur@dsr-online.dk 

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

Kajakrochef: 
Kell ]isager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
tlf. 26 39 00 39 

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

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej. 17 
1159 København K 
lif. 26 74 70 48 

Sportsroehef: 
Berit Haahr Hansen 
H.P. ørumsgade 27, 2 
2200 København ø 
tlf. 35 839839 

e-mail: kaproning@dsr-online.dk e-mail: sport@dsr-onllne.dk 

Instruktionsroehef: 
Peter Ogstrup 
Kildevældsgade 62 2. tv. 
2100 København ø 
tlf. 23 73 69 25 

Husforvalter: 
Bente Kjøller 
Strandvænget 55, 2 
2100 København ø 
tlf.: 2021 7074 

e-mali: intruktion@dsr-online.dk e-mali: husforvalter@dsr-online.dk 

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

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

Sekretær: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 2923 42 78 

Konti ngentkasserer: 
Kun skriftlIge henvendelser: 
DS R, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e-mail: 
konti ngent@dsr-online.dk 

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

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
tlf. 51 582647 
e-mail: baren@dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 396803 19 
e-mail: hander~ 
sen78@hotmail.dk 
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Afsender: Danske Studenters Roklub, Strand vænget 55, 2100 Kbh. ø 

NtJr enden er mudret er alling godt efter en udfordrende langtur til Donau. (Foto: Lars Bundesen) 
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DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis ogs~ 
fremsendes p~ diskette eller Cd - rom 
til DSR med att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke I bestyrelses lokalet eller i brev
sprækken pg konto ret I b~dhallen . 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-maiIs og IKKE som tekst 
direkte i mai!s. Endvidere beder 
vi om, at indlæg ikke forsynes 
med sidehoved og fødde r, da de er 
besværlige at fjerne . Vi modtager 
meget gerne illustrationer, billeder og 
billedtekster til indlæggene. 

Deadlines 

April nummeret: 
Deadline torsdag den 08. marts 
Maj nummeret: 
Deadline torsdag den 07. April 

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

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
lIf. 32 84 04 64 
Jon Nielsen 
Kristian Elk]ær Kristensen 
Jacob Saxild 

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 p~ 
kontorets dør i båd hallen. Indbetalingen 
dækker de tre første måneders 
kontingent. 

Kontingent 
Opkræves kvartalSVist forud v ia giro . Ved 
overskridelse af betalingsfrist pålægges 
et gebyr pil 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. 
Medlemme r 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 v ia 
snailmail eller e-mail (kontingent@ 
dsr-online.dk) . Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (l/l, 1/4, 1/7 og 1/10). 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 måneder, accepteres kun mod 
betaling af kontingent for perioden fra 
udmeldelsen til genindmeldelsen. 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker ikke automatisk. 
Man er medlem og kontingentpligtig, 
indtil gyldig udmeldelse har fundet 
sted, uanset om DSR's faciliteter og 
aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først 
finde sted ved en restance svarende ti! 
1/2-1 års kontingent, og restancen vii om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 
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leder 

©©© 
Leder efter foråret. .. 
Lige fra nytårsmorgen har fornenunelsen været der -lyset, som ændrer 
sig i den rigtige retning. Det bliver skarpere, fylder mere af dagen, og 
bliver mere intenst fra dag til dag. Temperaturerne, der i øvrigt ikke har 
været i nærheden af frost, er støt og roligt på vej op mod 5-10 varme
grader. Og i haverne, ja der pibler vintergækker, krokus og erantis 
dagligt frem - ledsaget af fuglenes pippen og fløjten. 

Jo, foråret er på vej! - Eller er det nu også det? - For bedst som alle 
tegnene med overbevisning pegede i samme retning, vendte vinden, 
tog til i styrke og sendte med bidende frostgrader, sne ind over det 
ganske land eller i hvert fald over hele DSR's roområde. - Snedriverne 
hobede sig op. DSB gav op. Og forårsfornemmelserne stoppede op. 
For det var pludseligt blevet vinter, endda af den slags som "folk med 
god hukommelse" med overbevisning kunne sige, ikke havde været set 
slemmere siden snestormen i 1978. 

Men alligevel. Kalenderen lyver ikke og er i læsende shmd skiftet til 
marts, hvi lket betyder, at foråret er her. Aktiviteterne i DSR viser det 
også, ikke mindst i bådhallen. Her slibes, lakeres og arbejdes der med 
bådene på højtryk. For enkelte bådes vedkommende i.så stort et 
omfang, at man kan tvivle på, at alt dette kan nå at ende op i en højere 
enhed og være afsluttet til standeren hejses, og rosæsonen skydes i gang. 

Dog er en ting sikker. Den store j~id og de glade stemmer i bådhallen 
er en lige så sikker forårsbebuder som fuglenes fløjt. Foråret er
uanset hvordan vejret finder på at arte sig - kommet. Og med det, 
forventningens glæde om en ny rosæson ... 

Af Marianne Bentzen. redaktør 
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Nyt fra bestyrelsen 

Christen Kroghs artikel har givet anledning til eftertanke i bestyrelsen. 
Bestyrelsen arbejder videre med at fremme den frivillige kultur i 
klubben på alle niveauer. Alle gode ideer til, hvordan vi kan fastholde 
klubben som en frivillig organisation er velkomne og kan stiles til 
formand@dsr-online.dk. 

Rocheferne arbejder på at få færdiggjort bådfordelingen for som
mersæsonen. Principperne er, at der skal være færrest mulige reserva
tioner på færrest mulige både, samt at der ikke skal reserveres både, 
hvor der ikke er et problem. 

Forliset på Donau, omtalt i sidste nummer, er behandlet i bestyrelsens 
udvalg. Konklusionen er, at både styrmænd og turleder har hand let 
kOlTekt og hensigtsmæssigt i situationen. Forliset skyldtes ekstremt 
vejrlig, som også ovelTaskede de lokale roere. Episoden understreger 
dog vigtigheden af altid at have rednings- eJler i det mindste svømme
vesten med på vandet. 

DSR fortsætter samarbejdet med USG i den kommende sæson. 
Efterårets samarbejde med USG har været en stor succes. Bestyrelsen 
har derfor besluttet at optage roere igennem USG til sommer
instruktionen i 2007. De nye studenterroere indgår i den almindelige 
instruktion og vi glæder os til at byde dem velkommen i klubben. 

Nyt reglement for DSR. Bestyrelsen har revideret reglementet for 
DSR og det er nu gældende. Husk, at alle roere forventes at kende 
reglementet. Heldigvis er det ny reglement optrykt her i bladet, så 
man kan kaste sig over det. 

Se opslagstavlen for mere information om bestyrelsens møder. 

Hans G. Olsen 
formand 
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Aktivitetskalender 2006 

Marts 
6. Bestyrelsesmøde 
8. Deadline på bladet 
11. Instruktørdag 
12. Båddåb 
17. Klubmesterskab 
17. 'B/åt øje 
19. 1. Introaften 
23. Vennernes generalforsamling 
25. Standerhejsning 
31. DFfR modul B 

April 
1. DFfR modul B 
3. Bestyrelsesmøde 
5. Berlin i Påsken 
19. 2. Introaften 
21. Hjælperfest 
28 Løvspringstur 

Maj 
3. Måneskinstur 
8. Bestyrelsesmøde 
12. Introfest 
17. Struckmannparken 
31. Informationsmøde om Hjelmsjo 



Klubmesterskab i ergometer 

Lørdag den 17. mal1s 2007 kl. I I 

Alle DSR-roere kan deltage (og opfordres hermed til at gøre det)! 

lårharvi: 
Debutantklasse - dame 
Debutantklasse - herre 

• Ikke deltaget i konkurrence i 2 år - dame 
• Ikke deltaget i konkurrence i 2 år - helTe 

Aben klasse - dame 
Aben klasse - herre 
Holdkap i roergometer 

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

Alle er velkomne. Endelig løbsliste opsættes på dagen. 

Op til arrangementet vil der blive solgt madbilletter i baren, så man 
kan få en sandwich på dagen. 

Da mesterskaberne er delt op i både debutant og mol ions-klasser er 
der plads og mulighed for alle til at gøre sig gældende - og vinde en 
af de mange fine præmier! 

Vi glæder os ti I at se jer 

Sportsudvalget 
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Blåt øje Fest 
Lørdag den 17 marts DSR klo 18.00 

Så er det tid til årets første brag af en fest i DSR 
Arets tema er meget aktuelt - nemlig BZ 

Ungerne gør det med Ungdomshuset, 
Kunstrene gør det med Chalottenborg 

og vi roere skal heller ikke holde os tilbage 
- så kom glad, frisk og kampudklædt og vær med 

til at BZ' dansegulv, bar etc. 
og lad os holde et brag af en fest .... 

Billetter kan købes i baren 
Priser: 

Med middag - 120 kr. 
Ankomst efter kl. 23 - 50 kr. 

Tema. BZ'tøj der kan holde til hele natten ..... 
Sidste dato for køb af billet - onsdag den 14. marts 

Mvh Styrmand<;/augel 





Jubii! 
- Foråret nærmer sig 

og DSR går på vandet igen! 

Standerhejsning, 
Søndag d. 25. marts k\. 12.00 

Standeren hejses mens Studentersangeme traditionen tro 
underholder. 

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

Derefter er der mulighed for årets første rotur. 

Bestyrelsen 
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Forår i Berlin! 

Oplev Berlin i Påsken, Skæltorsdag - 2. påskedag. 

Vores uformelle venskabsklub 'HevelJa' i Spandau har 
igen budt os velkommen i påsken. 

Hevella ligger i et rigtig flot ro-område, hvor man hurtigt kommer 
til Wansee, og Berlins centrum med mulighed for at ro gennem 
Tiergarten på Landwehr kanalen er også indenfor rækkevidde, 

Vi låner sculler-riggede gigbåde, så man skal være rimelig fortrolig 
med at ro med to årer. 

Er du interesseret - så tilmeld dig på DSR Roaftaler på Groupcare 
eller på opslaget på langturstavlen i Slyngelstuen. 

Spørgsmål: skriv tillangtur@dsr-online.dk 

MVH 
Langtursudvalger 
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DSR Motion tør godt springe ud før løvet ... 

Påskeliljer, anemoner og DSR's Løvspringstur, så ved vi, 

at foråret er kommet! 

Søndag den 29. april 

sætter vi kurs mod Furesøen, hvor vi stævner ud på vores første åbne 
rotur i år. Vi mødes kl.13 i Roklubben Furesø, Furesøbad, Fiskebæk, 
3500 Værløse. 

Efter holdene er sat, ror vi søen rundt og nyder det friske forårsvejr. 
Undervejs går vi i land og nyder de af deltagerne medbragte 
forsyn inger. 

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

Tilmeldingsliste og kort bliver hængt op på opslagtavlen i Slyngelstuen. 

Det vil være muligt at se, hvem der kører i bil for et evt. lift. 
Tilmelding er bindende, da antallet afpladser er begrænset. Der tages 
som sædvanligt forbehold for vind og vejr. 

Vi glæder os til at se jer. 
DSR Motion / Peter Damm-Ottesen 

. ter skifter mobil eller ændrer 
HUS~I:aHdVrel:!U !~Pd~tere dette på Groupcare og 
e-mal' ,. t 

andre DSR relaterede IS er. 



Hjelmsjo 2007 

l år ligger årets Hjelmsjb-tur i perioden fra fredag den 20. juli kJ. 13.00 
til søndag den 5. august kl. 19.00 begge dage inel. 

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

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

Instruktion i en klinkbygget sculler· en af de mere srablie scullere. (Foto: Gitte N.) 
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HjeJmsjo 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 45 personer pr. dag i lejren. 
Der er gode badefaciliteter og sauna. Klubhuset har et udmærket 
køkken, hvor vi selv laver mad. 
Alle deltager i indkøb) madlavning og rengøring. 

Dagsprisen er 110,- kr. ink!. alt mad. Minimumsbetaling udgør dog 330 kr. 
Der er informationsmøde om turen torsdag d. 31. maj 2007, kl. 20.30 
på verandaen. 

Der er mere information på http://www.hansen25.dk/hjelmso 

Der vil blive sendt mail ud via DSR's officielle mailingliste samt sat 
opslag op på opslagstavlen i Slyngelstuen, når tilmeldingen starter 
sidst i maj måned. 

Tilmeldingen vil i år kun kunne ske via internettet på 
http://www.hansen25.dklhje I mso 
Der åbnes for tilmelding i slutningen af maj. Umiddelbart efter vil 
der blive sendt mai.l ud om, at der er åbnet for tilmelding via DSR's 
officielle maj] ingJiste. 

Med venlig hilsen 
Hjefmsjo-junlaen 



§ 1. Generelt 

Reglement 
for 

Danske Studenters Roklub 
2007 

DSR er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFffi) og Dansk 
Kano og Kajak Forbund. 
Al færden i forbindelse med roning skal foregå på en for klubben, 
rosporten og kajaksporten værdig måde. 

Nærværende reglement fastsætter, sammen med bestyrelsens øvr-
ige anvisninger, rammerne for roning i DSR. Roning på Bagsværd 
Rostadion skal ske efter kaproningschefens anvisninger. Kajakro
chefen fastsætter et særskilt reglement for kajakroning. Nærværende 
reglements generelle bestemmelser gælder også for kajakroning, i det 
omfang kajakregJementet ikke fastsætter andre retningslinjer. 

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

§ 3. SvømmefærdighedJ redningsveste 
Al benyttelse afklubbens materiel forudsætter, at roeren har 
underskrevet en erklæring om~ at han/hun kan svømme 400 meter. 
For roere under 18 år kræves tillige værges underskrift. 
Ved roning i perioden, hvor scul1erskiltet er åbent (lav vandtempera
tur), 'skal roeme medbringe en godkendt redningsvest. 
Endvidere skal der altid medbringes redningsvest under ro-instruk
tion. 
Styrmanden skal i øvrigt respektere ethvert ønske fra roerne om at 
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medbringe redningsveste. Fremsættes et sådant ønske, skal rednings
veste medbringes ti I hele mandskabet. Det er stynnandens pligt at 
sikre sig, at turens deltagere er bekendt med anvendelsen af de 
medbragte redningsveste. 

§ 4. Rettigheder 
Der opereres med følgende rettigheder: 

Roret, der giver ret til at ro inrigger-, gig- og outrigget materiel, un
der forudsætning af, at der er en stynnand i båden. Roret tildeles 
af instruktionsrochefen efter instruktion og aflagt prøve. 

Styrmandsret, der giver ret til at være ansvarshavende styrmand på 
alle både inden for det daglige rofarvand samt på sjællandske søer. 
Styrmandsret gælder ikke otter og gigotter. Stynnandsret tildeles af 
instruktionsrochefen efter instruktion og aflagt prøve i manøvrering 
af 4-åres inrigger. 

Svavaret, der giver ret til at ro gigsculler, når scullerskiltet er lukket, 
tildeles af instruktionsrochefen efter instruktion og aflagt prøve. 

Scullerret, der giver ret til at ro singlesculler og gigsculler, nar scull
erskiltet er lukket, tildeles af instruktionsrochefen efter instruktion og 
aflagt prøve. Scull~rprøven skal omfatte entringsøvelse. 

Otterstyrmandsret, der giver ret til at være ansvarshavende styr
mand på otter og gigotter, tildeles af instruktionsrochefen. 

Langtursstyrmandsret, der giver ret til at være ansvarshavende 
stynnand uden for det daglige rofarvand, tildeles af bestyrelsen efter 
ansøgning til langtursrochefen. Bestyrelsen behandler ansøgningen 
indenfor 45 dage efter modtagelse af ansøgning. Retningslinjer for 
ti Idel ing af langtursstyl1llandsret fremgår af bilag l. 
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Kajakret tildeles afkajakrochefen efter instruktion og aflagt prøve. 

Bestyrelsen kan fratage et medlem en erhvervet rettighed, såfTemt 
medlemmet overtræder nærværende reglement, bestyrelsens 
øvrige anvisninger for roningen eller på anden måde optræder groft 
uansvarligt. Fratagelse af en rettighed kan være permanent eller for 
en nærmere afgrænset periode med henblik på generhverveise af 
rettigheden gennem fornyet instruktion. Fratagelse af en rettighed 
besluttes af bestyrelsen. 

For benyttelse af materiellet kræves følgende rettigheder: 
• Båd med kun en roer kræver teoretisk styrmandskursus og 

scullerlsvavaret hhv. kajakret. 
Båd med flere roere kræver styrmandsret suppleret af den 
relevante roret, roerne skal have roret. Såfremt det ikke er alle 
besætningsmedlemmer, der har roret, skal en kvalificeret 
instruktør tage ansvaret for roningen. 

• Gig-både sidestilles med inriggere, dvs. der kræves 
stynnandsret og roret. 

• Otter og gig-otter kræver otterstynnandsret og roret 

Disse retningslinjer er specificeret på de enkelte bådtyper i bilag 2. 

T tilfælde afstøn·e skader, havari, forlis, ulykker med personskade 
eller lignende samt i tilfælde med overhængende fare herfor gennem
fører bestyrelsen en undersøgelse af hændelsen jf. retningsl injerne 
beskrevet i bilag 3. 

§ 5. Materiellet 
AI skade på materiellet, der ikke skyldes slid eller ælde, erstattes af 
den, der forvolder skaden. 
Havarier hæfter den for, som er årsag herti I. Styrmanden skal 
rapportere skader på materiellet til materielforvalteren; skriftligt hvis 
dette forlanges. l øvrigt gælder bestemmelserne i bilag 3 i tilfælde af 
større skader, havari, forlis, ulykker med personskade eller lignende, 
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samt i tjlfælde med overhængende fare herfor. 
Styrmanden er ansvarlig for, at skader og mangler på materiellet 
forsøges repareret straks. 
Reparationer, der ikke er færdige, indføres i reparationsprotokollen. 
Bådene skal altid være forsikrede under transport. 
Udlån af både ti I andre roklubber kan kun ske gennem bestyrelsen. 
Det er stylmandens ansvar, at båden efter endt rotur rengøres i 
fornødent omfang i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger. 

§ 6. Roning 
Brugen afklubbens materiel administreres af rocheferne, hvis 
anvisninger skal følges. Rocheferne kan reservere både til specielle 
formål. Medlemmerne kan efter aftale med rocheferne reservere både 
til specielle formål. 

Rovagten udøver myndighed som stedfortræder for rochefen under 
rovagtsordningen. Således kan rovagten påtale medlemmers brud på 
klubbens og DFfR's love og reglementer. Rovagten kan nedlægge 
roforbud, hvis roning vurderes uforsvarlig. Rovagten bærer synlig 
rovagtsbeklædning. 

Styrmanden har det [u Ide ansvar for mandskab og materiel såvel 
over for klubben som over for myndighederne. 
Enhver båd skal være fuldt bemandet. 
Det er forbudt at medtage passagerer i båden. 
Medlemmer af andre roklubber kan ro som gæster i klubbens både 
efter aftale med bestyrelsen. 
Gæstens navn og roklub indføres i roprotokollen. 
Før hver start skal roernes og den ansvarl ige styrmands navne, 
afgangstiden og turens bestemmelsessted indføres i roprotokollen. 
Efter hjemkomsten indføres ankomsttiden og det roede antal kilometer. 
Ved forventet sen hjemkomst skal dette indføres inden turen. 

Roning til og fra klubben skal udelukkende foregå gennem sejlløbet 
for robåde. 
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l ngen båd må fjerne sig længere fra land, end at mandskabet kan 
bjærge sig selv og båden i land. 

Kan e~ tur på grund af vejrforhold, havari eller lignende ikke 
gennemføres, og lægges båden op, skal klubben omgående under
rettes. Undladelse heraf medfører erstatningsansvar ved eventuel 
eftersøgning. Lægges en båd op, henligger denne for styrmandens 
ansvar. Det er styrmandens ansvar, at båden snarest muligt bringes 
hjem. Roning efter mørkets frembrud må kun ske, når der i agter
stavnen føres klart lys, der er synligt horisonten rundt i en radius af 
mindst 2 sømil. Efter mørkets frembrud må scullere kun benyttes i 
følge med en større båd, som kan entres. 
Gigsingiescullere, singlescullere og kajakker må kun benyttes, når 
scullerskiltet er lukket. 
Børn under 16 år skal altid bære svømmevest ved brug af scu Iler eller 
kajak. 
Roning i kaproningsbåde må kun ske med bestyrelsens tilladelse. 

§ 7. Dagligt rofarvand 
Klubbens daglige rofarvand strækker sig langs kysten fra Dragør 
HavnIMosede Havn i syd til Sletten Havn i nord. 
Det er ikke tilladt outrigger- og gigbåde uden styrmand at passere 
Kronløbet. 
Det daglige rofarvand for kajakroning omfatter herudover alle danske 
fersk vandsom råder. 
Områder, i hvilke roning ikke er tilladt, fremgår af opslag i bådhallen. 

§ 8. Flagning 
Alle inriggere og gigbåde skal føre klubstander. 
Såfremt der flages, føres DFfR's splitflag. Der flages altid på 
weekend- og langture samt på søn- og helligdage. 

§ 9. Langture 
DFfR's langtursreglement er gældende for klubben. 
Som langt~ betragtes enhver tur, der går ud over det daglige rofarvand. 
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Ture inden for det daglige rotarvand, der indebærer overnatning, samt 
langture skal bevilges af langtursrochefen. Stynnanden skal søge om at 
få turen bevilget og fa turen godkendt, inden turen påbegyndes. 
Endagsture, der udgår fra klubhuset, kræver dog ikke ansøgning. 
Holdet arrangerer selv transport af både og betaler selv påløbne 
udgifter herved. 
Både og materiel skal bringes hjem umiddelbat1 efter turens afslutning. 

§ 8. Vinterroning 
Det er tilladt at ro fra klubhuset hele året. Dog gælder følgende regler 
uden for den egentlige rosæson: 

• AI vinterroning skal ske så nær land som muligt. 
• Roning i perioden fra standerstrygning til standerhejsning må 

kun finde sted i tidsrummet fra en halv time efter solopgang 
til en halv time før solnedgang. 

• Roning i singlesculler, svava og kajak må kun finde sted med 
bestyrelsens ti Iladelse. Roeren skal være iført en godkendt 
redningsvest. Hvis roning ikke foregår i følge med andre 
både, skal roeren yderligere være iført en våd- eller tørdragt. 

• Roning i outrigger må kun finde sted med bestyrelsens tilladelse 

For inriggere og gigbåde gælder disse bestemmelser Ara standerstryg
ning til standerhej~,;ning. For outriggere og kajakker gælder de i den 
periode, hvor vandet er under 10° C, dvs. når scullerskiltet er åbent. 

Regler for vinterroning på Bagsværd Sø fastsættes og administreres 
af kaproni ngschefen. 
Der henvises i øvrigt til DFtR 's vejledning i vinterroning. 

§ 9. Ikrafttræden 
Nærværende reglement erstatter alle tidligere udsendte reglementer 
for Danske Studenters Roklub. 
DSR's bestyrelse 
Den 6. februar 2007 
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Bilag 1. Tildeling af langtursstyrmandsret 

For erhvervelse af langtursstyrmandsret kræves, at medlemmet har 
eJler har erfaringer svarende ti I: 

gennemført og laet godkendt entringsøvelse 
gennemført og faet godkendt langtursstyrmandskursus inden 
for de seneste fem år 

• medlemmet skal have deltaget i pakning af bådtrailer 
• deltaget på ferielangture (varighed minimum 5 overnatninger) 

deltaget på weekendture i forskeli igt farvand 
skal have roet minimum 300 langturskilometer uden for 
dagligt rofarvand 

• planlagt minimum en langtur som langtursstyrmandsaspirant. 

Kravet til denne langtur er at det er en åben og annonceret klubtur 
udenfor dagligt rofarvand med minimum to overnatninger på to 
forskellige steder og med minimum 6 deltagere. En erfaren lang
tursstyrmand, der tager med på turen, påser, at langtursstyrmand
saspiranten planlægger og gennemfører turen efter checkpunkter 
afsat af langtursudvalget. Turens omfang samt den erfarne langturs
styrmand godkendes til turen ved bestyrelsens underskrift af lang
tursansøgningen. 

Enhver ansøger bliver individuelt vurderet, da det udover oven
stilende samtidigt drejer sig om at opføre sig ansvarsbevidst samt 
udvise ansvar og forståelse for korrekt behandling af klubbens og 
lånt materiel samt lånte klubhuse. 
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Bilag 2. Nødvendige rettigheder for anvendelse af materiellet. 

Bådtype StyTmaodsTet lighed ROTettigbed 
IOTiggere Stynnand Roret 
Gig 
Svava Svavaret (teoretisk Svavaret 

Styrmandskursus) 
Scullerrigget gig med styrmand Styrmand Roret 
Scullerrigpet gig uden styrmand Styrmand (svavaret for I x) Roret (svavaret f()r I x) 
Enkeltrigget gig med styrmand Stynnand Roret 
Enkeltri~ uden styrmand Stvrmand Roret --
Outriggere -
Ix Scullerret (teoretisk Scullerret 

styrmandskusrsus) 
2x Styrmand og sculler/svavaret Roret 
4x Styrmand og scu lIer/svavaret Roret 
2- Styrmand Roret 
2+ Styrmand 

----
Roret 

4- Stvrmand Roret 
4+ Stynnand Roret 
8+ Otterstyrmand Roret 
Kajak Kajakret (teoretisk Kajakret 

styrmandskursus) 
NB! Det er altid stynnandens ansvar at vælge den rigtige bådtype afhængig af hesætnmgens 
sammensætning, vejrliget mv_ 

Bilag 3. Procedure ved større skader, havari, forlis mv. 
I. I tilfælde afulykker med personskade, havari, forlis eller 

overhængende fare herfor påhviler det den ansvarlige 
styrmand efter hjemkomst at registrere hændelsen samt 
eventuelle skader i roprotokollen. 

2. Endvidere påhviler det den ansvarlige styrmand hurtigst 
muligt at orientere bestyrelsen om hændelsen og derpå 
snarest indlevere en udtømmende rapport om hændelsen til 
bestyrelsen, i relevant omfang suppleret med skitser af 
hændelsesforløbet. Skulle bestyrelsen tage initiativ til denne 
kontakt, bør det gøres senest ti dage efter, at hændelsen 
kommer til bestyrelsens kendskab. Bestyrelsen kan dog gøre 
det senere, hvis det findes nødvendigt afhensyn til at standse 
rygtedannelser eJler lignende i klubben. 

3. Det påhviler roerne samt alle øvrige involverede med 
tilknytning til DSR at bidrage til styrmandens rapportering. 

4. Besty relsen kan anmode involverede om at indlevere en 
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rapport, der beskriver deres opfattelse afhændel,sen. 
5. Medlemmer, der ikke er involveret i en hændelse. men får 

kendskab til denne, har pligt til så vidt muligt at bistå den 
ansvarlige styrmand og de involverede roere/trænere med at 
bjærge havareret eller forlist materiel. 

6.· Rochefeme kan, såfremt de ikke selv er involveret i en 
hændelse, tage stilling til, om denne skal betragtes som en 
bagatel, der ikke kræver yderligere undersøgelse. Rochefen 
skal så straks orientere fonnanden og derpå den øvrige 
bestyrelse på førstkommende bestyrelsesmøde. 

7. Såfremt bestyrelsen beslutter, at der skal iværksættes 
undersøgelser af hændelsen, gennemføres denne af en gruppe 
på tre bestyrelsesmedlemmer, sammensat på initiativ af den 
berørte rochef efter aftale med formanden. Den berørte 
roehef indgår dog altid i gruppen som formand, med mindre 
denne er involveret i hændelsen. Såfremt den berørte 
roehef er involveret] hændelsen, udpeger formanden en 
stedfortræder blandt de øvrige roehefer. 

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 eJler folk med 
indgående kendskab til det farvand~ hvor hændelsen er indtruffet. 

9. Hvis det besluttes at gennemføre en undersøgelse af 
hændelsen, 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. 

lO. Bestyrelsen træffer beslutning om evt. sanktioner og 
erstatningspligt jf. lovenes § 12 og vedtægternes § 4 og § 5 
efter indsti 11 ing fra gruppen, der forestår undersøgeJserne. 

Il. Det påhviler i alle tilfælde den ansvarlige styrmand og de 
involverede roere at deltage i udbedringen af skader på materiellet. 
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Sommerferie i Stockholms skærgård! 

Tag med til Stockholm i sommerferien (uge 28) 

Vi tager til Stockholm og ror i Skærgården omkring byen i uge 28 - hvis 
du vil med, så skriv tillangtur@dsr-onJine.dk 

Nærmere følger på langturstav len i S lyngelstuen, og på DSR Roaftaler på 
Groupcare. 

MVH 
Langtursudvalget 



DSR FAVORITLEVERAND0RER 

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

Energi E2 
Lautrupsgade 1 

~~ 2100 KøI_ibmi1R 
www.e2.dk 

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

GastrODODUx 
Slagterbodeme 14 
1716 København V 

. 702524 90 

Geebn 
-..., t41mr ... &: 
WUlemoesgade 43 
2100 København ø 
Tlf. 40 18 6616 

Gravør Bent Herndal 
Købmagergade 65 C 
1550 København K 
Tlf. 33 11 34 62 

Holte Vllllager 
østerb.rogade 106, Kbh. ø 
Tlf. 35 43 04 15 
www.holtevinlager.dk 

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



Orienteringsløb forår 2007 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

li-mar B-løb Jægerpris Nordskov Farum OK 

iB-mar Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
l-apr Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
15-apr Stifinderløb St. Dyrehave *** DSR *** 
15-apr Stifinderløb St. Dyrehave *** DSR *** 

For yderligere information se: 
httr:/ /www.orientering.dk!faru m-ok! d k/karusse I/ostl i ste.as p 
eller '0stkredsens Karussel' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tIf. 29234278. 

,----------------------------------------- -------------
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Uforpligtende Tilbud: 

• Rengør,ing 
• Vinduespolering 
• lettere havearbejde 

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

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



Danske Studenters Roklub 
5trandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr_: 
Postgiro: 
Hjemmeside: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
50034 66 
www.dsr-online.dk 

Telefon: (køkken og kontor): 39296326 
Telefax: 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 

39296322 

Motionsroehef: 
Jan Tf2askowski 
ved Amagerport 4, 3. tv. 
2300 København S 

Materielforvalter: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. Fnhavnsgade 13 A, 3. v 
2100 København ø 

e-mali: formand@dsr-onllne.dk tlf. 25 37 02 05 
e-mail: motlon@dsr-onllne.dk 

tlf. 26132133 - 35431043 
e-mad: matenel@dsr online. dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 79 23 42 78 

langtursrochef: 
Laurits Rauer Nielsen 
vennemindeveJ 20, 4.tv 
2100 København ø 
tll.21 477576 

e-mali: kasserer@dsr-onlme.dk e-ma,l: langtur@dsr-onllne.dk 

Sekretær og udlejning: 
P,a østergaard 
Bogholder Alle 52, I . th 
2720 Vanløse 
tlf. 38 79 52 26 

Kajakrochef: 
Kell I,sager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
tlf 26 390039 

e-mali: sekretaer@d5r-onllne.dk e-mari: kaJak@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tlf. 26 74 7048 

Sportsrochef: 
Berit Haahr Hansen 
H.P. 0rumsgade 27,2 
2200 København ø 
tlf. 35 83 98 39 

e-mail: kaprOOlng@dsr-online.dk e-mail: sport@dsr-onlme.dk 

Instruktionsroehef: 
Peter Ogstrup 
Krldevældsgade 62 2. tv. 
2100 København 0 
tlf. 23 7369 25 

Husforvalter: 
Benle Kjøller 
Strand vænget 55, 2 
21 00 København ø 
tlf.: 2021 7074 

e-milli: mtrukt.on@dsr-online.dk e-mail: husforvalter@dsr-onllne.dk 

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

Orienteringssektionen 
Kasserer: 
Michael Remod 
Skarøgade 5, 2.th. 
2100 KølJenhavn ø 
tlf. . 39206838 

Sekretær: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
dr.: 2923 4278 

Kontingentkasserer: 
Kun sknftlige henvendelser: 
DSR, Strandvængel 55 
2100 København ø 
e-milli: 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktør: 
Marianne Benlzen 
MIlanovej 7 A, l tv. 
2300 København S 
tlf. 32 84 04 64 
e-rna il: bladet@dsr-onhne.dk 

Barudvalget: 
PoulDanstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
tlf. 51 582647 
e-mali: baren@dsr-onhne.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenl und 
tlf.: 39 68 03 19 
e-mail: han der
sen78@llOtrnail.dk 
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Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh. ø 

Den helt store" øvelse" for tiden er slibning og lakering, 50 alle badene kan være i super stond 
ril nanderhejsningen den 25. mans. Her er der Røskva, der far den helt store tur (Fora: Lars 
Bundesen) 





DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvIs også 
fremsendes på diskette eller Cd-rom 
til DSR med att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sp rækken på kontoret ibådhallen . 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-mails og IKKE som tekst 
direkte i mai Is. Endvidere beder 
vi om, at indlæg ikke forsynes 
med sidehoved og fødder, da de er 
besværlige at fjerne. VI modtager 
meget gerne illustrationer, billeder og 
billedtekster ti l Indlæggene . 

Deadlines 

Deadlines: 
Maj nummeret udkommer primo maj: 
Deadline tirsdag den 10. april 
(lige efter påske l ) 

Juni nummeret udkommer primo juni: 
Deadline tirsdag den 08. maj 

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

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
Jacob Saxild 
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 ). 
Genin dmeldelse 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 automat isk. 
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 ~rs kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i Forbindelse hermed 
betales af skyldneren . 
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Forsidebilledet: 12. marts kiggede HKH Prins Joachim forbi DSR, hvor han døbte en 
flunklende nv inrigger, doneret af Kong Frederik IX's Fond, "Fredrik IX. Prinsen var 
under besøget meget interesseret i ar blive vist rundt i den klub, som hans 
morfar var medlem af gennem en årræ~ke og fik bl.a. fremvist klubbens værft. - På 
billedet ses Prinsen i samtale med forkvinden for Københavns Borgerrepræsentation 
Mona Heimann og DSR 's formand Hans C. Olsen. - I næste nummer følger flere 
billeder fra begivenheden. 
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Leder 

©©© 
Denne udgave afDSR Bladet udkommer sammen med påsken, som 
også for alvor varsler forårets komme med dets mange udendørs sysler. 

Og også i DSR betyder påsken nyt liv omkring klubhuset og ikke 
mindst på vandet. Nu skal bådene, som vi har gået og slebet på vin
teren igennem, på vandet igen, og den nye rosæson skal for alvor 
skydes i gang. 

Snart myldrer det atter på bådpladsen, og rovagterne - hver tirsdag, 
torsdag og søndag - sørger for, at de mange både kommer på vandet 
med kurs mod Tårbæk, Kanalerne el.Jer Amager Strand. - Ja, for alvor 
velkommen til en ny rosæson. 

Men en særlig velkomst til alle klubbens nye medlemmer, årets kuld af 
kaniner, som fra nu afog de kommende måneder for første gang stifter 
bekendtskab med rosportens glæder og udfordringer. 

[ vll være 2-300 kaniner, som vil være med til at bringe frisk blod og 
ny dynamik til klubben. Men forhåbentlig oplever l også at fa meget 
igen i form af en dej lig og givende sport og en masse nye venner. Først 
vil I møde de flittige instruktører, dernæst de øvrige klubmedlemmer, 
som aJle står klar ti I at tage godt imod jer. 

Velkommen til en ny og spændende del af jeres liv - som [ løbende 
kan høre nyt om i dette blad. 

Af Redaktionen 
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Nyt fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen har vedtaget båd reservationerne for den kommende sæson. 
Igen iår er det lykkedes at reducere antallet af reservationer væsentligt. 
Det betyder, at der altid er mulighed for at komme på vandet og i alle 
typer af både. Det eneste vi mangler er fladt vand og solskin! 

Hovedgeneralforsamling i Dansk Forening for Rosport. Der efterlyses 
dommere til regattaer og interesserede til uddannelsesudvalget i DFfR. 
Dommerne er en forudsætning for at kunne afholde de løb, som de 
konkurrencemindede medlemmer holder af. Går du med en dommer i 
maven, så henvend dig hos DFfR. 

Se opslagstavlen for mere infOlmation om bestyrelsens møder. 

Hans G. Olsen 
formand 

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 • Sox 154 
Tlf.: 38 88 19 09 • Fax: 38 88 17 84 • Mail: leif.werborg@sa-el.dk 
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April 

Maj 

Juni 
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l. 
3. 
5. - 9. 
19. 
21. 
29. 

3. 
8. 
12. 
17. 
31. 

1. 

Aktivitetskalender 2007 

DFfR modul B 
Bestyre I ses m ød e 
Langtur til Berlin 
2. Introaften 
Hjælperfest 
Løvspringstur 

Måneskinstur 
Bestyrelsesmøde 
Introfest 
Struckma nnparken 
Introaften til Hjelmsjb 

Måneskinstur 
5. Bestyrelsesmøde 
8 - 12. Langtur på W 16 eser 

. Fødselsdagsfest 
23. Sankt Hans 

." • • ••• • • •• 0 o • • 

- ..... ... .. ,_ .. 
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brugte service ud, så snart de 
har spist. - ellers ville det jo stå 
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DSR Motion tør godt springe ud før løvet ... 

PåskeliUer, anemoner og DS R's Løvspringstur, så ved vi, 

at foråret er kommet! 

Søndag den 29. april 

sætter vi kurs mod Furesøen, hvor vi stævner ud på vores første åbne 
rotur i år. Vi mødes kl.13 i Roklubben Furesø, Furesøbad, Fiskebæk, 
3500 Værløse. 

Efter holdene er sat, ror vi søen rundt og nyder det f Tiske forårsvejr. 
Undervejs går vi i land og nyder de af deltagerne medbragte forsyninger. 

Klubben er nem at finde, uanset om man kommer i bil, på cykel, 
med offentlige transportmidler eller noget helt tJerde. Nedkørslen fra 
Frederiksborgvej til Furesøbad er tydeligt skiltet. Bus SOOS, der kører 
fra Værløse st., stopper få hundrede meter fra denne nedkørsel. 

Tilmeldingsliste og kort bliver hængt op på opslagtavlen i Slyngelstuen. 

Det vil være muligt at se, hvem der kører i bil for et evt. lift. 
Tilmelding er bindende, da antalJet afpladser er begrænset. Der tages 
som sædvanligt forbehold for vind og vejr. 

Vi glæder os til at se jer. 
DSR Motion / Peter Damm-Ottesen 
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SA ER DET TID 
til at 

FORNY SKABSKORT 

Senest den 30 april skal du have fOl11yet dit skabskot1 eller fjernet 
dine ejendele. Den l. maj vil skabene blive klippet op, indholdet 
fjel11et, og skabene frigjOJ1 ti I andre. 
Fjernede effekter vil blive opbevaret indtil den 31. maj. Herefter 
vil de blive kasseret. Skabskort a 50,- kr købes i baren i køkkenets 
åbningstid eller ved direkte henvendelse til husforvalteren. 

Rotur i Canada. 

Efter nøje overvejelser, undersøgelser etc. etc. er det nu endeligt 
besluttet, at der ikke udbydes langtur i Canada i 2007. Desværre. 
Men vi prøver igen næste år!! 
Bente Kjøller 

SA ER DET NU ... 

at du skal henvende dig til husforvalteren, hvis du skal have glemte 
ting tilbage. En uge efter udsendelsen af dette blad kasseres alle 
glemte sager, som er indsamlet i februar 2007. 
Husforvalteren 
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Arets første måneskinstur t.orsdag den 3. maj. 

Ro månen og sommeren i møde på en tur ind i Københavns Havn 

Vi mødes på bådpladsen kl. 19. Sådan cirka lnidtvejs holder vi rast 
ved Gammel Strand, hvor der er god tid til en uformel dyst om den 
mest lækre picnic- eller snack-anretning. Og selvfølgelig også til at 
spise den ;-) 

Måneskinsturene er for alle. Dog skal kaniner lige have en aftale 
med en instruktør på forhånd og endvidere være klar på en rotur 

på 22-23 km . 

Vi er hjemme igen ved 23-tiden til en let anretning til 30 kr. 

Til styrmændene: medbring gerne egen lygte i fald klubbens 
skulle svigte. 

Tilmeld dig på groupcare - så er du rar. Giv her også besked om 
du vil spise med ved hjemkomsten til klubben. 

TilmeJd dig på groupcare på listen nOSR Roaftaler" samt "G iv også 
her besked, om du er styrmand og om du vil spise med . . . " 

Vi g/æder os ti! al sejer.' 
DSR Jt..lolion 

',©Natur\igvi~ - tager 
. medlemmerne i DSR ,kke 

øbler fra veranda og 
m , tue ud på terrassen 
slynge s tte dem ind ige~ . .. , 
uden at sæ ........... ............. . 
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LANGTUR pA WESER - I OVERBLIK 

Afrejse: 
Hjemkomst 
Sam lede rokm: 

Overnatning: 
Pris: 

Tilmeldingsfrist: 

8. juni. 
12.juni 
240 km (i dobbeltriggede både på fiod 
med lidt medstrøm) 
Hotel i dobbeltværelse (samnle hotel hele tiden) 
Min. 3000,- kr. Max 4000,- kr. Prisen 
af'hænger af, hvilken rejseform deltagerne 
foretrækker. Prisen inkluderer rejse, 
overnatninger, fuld forplejning 
(exe\. drikkevarer) samt alle transporter undervejs. 
28. april, hvor også depositum på 2000,
senest skal betales. 

Turen er arrangeret i samarbejde med Berliner Ruderelub Hevella, 
som deltager med min. 2 personer. 

Og så den rigtig gode nyhed: For de, som måske tøver med at tage 
med på en rotur i dobbeltriggede både, kan jeg glæde jer med, at der 
bliver mulighed for undervisning i denne kunst inden turen - under 
kyndig vejledning af kompetente konkulTenceroere. Bådtypen bør 
derfor ikke afuolde dig fra at deltage. 

TiJmeldingsliste i slyngelstuen. 

Bente Kjøller 

-.. © .. ~ N···· aturHgvis-
w . DSR kun 
smider medlemmerne I 

affald i affald~beho'd~re~ .... . . . . .. ... 
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Information fra Motionsudvalget 

Vi nærmer os en ny rosæson, og vi har lagt os i selen for at også 2007 
bliver et år med masser afgode tilbud til motionsroeren. Igen i år vil 
der være motionsrovagt (tirsdag, torsdag og søndag), tutorroning 
(fredag), som kan krydres med Sved På Panden (onsdag og lørdag) 
samt Teknik+ (søndag). 

Som noget nyt vil motionsrovagten om søndagen finde sted kl. L2.15. 
Herudover vil Groupcare-listen 'DSR Roaftaler' blive omdrejnings
punkt for Motionsudvalgets aktiviteter. Tilmeldinger til f.eks. Stmck
mannsparken og måneskinsture vil fremover foregå via denne side. 

Vi håber, at DSR Roaftaler i år vil blive brugt mere aktivt til at 
arrangere spontane ture. Anta Ilet af båd reservationer er begrænset for 
at give mulighed for spontane ture. Man bør dog så vidt muligt 
anvende klubbens 2-åres inriggere, idet de 4-åres er en knap 
ressource i klubben. 

Mere information på www.dsr-online/motion. 

Med ønsket om enfantastisk rosæson 
Mot ions udvalget 

PS: Hvis der er nogen, som ønsker at hjælpe Motionsudvalget, kan 
man kontakte motionsrochef Jan Trzaskowski (motion@dsr-online.dk). 
Vi kan altid bruge flere medlemmer, hjælpere, og rovagter. 
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spp har fået vind i sejlene 

Sved På Panden har med sin kombination afseriøs roning og 
ef te/følgende hygge fået succes med at tiltrække mange af de 
DSR-roere. som gerne vil ro for motiollens skyld - men som ikke 
har tid eller lyst til at træne mere end et par gange om ugen 

For et par somre siden startede SPP op med nogle få både. Tilbuddet 
var for roere, der gerne ville have "sved på panden", når de roede, 
men som måske ikke havde mulighed for at ro mere end et par gange 
om ugen. Siden har SPP støt og roligt udviklet sig, og i dag sidder 
vi ofte op til 20 energiske og ivrige roere i ergometer til vintersl,eso
nens to ugentlige træninger. Vi er heldige at have hele to dygtige og 
engagerede trænere i Søren Krogh Hansen og Karen Søgaard Jensen. 
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SPP er for alle, der ønsker et seriøst og socialt træningstilbud i posi
tiv udvikling: 

Seriøst, fordi vi træner struktureret efter programmer, hvor der 
både er fokus på teknik og kondition. Der er mulighed for at træne 
fokuseret mod sommerens SPP-Iøb og marathon, men det er ikke 
et krav, at man deltager i løb for at være med i SPP. Vi starter som
mersæsonen med en træningsweekend midt i april, som kommertil at 
indeholde en kombination af teknik, en tur på vandet og hygge. 

Socialt fordi SPP også er alt fra en cafetur efter træning til festlige 
grillaftner. 

Der er med andre ord masser afmuligheder i SPP, og det er helt op til 
vores eget initiativ, om det er et arrangement som picnic ved Am
ager Strand park eller rofarvandet rundt på en weekend. Det er blot 
et spørgsmål om at finde på og melde ud. Ideen bag SPP er, at der er 
brug for alles kræfter og påfund. 

Der er altid plads til en SPP'er mere, så hvis du har fået lyst til at 
ro mere målrettet med et "fastetableret" hold - og måske udvide dit 
sociale netværk i DSR - så meld dig til vores Groupcare-liste og/eJler 
duk op til en af vores træninger onsdag kJ. 19 eller lørdag kJ. IO. 

Mange hilsner 
SPP 

©Naturligvis -
~ er medlemmerne i DSR at 
tIlbyd d at løse problemer. 
hjælpe me ldrig bare løst~H .' 
De kræver dem ~. . .... .. H.·· . 
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Hjælperfest 

Kom til fest i DSR! 21. april kJ. 23.00 inviterer bestyrelsen til fest i 
DSR - der vil være levende musik. 

14 

Langtursudvalget 

©Naturligvis - fjerner 
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HUSK 
Introaften d. 20/4 kl. 20 I 

Ins/mklionsudvalgel ~ 

Uforpligtende Tilbud, 

• Rengør,ing 

• Vinduespolering 
· lettere havearbejde 

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

E-mail: heICdlalfa-eklund ,dk • Fax 70204413 



Vedrørende DSR's reglement angående flagning 

Ved lidt gennemlæsning afDSR's reglement i sidste munmer afbladet 
faldt jeg over regleme vedr. flagning. Disse er, så vidt jeg kan se, uændrede 
i forhold til tidligere. For mig at se er der nogle uklare punkter i reglerne. 

Mig bekendt er det sådan, at der i DSR generelt føres flag ved roning 
på flagdage. Det gælder naturligvis de i reglementet nævnte søn- og 
helligdage, men der er jo en del flagdage, der ikke er helligdage, fx Valde
marsdag d. 15. juni, hvor vi jo netop fejrer Dannebrog; og en række mil
itære mærkedage. Men her er det måske frivilligt, om man vil tøre flag? 
Eller har man glemt, at en række flagdage ikke er helligdage? 

H vodedes i øvrigt med Langfi'edag og d. 9. april, hvor der flages på halv 
(d. 9. april indtil kJ. 12). Her må det vel være korrekt, at der ikke føres flag, 
da man jo ikke kan flage på halv på båden? 

J øvrigt er kravet om, at der altid skal føres kJubstander, vanskeligt at 
overholde, når mange både er på vandet, da klubben oftest har en kronisk 
mangel på standere i tilstrækkeligt antal i forhold til bådene. 

Kravet om flag på søn- og helligdage må vel også gælde teknjk+'eme, der 
mig bekendt gladelig ror hver søndag i sæsonen uden flag? 

Lars Bundesen 

........................ , ....................................................... ".' 
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Ar 2006 den 24. november kl. 20.00 
afholdtes ordinær generalforsamling DSR. 

Formanden Hans G. Olsen bød velkommen. 

Til dirigent valgtes advokat Dan Nielsen, og til sekretær valgtes ad
vokat Niels W. Fredsted. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i over
ensstemmelse med lovenes § 8 og 9, og erklærede generalforsamlin
gen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

l. Aflæggelse af beretning. 

Formanden indledte med at udtale mindeord over klubbens tidligere 
formand, Henning Rasmussen, der i oktober måned var afgået ved 
døden. Formanden fremhævede, at medlemstallet i Hennings for
mandstid var næsten tredoblet. Henning havde været foregangsmand 
for istandsættelse aftræningsrum og renovering afklubhuset. Han 
havde ydet en stor indsats ikke blot for DSR, men også i DFfR-regi. 
Forsamlingen mindedes Henning. 

Generelt havde sæsonen været god. Den var forløbet uden uheld 
- bortset fra tabet af det store smukke pi letræ på forpladsen, der var 
gået til under stormen og deraf følgende højvande. 

Økonomien var sund, og der måtte forventes yderligere investering i 
materiel og både. 

Det var ikke lykkedes at skaffe tilstrækkelige midler fra fonde m.v. til 
istandsættelse af saunaen. Der blev arbejdet videre med dette projekt. 

I sæsonen 2006 var et par sager vedrørende forlis blevet afsluttet 
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med tilfredsstillende resultat for DSR. Påsejlingen af"Hugin" i 
Københavns Havn og uheld på Bagsværd Sø var endt på en til
fredsstillende måde for klubben. l begge sager vat der blevet udbetalt 
erstatning til DSR. Begge sager havde været omtalt i bladet i forbin
delse med afslutningen af dem. Det var vigtigt, at både styrmænd og 
roere drog lære af uheldene. 

Der havde været mange og lange ture fra roklubben. Den mest 
roende, Søren Hansen, havde roet mere end 4.000 km. 

Materiellet var i meget fin stand, både på grund af vedligeholdelse 
sidste vinter og den aktive indsats, der var ydet hen over sommeren. 

Klubben havde fået tilsagn fra bådværftet om tilskud til anskaffelse 
af en ny gig-otter til supplement! afløsning af "Onnen". 

l nstruktionen var forløbet godt. Der var vist fremragende kaproning. 
DSR var således atter den mest vindende klub i Danmark. 

Motionsudvalget havde ydet en god indsats. 

I bestyrelsen havde man i årets løb blandt andet drøftet klubbens 
struktur og fremtidige udvikling. 

Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen, hvorpå dirigenten kon
staterede, at beretningen var godkendt. 

2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

Kassereren, Johan Frydendahl, gennemgik regnskabet for perioden 
l. oktober 2005 - 30. september 2006. Periodens resultat var på godt 
kr. 250.000. Overskuddet skulle blandt andet ses i lyset af, at der ikke 
havde været så mange nyanskaffelser af motionsmateriel som planlagt. 
Indenfor kaproningsafdelingen havde der været en del nyanskaffelser. 
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Medlemstallet var pr. 30. september 2006 l.049, hvilket var det 
højeste i seks år. 

Kassereren gennemgik på instruktiv måde de enkelte hoved poster, 
herunder tilskud fra Ree's Legat. 

På kaproningssiden havde der samtidig med en del nyanskaffelser 
været salg af materiel. Endvidere havde et medlem sponsoreret en 
båd. 

Traditionen tro redegjorde kassereren for det garn le rentefri Bi
kubelån. 

Der var ingen spørgsmål. Regnskabet blev herefter godkendt. 

3. Særlige forslag 

Dirigenten konstaterede, at der ikke var fremkommet forslag til dette 
punkt. 

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år 

Under dette punkt gennemgik kassereren bestyrelsens budgetforslag 
for det kommende år. Der var budgetteret med et underskud på ca. 
kr. 400.000. Baggrunden herfor var først og fremmest en væsentlig 
stigning i de forventede nyanskaffelser til motionsroningen - som 
ikke var sket i det forløbne år - samt en forhøjelse af de forventede 
vedligeholdelsesudgifter på ejendommen. 

Bestyrelsen foreslog kontingentet fastsat uændret, d. V.s. kr. 2.496,
årligt. 

Forlaget til uændret kontingent på kr. 2.496,- blev vedtaget. 
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5. Valg af formand. 

Hans G. Olsen blev genvalgt. 

6. Valg af kasserer. 

Johan Frydendahl blev genvalgt. 

7. Valg af sekretær. 

Pia Aabo østergaard blev genvalgt. 

8. Valg af materielforvalter. 

Dan Hansen blev genvalgt. 

9. Valg af kaproningschef. 

Rune Gartner blev genvalgt. 

10. Valg af instruktionschef. 

Peter Ogstrup blev nyvalgt. 

Il. Valg af sportschef for Svanemølleaktiviteter 

Berit Haahr Hansen blev genvalgt. 

12. VaJg af motionsrochef 

Jan Trzaskowski blev nyvalgt. 

13. VaJg af kajakrochef 

Kell Isager blev genvalgt. 
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14. Valg aflangtursrochef 

Laurits Rauer Nielsen blev genvalgt. 

15. Valg af husforvalter 

Bente Kjøller blev nyvalgt. 

16. Valg af to revisorer. 

Som revisorer blev genvalgt Jørgen Blom og Mads Gydesen. 

17. Valg af repræsentanter til DFfR. 

Bestyrelsen blev valgt. 

18. Evt. 

Formanden takkede bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år. 
En særlig tak rettede han til de afgående bestyrelsesmedlemmer, 
instruktionsrochefen Morten Jensen og vores husforvalter Mogens 
Haut. Formanden fremhævede den store indsats, de havde gjort på 
deres respektive områder. 

Formanden takkede de fratrædende bestyrelsesmedlemmer. 
Morten Jensen havde været instruktionsrochef i to år og udført et 
stort arbejde. Heldigvis havde han lovet at fortsætte i 
roinstruktionsudvalget. 
[nstruktionen var af stor vigtighed, idet det var nye med lemmers 
indgang til DSR. 

Med Mogens Hauts fratræden som husforvalter sluttede en æra. 
Mogens havde været husforvalter j en lang årrække og herudover 
særlig gjort en indsats for scullerroningen. Mogens havde lovet at 
stille sig tiI rådighed med råd og hjælp for den nye husforvalter. 
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Morten Jensen motiverede herefter 
ovenækkelsen af"alligatoren". 
"Alligatoren" gives som påskønnelse 
til et medlem, der har gjort en særlig 
indsats for kammeratskabet og 
klublivet i DSR. "Alligatoren" 
blev overrakt ti l Agnete Christensen, 
der såvel som roer, instruktør og 
festarrangør havde gjort et stort 
arbejde for at fremme klublivet. 

Pia østergaard motiverede 
overrækkelsen af "guldstanderen ", 
der gives til el medlem der har gjort 
en særlig indsats i bådehallen og på 
bådepladsen. "Guldstanderen" blev 
overrakt til Erik Rasmussen for hans 
indsats, særlig med bådvedligeholdelse 
og hans initiativ til ture, 
herunder langture. 

Rune Gartner motiverede 
overrækkelsen af "Sejrsmasten". 
Som anført i årbogen fra 1945 
gives masten til et medlem, der 
har gjort en særlig fortjentsfuld 
indsats for kaproningen . Masten blev 
overrakt til Ulrik Ralfkjær. Rune 
fremhævede, at modtageren havde 
været suveræn i inriggerroning og 
vundet alt, herunder syv Danmarks
mesterskaber. Ulrik havde bygget bro fra kaproning på Bagsværd til 
Svanemøllen. Han havde genoptaget inriggerroningen efter en tid 
som landsholdsroer, har været træner for DSR's racerkaniner og har 
gjort en stor indsats i materielvedligeholdelsen i Svanemøllen. 
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Carsten Lynge efterlyste medlemmer, der ville bidrag med hjælp ved 
annoncetegning. Udvalget var svundet ind. Annonceindtægterne lå på 
ca. 20.000 kr., et beløb, der var værd at kæmpe for at få forhøjet. 

Rune Gartner omtalte Kraftcenter København. 

Der var en mindre diskussion om en eventuel indførelse af en 
rygepolitik. 

Medlemskab afDSR's Venner blev anbefalet. Herudover var en 
omtale af et samarbejde, der var indledt med USG. 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 21.50. 

Som dirigent: Dan Nielsen 

Som sekretær: Niels W. Fredsted 

Foto: Marianne Bentzen 
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HVEM SKREV HVAD? 

Da mine fem sønner i december havde besejret min landskendte 
beskedenhed og overtalt mig til at lade mig hylde og fejre i forbin
delse med min 95-års fødselsdag, skete det naturligvis i DSRs 
festlige lokaler i Svanemøllebugten, hvor jeg som mangeårig 
morgen- og langtursroer havde tilbragt mange festlige stunder. 
Det forekom mig, at det ikke var urimeligt, al den musikalske 
underholdning, som indbydelsen lokkede med, også fik et vist 
maritimt indslag, da det dog var en roklub, der lagde hus til arran
gementet. Og frem af erindringens skatkammer eller hukommelsens 
pulterkammer steg der en sømandssang, som seks muntre langturs
roere havde sunget på en langtur fra Kristianssand til Oslo lige efter 
krigen. 

Den lader sig synge på melodien til menuetten af Elverhøj. Og det 
gjorde mine fem sønner, hvis man skal skønne efter bifaldet, med 
nogen bravour: 

Hvor er her dog en masse vand 
herude på Atlanten 

og dykked' man til bunden ned 
jeg tvivler på man fandt den. 

Og her er ingen blomsterduft 
og ingen fuglekvidder. 

Men så er der en masse luft 
til næsten alle sider. 

At vor kaptajn kan finde vej 
beundrer jeg skam manden. 
For der er det med bølgerne 

de ligner sgu hinanden. 
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Ja, det Cl' da gode og fyndige ord, som længe har befundet sig i 
glemselens dyb. Men hvem har digtet dem? Hverken i Højskole
sangbogen, Danmarks Melodibog, Lystige Viser eller andre sang
bøger inden for min rækkevidde har jeg kunnet finde den. 
Kan læserne hjælpe mig? 

Og da nogle ældre roere ytrede ønske om at se teksten på tryk, så den 
kunne bevares for eftertiden, efterkom jeg det hermed. 
Samtidig kan jeg måske benytte lejligheden til at give nogle tips 
vedrørende fejring af jubilæer og fødselsdage . .leg er i al beskeden
hed ophavsmand til de bevingede ord: Blomster frabedes - :Aasker 
tilbedes. 

Og disse ord har gennem mit lange liv givet bonus på mange runde 
dage. Mit hjerte, som altid har banket varmt og venligt for slægt og 
venner, fik for nyligt et lille pifafen såkaldt pacemaker, såjeg æn
drede teksten til det mere menneskevenlige: 

Forfatteren hvides i DSR. Foto.' Susanne Mertz 



Blomster frabedes, flasker frabedes, send i stedet et bidrag ti l "Red 
Barnet". Et girokort er vedlagt. 

Og det gav faktisk et pænt resultat, idet der indkom kr. 17.080,- til 
den gode sag, som de 137 deltagere glædede fødselaren med. Jeg 
giver disse ideer videre til t"i'emtidensjubilarer eller fødselarer, som 
når de har fået tilstrækkeligt afvin og spirituosa, kan lade deres 
gratulanter bidrage til et eller andet veldædigt formål. 

Desvæne har skæbnen villet, at jeg på grund af en mislykket knæ
operation på et dyrt privathospital, i de sidste fem år har været lænket 
til en kørestol, og sikkert også må fejre min 100-års fødselsdag i en 
sådan. Så sportslivets glæder er mig ikke længere forundt. Men jeg 
har i velvillig erindring mit aktive liv som roer, der såmænd startede 
i den gamle roklub, tegnet af Poul Henningsen, men som desværre 
brændte. Så jeg har været med ti I at indvie den nye bygning. Men 
jeg har i mit lange liv haft megen glæde af de mange aktiviteter, som 
DSR kunne byde på. Som ihærdig morgenroer, langtUl"sroer i Dan
mark og Norge, 1~ittig morgenkaffedrikker i min ungdom. Og senere 
hen i livet, efter en pause som virksom i erhvervslivet, genoptog 
jeg morgenroningen på initiativ af Herbert Marcus, og foruden ham 
med så notable personligheder som Gudmund Schack, Bernt Hjejle, 
Møhring Andersen, Bent Packness og flere andre.Og om vinteren var 
vi flittige i romaskinerne og i saunaen. Og desuden havde vi det over
ordentlig hyggeligt. Endvidere deltog jeg i gymnastikken en gang 
om ugen og i standerhejsninger og andre festlige begivenheder. Så 
jeg kan sige, jeg har fået noget ud afmit kontingent, ogjeg er DSR 
megen tak sky ldig 

Med venlig hilsen 

Niels Helweg-Larsen 
(Ni/likum) 
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Tidligere formand Paul Bruniche-Olsen 50 år 

Paul Bruniche-O Isen, formand for DSR 2000-2005, rundede den 22. 
februar 2007 de 50 år. 
I anledning af den mnde dag havde jeg en snak med Paul om bl.a. 
hans formandstid. 

- Nu er det ca. j;0 år siden, du ji-atrådte som formand. Hvordan ser 
du på dinjarmands/id? 

- Da jeg blev formand, var der 5 områder, som jeg planlagde at kon
centrere min indsats om: 

l) At forbedre klubbens økonomi. Dajeg tiltrådte, var 
økonomien trængt, bl.a. fordi et ambitiøst projekt 
omkring egen bådbygning var blevet dyrere end beregnet. 
Det projekt lykkedes; i min fOImandstid blev driften forbedret 
med li million kr. 

2) At effektivisere bestyrelsesarbejdet, hvilket de mange 
opgaver gjorde, at der var behov for. Jeg tror, at vi fik mere 
styr på bestyrelsesmødernes afvikling og på klarheden i 
beslutningerne, så det projekt lykkedes nok også. Men det 
må de andre bestyrelsesmedlemmer vurdere. 



3) At øge samarbejdet med de andre store klubber. Min vision 
var at udnytte stordriftsfordele til gavn for medlemmerne. 
Jeg forsøgte med et projekt fælles bygning af inriggere med 
KVIK og KR, fordi der er for lille bådbyggerkapacitet i 
Danmark, og vi jo har værftet. Jeg prøvede også med et 
samarbejde med Skjold, igen med stordrift i tankerne. Begge 
projekter blev en fiasko, fordi de andre klubber alligevel ikke 
ville, da det kom til stykket. Måske fordi der stadig er et lille 
forbehold overfor at samarbejde med store (og dominerende?) 
DSR. Eller fordi jeg solgte budskabet dårl igt. 

4) At professionalisere den overordnede styring af OSR. DSR er 
en stor maskine; landets største roklub med over 1.000 
med lemmer og dermed et ansvar overfor ikke kun egne 
medlemmer, men også dansk roning. Vi brugte derfor tid i 
bestyre Isen på at tale idegrund lag, vision, målgrupper etc. 
Og vi fik fo rrn u leret og videreformidlet en politik på flere 
områder, fx kommunikationen. 

5) At forbedre klublivet. Det er jo en meget bred målsætning, 
og min holdning til arbejdsdelingen mellem bestyrelse og 
udvalgene og til styringen af DSR i det hele taget er og var, 
at uddelegeringen skal være stor, fordi klubben baserer sig på 
frivilligt arbejde, og det derfor er vigtigt, at de, der gør 

arbejdet, har stor indflydelse på~ hvor tingene skal bevæge 
sig hen. Jeg så derfor min rolle mere som, koordinator og 
inspirator om kring (evige!) emner som fastho Ideise af nye 
medlemmer, støn-e kontakt mellem roerne på Bagsværd og 
Svanemøllen, nye tilbud både vinter og sommer etc. 

- Jeg havde også håbet at være en mere synlig formand, men efterl 

at jeg havde sagt ja ti I at blive formand, blev jeg far til tvi llinger, og 
kombineret med et travlt arbejdsliv gjorde det, at tiden til formands
jobbet blev for knap. Derfor sagde jeg også stop efter 5 år på posten. 
Da jeg tiltrådte, sagde jeg, at jeg maximalt ville være formand i 10 år, 



minimalt i 5 år. 10 år, for så er man nok ved at være tømt for engage
ment og ideer, 5 år fordi man skal nå at sætte sig ind i jobbet og nå at 
præge klubben. Så jeg holdt lige mit løfte. 

- Professionelt, jeg er også leder i mit arbejdsl iv, synes jeg, der var 
spændende at være leder i en organisation, der baserer sig på frivillig 
arbejdskraft. [Jet betyder, at man ikke kan bruges "bossens': ultima
tive våben: "du skal, fordi jeg siger det". Det betyder, at fremdrifl 
skal ske ved al opmuntre og engagere, ved at være inspirator. Og det 
er jo ikke en dårl ig egenskab at lære til brug i det pulserende liv. 

- Hvad er dine nuværende aktiviteter i klubben? 

- Jeg er her i stalien af 2007 blevet medlem af Ree 's Legats be
styrelse, hvor jeg har erstattet Ingo Nielsen. Bestyrelsen består af 3 
medlemmer, hvor H. Møhring-Andersen og Niels Secher er de to 
andre. Det er, synes jeg, et meget ærefuldt hverv. Ree's Legat er nok 
mest kendt i klubben for sin støtte til kaproningen i DSR, men mange 
ombygninger af klubhuset ville ikke kunnet være sket uden støtte fra 
Ree's Legat. Således bekostede Ree's Legat ombygningen af mo
tionsrummet i 1998. En del i klubben vil også vide, at Herman Ree, 
som har lagt navn og hele sin fonnue til legatet, bekostede bygningen 
af det nuværende klubhus, da det forrige klubhus brændte i 1935. 
Men derudover støttede Ree, som døde i 1945, gennem hele sit liv i 
rok lubben utallige gange klubben økonom isk, og han var også aktiv i 
klubben og i bestyrelsesarbejdet. * 

Ree's formue, som jeg skal være med til at bestyre, står i værdipa
pirer og fast ejendom, og en væsentlig del af afkastet udloddes til 
DSR og kaproningen. Det drejer sig om Y2-1 million kroner om året, 
så det er en væsentlig del af det økonomiske fundament under klub
bens virke og aktiviteter, og heller ikke et ubetydel igt beløb i relation 
til dansk kaproning. 

- Hvor ak/iver du i klubben nu? 



- Jeg må tilstå, at jeg ikke får roet så meget. I 2006 blev det til små 
200 km. Det er svært at nå i klubben til almindelig motionsroning 
med en travl hverdag. Jeg fik dog roet en del i svava, som jo er en 
mulighed, hvis man kommer i klubben på lidt skæve tidspunkter. 
Desuden harjeg et ro-ergometer derhjemme. Det gør det jo lettere at 
få trænet. 

- Du er ikke ene om det prohlem med af nå i klubben kl. 17. 15, kan 
jeg sige. 

- Det er jeg sikkert ikke. Måske burde det overvejes at lave et senere 
mødetidspunkt til motionsroning for dem, der ikke kan derned til k!. 
17.15, måske k!. 18 eller 18.30. Oftest vi I der jo være både tilbage, 
der kan benyttes af de personer, der vi I møde op senere. Det kunne 
være værd at overveje for motionsrochefen. 

- Hvis motionsrochefen læser dette, er det jo noget, han kan overveje. 

- Dufølger stadig med i klubbens aktiviteter og hvad der rører sig? 

- Ja, det gør jeg. Jeg synes, at det ledelsesudviklingsprojekt med 
Team Copenhagen, der er i gang, er en god ide. Jeg er spændt på, 
hvad der kommer ud af det. 

Af Lars Bundesen 

* De af læserne, der måtte være interesserede i mere om Herman 
Ree, kan henvises til klubbens hjemmeside, hvor der under 
klubhistorie kan læses en del om ham. 



Langrends træningslejr 2007 

Eller hvordan man lærer sine (sne)grænser at kende 

I DSR er der en lang tradition for at lave en skiferietur udelukkende 
med alpin skisport. Populære ture, som primært byder på sociale 
oplevelser med begrænsede fYsiske udfordringer. 
Som et nyt eksperiment er der i år blevet udbudt en langrend
stræningslejr til gruppen af kaproere og 8GP folk. Ideen er at lave en 
skitur med primær fokus på træning uden at miste det sociale aspekt 
og samtidigt få lidt afveksling i træningen med ro-ergometerne. 
Bjørn Sætterstrøm ogAnja Falk var primus motorer bag projektet, 
som blev afholdt fra torsdag 1/3 til søndag 4/3 i Salen (Sverige) 
beliggende 750 km fra København. I alt havde 6 meldt sig. Foruden 
alTangørerne deltog Sigurd Nordendal, Rune Gartner, Heike Gosse 
og Erik K. Rasmussen. Selvom vi havde prøvet langrend før, var alle 
novicer med begrænset erfaring i denne ædle kunst. Jeg havde sidst 
stået på langrend som student i 1979. 

Der var Vasaløbsuge i området samtidigt med at vi var deroppe. I 
løbet af ugen blev der afholdt forskellige løb afsluttende med det 
berømte 90 km lange Vasa løb, som de fleste kender fi'a TY. 
Bjørn foreslog at dem som havde lyst deltog i et af Skejt Vasaløbene 
for motionister, der var på enten 30 km eller 45 km. Skistilen var fri, 
så mon ikke vi kunne være med? 



Efter en 9 timers køretur ankonl vi til vores udmærkede hytte i Salen 
k1. 15. Efter at have lejet ski nåede vi lige at komme ud på en 5 knl 
skitur, inden vi tog ned til Salen for ,at købe ind og tilmelde os til 
Vasaløbet den næste dag. Pigerne syntes nok, at det var lidt optimis
tisk at deltage i løbet, så Sigurd, Rune og Bjørn tilmeldte sig det mere 
krævende 45 km løb. Jeg nøjedes med de 30 km og forberedte mig på 
at skulle løbe mellem svenske husmødre og garn tinge. Mon ikke jeg 
var god for at kunne overhale en svensk husmoder på løj pel1? 

Jeg skulle starte kJ. II på mit løb fra Oxberg ti I Mora, de andre start
ede en time senere. Vi korn lidt sent af sted fra hytten, såjeg nåede 
\ ige at komme ti I start og sm i de sk iene på sneen, da stal1en gik. Det 
var det sidste,jeg så ril hovedfeltet, min skiteknik var for ringe til 
at kunne følge med. På vej op ad bakken til Oxberg overhalede jeg 
dog et midaldrende italiensk par, dem så jeg ikke mere til. Længere 
fremme kom jeg i hælene på en svensk husmoder, men hun drog 
Huks ind til en bod, hvor man kunne få smurt skiene. Herefter var 
jeg mutters alene på løjpen den næste time, hvilket egentligt passede 
mig fint, solen skinnede> og skoven var 1lot med puddersne. Pludselig 
hø11e jeg nogen komme bagfra, det var den svenske husmoder! Nu 
var der straks kommet mere glid under hendes ski~ og jeg kunne ikke 
følge med. Det gik op for 111 ig, at de smørefri sk i, vi havde lejet, var 
uegnet til Vasaløbet, de gled ikke nok og var svære at "ske.ite" på. 
Målet var nu at gennemføre de 30 km, hvilket var muligt, blot jeg 
ikke brændte al krudtet af i stal1en. 

Jeg passerede Hokberg 19 km "fra mål ved godt mod. 12 kln fra mål 
hlev jeg indhentet af elite skiløberne der stal1ede kJ. 12, deres fart var 
ca. det dobbelte af mi n. Herefter holdt jeg mig ærbødigst ude i siden 
for ikke at gå i vejen. I Eldris 9 km fra n1ål var benene begyndt at 
blive ret tunge, men jeg fortsatte efter at have drukket saft og vand. 
Sneen var blevet hård, for det var tø, hvilket betød at skiene skred ud 
til siden hele tiden, det var ret generende. Ca. 3,5 km fra mål faldt 
jeg på en bakketop, men måtte blive liggende et par m inutter for at 
behandle kramper i begge lægge. Det ville være for surt at blive nødt 



til at stoppe, så op igen og videre, men der skulle passes på nu. Mine 
tanker gik til de andre 3, som skulle løbe 15 km længere. Selvom de 
er 20-30 år yngre, så ville de få det hårdt! Humøret steg, da kirketår
net i Mora kom ti I syne. Endelig efter 4 timer passerede jeg mål 
totalt udaset, lårmusklerne kunne heller ikke mere. De 30 km blev 
tilbagelagt med 7,5 km i timen. Bjørn og Rune nåede til Eldris 9 km 
fra mål. Her måtte de stoppe, kræfterne var brugt, gam le skader og 
kramper i benene gjorde det uforsvarl igt at fonsætte. Deres gennems
nitsfart var 9, II km/timen. Sigurd, som havde fundet en bedre teknik, 
gennemførte sit løb i tiden 4:49: 19 med 9,34 km/timen. 
Tillykke Sigurd! 

Sigurd ogjeg fik vores diplom på at have gennemført Skejt Vasan på 
hhv. 45 og 30 km. 

Pigerne, der havde løbet på ski på løjper omkring Mora, kørte os til
bage til hytten, hvor dagen endte med hygge omkring pejsen, medens 
vi plejede vores meget ømme lårmuskler. 
Næste dag stod i restitutionens tegn for mig, Rune og Bjørn, 5-6 km 
blev det til. Sigurd og pigerne fik køn omkring 20 km på ski. 
Efter en kort morgentur søndag var det tid ti I at pakke og køre mod 
København, desværre for vi kunne godt have brugt et par dage mere 
deroppe. 

Turen var en klar succes, men til næste år skal der være mere tid 
til at forberede sig for dem, som vil deltage i Vasa løbet, både med 
skiteknik og udstyr. For dem, som ikke vil deltage i Vasaløbet, er 
der masser af muligheder for at træne og få pulsen i vejret på løjper i 
området omkring Salen. 

Erik Kock Rasmussen 



OSR FAVORITLEVERANOØRER 

AlfaEklun 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 
Slagterbodeme·l0-14 
1 716 København V 
Tlf. 70 25 24 90 

Geobyg 
murer, tømrer &: WS 
Willemoesgade 43 
2100 København ø 
TIt. 40 1866 16 

Gravør Bent Herndal 
Købmagergade 65 C 
1550 København K 
Tlf. 33 11 34 62 

Holte Vinlager 
Østerbrogade 106, Kbh 
Tlf. 35 43 04 15 
www.holtevinlager.dk _ 

SA-EL vI Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 38881909 
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Orienteringsløb i forår 2007 

Dato Løbstype 

l-apr Gåsehusløb 

15-apr Stifinderløb 

15-apr Stifinderløb 

Skov 

Ravnsholt 

St. Dyrehave 

St. Dyrehave 

Arrangør 

*** DSR *** 
*** DSR *** 
*** DSR *** 

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

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 

UTROLIGT, 
DET ER DA at pizzakartoner 

som tror, . 
s medlemmer, affaldspose l 

At der fi;de finde vej fra en overfyldt d sideindgangen. 
selv an . ffaldscontainerne ve sionen af 

slyngelstuen tll a KKE'H' Drag selv konklu 
DET KAN DE I d f··~ busforvalteren. 

disse 01' l' 



Danske Studenters R~klub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr. : 
Postgiro: 
Hjemmeside: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
500 34 66 
www.dsr-onllne.dk 

Telefon: (køkken og kontor): 39 29 63 26 
Telefax: 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 

39 29 63 22 

Motionsroehef: 
Jan Trzaskowskl 
Ved Amagerport 4, 3. tv. 
2300 København 5 

Materielforvalter: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. Fnhavnsgade 13 A, 3.v 
2100 København ø 

e-mai!: formand@dsr·online.dk tif. 25 3702 05 
e-mail: rnotion@dsr-online.dk 

tlf 2613?133· 35431043 
e-mali: matenel@dsr-onllne.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 2342 78 

Langtursroehef: 
Launts RalJer Nielsen 
Venneminde'leJ 20, 4.tv 
2100 København ø 
tlf. 21 47 7S 76 

e-mali: kasserer@dsr-online.dk e-mai!: langtur@rlsr-onhne.dk 

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

Kajakrochef: 
Kell (Isager 
Kaalundsgade 6 
1664 Køoenhavn v 
tlf. 26 39 00 39 

e-mail: sekretaer@dsr·onl1ne.dk e-mad: kajak@dsr-onl1ne.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tlf. 26 74 70 48 

Sportsroehef: 
Berit Haahr Hansen 
H.P. ørumsgacte 27, 2 
2200 København ø 
tlf. 35 83 98 39 

e.mai!: kaproning@dsr-online.dk e-mali: sport@dsr·onltne.dk 

Instruktionsroehef: 
Peter Ogstrup 
Ki Idevældsgade 62 2. Iv. 
2100 København ø 
lif. 23 7369 25 

Husforvalter: 
Bente Kjøller 
Strandvænget 55, 2 
2100 København ø 
tlf.: 2021 7074 

e·mall: tntruktion@dsr·onllne.dk e·mall: husforvalter@dsr-onllne.dk 

Formand: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 4S 88 58 86 

Orienteringssektionen 

Kasserer: 
~llchael Remod 
Skarpgade 5, 2.th. 
2100 København ø 
tlf.: 39206838 

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

Kontingentkasserer: 
Kun sknftllge henvendelser: 
DSR, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e-mail: 
konllngent@dsr·onllne.dk 

Redaktør: 
~larianne Bentzen 
~'lllanovej 7 A, l tv. 
2300 Kobenhavn S 
tlf. 26 70 06 54 
e·mali: bladet@dsr-online.dk 

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
tlf. 51 58 2647 
e·mall: baren@dsr·ønline.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
FortunveJ 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39680319 
e-mail: hander
sen78@hotmall.& 
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~QPOST) @ 
pp DANMARK 

Afsender: Danske Studenters Roklub, Strand vænget 55,2100 Kbh. ø 

Klubmesterskab 2007 - Jacob Amstrup og Michael W. Appel i kampens hede i den 
åbne herre række. Det var dog Anders Moustgaard der løb med sejren og dermed 
klubmester titlen. (foto: Jan Trakwoski) 





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 bestyre Ises lokalet eller j brev
sprækken på kontoret i bådhallen . 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-mails og lKKE 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 

Deadlines: 
Julinummeret udkommer primo juli. 
Deadline onsdag den 6. Juni 
Augustnummeret udkommer primo aug . 
Deadline torsdag den S. juli 
Intet septembernummer 

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

Redaktionen 
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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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I leder 

I ©©© 
I 
[To blade, maj og juni numrene, er helt ekstraordinært blevet til et samlet 
blad, som er det, du sidder med nu! 

log hvad skete der så med majnumret; hvor blev det af? 
IForhåbentlig var der mange medlemmer, som kiggede langt efter DSR 
I 

[bladet i deres postkasse i begyndelsen afmaj, men som meddelt via klub-
Ibens interne nyhedsmail, så udkom bladet slet ikke, men endte med at blive 
[et kombineret maj-juni blad. 

Og hvorfor så det? 
- J o, Post Danmark har ændret reglerne for udsendelse af "magasinpost", 

I hvorunder DSR bladet hører. Det gjorde de så eftertrykkeligt, at vi var tæt 

på at vifte med det hvide flag i redaktionsgruppen og overveje helt at stoppe 
[udgivelsen afbladet. Et enkelt eksempel på Post Danmarks nye kraver, at 
der et helt år i forvejen skal ligge en detaljeret produktionsplan med præ
cise angivelser af, hvornår Posten modtager bladet til distribution og i hvor 
mange eksemplarer. Hvis datoerne ændres, skal dette meddeles senest] O 
dage før - noget der er nænnest umuligt at opfylde i en klub som vores med 
frivillig arbejdskraft. 

Men redaktøren gik i felten, og efter lange drøftelser og snakken frem og 
tilbage kom der en fornuftig aftale i stand med en forstående medarbejder i 
0stjyllands Postcenter, og troen på en mulig fremtid for DSR bladet tonede 
frem. 

- Så her sidder du så med første nummer af fremtiden, der på nær nogle 
detaljer om placering af modtageradressen på bagsiden, burde ligne helt sig 
selv. J baggrunden sidder en tilfreds redaktør, som trods sved på panden, 
nu er klar til at producere nye numre sammen med den trofaste redaktions
gruppe og alle de ihærdige bidragsydere. 

Af Marianne Bentzen, redaktør 



Aktivitetskalender 2007 

Maj 
31. Introaften til Hjelmsj6 

Juni 
1. Måneskinstur 
5. Bestyrelsesmøde 
8 - 12. Langtur på Weser 
16. Fødselsdagsfest 
23. Sankt Hans 

Juli 
3. Bestyrelsesmøde 
uge 28 Langtur i Stockholms skærgård 
20. Hjelmsj6 (til 5. august) 
27. Måneskinstur 

August 

7. Bestyrelsesmøde 
18. Kanindåb og dåbsfest 
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Vi fejrer atter i år DSRs fØdselSdag med et ~Ia -sVingende 

BEACHPARTY 
Lørdag d .16 juni kl.19 .00 
Kulørte drinks, bare tæer og parasoller ••• 
DresskQde: uansvarligt trOPisk! 

Info kommer På opslagstavlerne 

Aloha fra KajakudValget 



Sankt Hans Fest i DSR! 

Sankt Hans fest - lørdag d. 23/6. 
Grillen tændes kl. 18. Medbring selv 
grillmad og drikkevarer. 

o o 
Efterfølgende bal med baltale, heks 
samt mini-fest. 

Vel mødt - Motionsudvalget 

NB: Der vil blive arrangeret motionsrotur kl. 
16. Tilmelding gennem groupcare. 



Hjelmsjo 2007 

I år ligger årets Hjelmsjo-tur i perioden fra fredag den 20. juli kI. 
13.00 til søndag den 5. august kJ. 19.00 begge dage inel. 

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. 

Ti I de medlemmer, der ikke har været med før, kan vi fortælle, at 
Hjelmsj6 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, hvis man ikke har scullerret. 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 45 personer pr. dag i lejren. Der er gode 
badefaciliteter og sauna. Klubhuset har et udmærket køkken, hvor 
vi selv laver mad. Alle deltager i indkøb, madlavning og rengøring. 

Dagsprisen er 110,- kr. ink1. alt mad. Minimumsbetaling 
udgør dog 330 kr. 

Der er informationsmøde om turen torsdag d. 31. maj 2007, 
kJ. 20.30 på verandaen. 

Der er mere information på http://www.hansen25.dkJhjelmso 



Der vil blive sendt mail ud via DSR's officielle mailingliste samt 
sat opslag op på opslagstavlen i Slyngelstuen, når tilmeldingen 
starter sidst i maj måned. 
Tilmeldingen vil i år kun kunne ske yia internettet på 
http://www.hansen25.dkJhjelmso 
Der åbnes for tilmelding i slutningen af maj. Umiddelbart efter vil 
der blive sendt mail ud om, at der er åbnet for tilmelding via DSR's 
officielle mai I ingi iste. 

Med venlig hilsen 
Hjelmsjo-juntaen 

Sommerferie i Stockholms skærgård! 

Tag med til Stockholm i sommerferien (uge 28) 

Vi tager til Stockholm og ror i Skærgården omkring byen i uge 28 
- hvis du vil med, så skriv til langtur@dsr-online.dk 

Nærmere følger på langturstavlen i Slyngelstuen, og på DSR Roaftal
er på Groupcare. 

MVf/ 
Langtursudvalget 
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Kan man læse sig til kunsten at ro? 

Morten Larsen, Odense Roklub, har på 
Forlaget mellemgaard udgivet bogen "Roning". 
"Roning" er en rigt i.llustreret og letlæselig 
bog på 162 sider, som ifølge forfatteren 
henvender sig til alle roere og giver indblik i 
nyttige emner inden for roningens verden. 
Bogen spreder sig over temaer som: Trimning 
af både; rotraditioner; færøsk rosport; 
rohistorik; kaproning; langtursroning og ikke 
mindst roinstruktlon. 

Men kan man lære at ro via en bog? Hvad er det forfatteren brænder 
for at fortælle? Og hvem er det egentlig bogen henvender sig til? 
Det og mange andre spørgsmål, sad undertegnede tilbage med efter 
at have læst bogen. Det er som om, at bogens forfatter vil det hele 
og derved skyder med spred hagl. Bogen breder sig over alt for 
mange emner i de 15 kapitler, som udover mange skønne robilleder, 
er spækket med faktuelle og meget detaljerede oplysninger. På den 
ene side henvender bogen sig til den potentielle nye roer, som ikke 
kender til hverken kanindåb, åretag eIler hvad man laver om vinteren 
i en roklub, hvilket dog på ingen måde har den erfarne roers interes
se, på den anden side vil en ny roer vel næppe hente infOlmation om, 
det at ro, i en bog! 

At jeg samlet set skulle have laet "større fornøjelse afat være roer" 
efter at have læst bogen, som Morten Larsen anfører i sit forord, det 
vil jeg derfor nok betvivle, da passionen for roning kommer på mine 
roture og sammen med mine medroere. Dog blev jeg beriget med 
forslag til langture i Danmark; informationer om færøsk raspart; 
historiske facts og mange flotte robilleder. 
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l forbindelse med udgivelsen af bogen er der også produceret en 
plakat, som viser alle Danmarks 140 roklubber og deres standere. 
Under alle standerne står medlemstallet for klubberne anført. 

DANMARKS 

ROKLUBBER 

Du kan bestille bogen og plakaten på www.meIlemgaard.dk eller 
købe bogen hos din boghandler. 

af Marianne Bentzen, redaktør DSR 

Fakta boks: 
Bog: Roning (ISBN 87-91933-14-5), 162 sider, farvefotos, 

stift bind. Bogladepris: 255 kroner. 

Plakat: Danmarks roklubber (ISBN 87-91933-27-7), 
mål: 500 x700 mm. Bogladepris: 99 kroner. 
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Svar på Lars Bundesens læserbrev 
vedrørende flagning. 

Lars Bundesen stiller i april udgaven af bladet nogle spørgsmål til 
reglerne vedrørende flagning i DSR. I det nye reglement er reglerne 
omflagning kommet til at lyde således: 

§ 8. Flagning 
Alle imiggere og gigbåde skal føre klubstander. 
Såfremt der flages, føres DFfR's splitflag. Der flages altid på week
end- og langture samt på søn- og helligdage. 

Der er sket den lille ændring ift. tidligere, at flagbestemmelsen 
har faet en selvstændig paragraf, men det betyder jo i sig selv ikke 
meget. Derudover er der sket den ændring, at paragraffen ikke læn
gere kan tolkes således, at der alene må flages på langture og week
endture, samt på søn- og helligdage, men at paragraffen er åben for 
flagning til hver en tid, når blot der flages med DFfR's splitflag. Dette 
er blandt andet gjort af hensyn til den udbredte praksis, at der flages 
på alle ture i Københavns Havn. Dette har blandt andet den fordel, at 
båden er mere synlig i farvandet, end den ville være uden flag. Der er 
således primært tale om at tilpasse reglementet til gældende praksis. 

Desuden definerer den nye formulering, at det er DFfR 's splitflag, der 
skal føres, denned er det ikke muligt at føre stutflag (det firkantede) 
der anvendes til civilt brug på land, og af handelsskibe. DFfR har det 
privilegium at kunne føre splitflag, og det skal vi naturligvis gøre. 

Lars spørger, om det ikke også bør være en pligt at flage på officielle 
flagdage. Han har i hvert fald den opfattelse, at det er almindelig 
praksis i DSR at flage på de flagdage, der er annonceret i bådhallen. 
Bestyrelsen er afhelt samme opfattelse, nemlig at der bør flages på 
disse flagdage. Der er blot ikke indført et krav om det i det nye 
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reglement, idet der heller ikke var krav om det tidligere. Der har altså 
ikke været behov for, at bestyrelsen regulerede denne praksis. 

Desuden spørger Lars, hvorledes man skal forholde sig til flagdage, 
hvor der skal flages på halv stang indtil middag, for eksempel 9. 
april. Hertil kan det siges, at til. søs sørgeflager (flager på halv stang) 
man ikke, med mindre der er en afdød om bord, eller et medlem af 
besætningen er druknet. Det vil sige, at man ikke skal flage på halv 
stang fra en robåd på disse flagdage, man skal blot flage normalt. 

Derpå gør Lars opmærksom på, at klubben har et begrænset antal 
standere. Bestyrelsen vi I sørge for at anskaffe flag og flagstænger, 
som kan sam les af interesserede med lem mer. 

Og til sidst: Flagning under træning. Det er almindelig praksis, at der 
ikke flages under træning, hvor der er træner ude i motorbåd, også 
selvom det er søn- eller helligdag. Det undlades af hensyn til træne
rens mulighed for at besigtige roningen. Dette er en fornuftig prak
sis, da træneren ellers ville risikere at spilde sin tid. Desuden skal 
det siges, at det skal være en fOl11øjelse at flage, og hvis flaget er en 
forhindring for at godt træningspas, idet træneren ikke kan se roeme 
på grund af flaget, ja, så kan det næppe kaldes en fornøjelse at flage. 
Altså bør man undlade at flage, for at få fuld fomøjelse af at flage 
ved andre lejligheder. 

Pbv. 
Laurits/Langtursrochej 

Til dette svar er der ftmdet flere informationer, især om 
sørgeflagning, på Ket1eminde sejlklubs hjemmeside 
http://www.kerteminde-sej lklub.dkldiverse/flagning.f-lTM 
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Motionsroning uden for rovagtsordningen 

I sidste udgave af DSR bladet blev undertegnede opfordret til over
veje mulighederne for at lave et senere mødetidspunkt (på hverdage) 
for motionsroere. Et sådan ti Ibud eksisterer allerede i dag, idet 
Groupcare-Jisten DSR Roafialer frit kan benyttes afklubbens med
lemmer. 
Så hvis man vil på vandet på et andet tidspunkt (før eller efter 
rovagtsordningen), er det bare om at arrangere en tur på listen. 

DET SKAL DOG INDSKJERPES, at der er visse begrænsninger, 
som fremgår af oversigten over båd reservationer. Oversigten nndes 
både ved computerne og i Slyngelstuen. De vigtigste principper er: 

Reserverede både skal være i bådhallen på de tidspunkter, de er 
reserverede ti l. 
Mandag til torsdag må der ikke tages både ud mellem kl. 16.45 og 
indtil bådfordeling er afsluttet (uanset om bådene er reserverede). 
Mandag til torsdag skal "private ture" (også dem, der opslås på 
Groupcare) så vidt mulig tilrettelægges så der anvendes 2-åres både. 
Reserverede både skal benyttes af de aktiviteter, som de er reserveret til. 

God fornøjelse 
J an Trzasko\vski, Motionsrochef 

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

UforplIgtende TIlbud: 

• Rengødng 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

! 

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

'---_____ E_-.m __ a_'I:_tl_e_I(Cl_i}a_IF_a-eklund.dk • Fax . 7020 44_1~ __ .. _._. __________ _ 
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Motionsrovagtsordningen i 2007 

Motionsrovagtsordningen er startet op igen. 

Alting er som det plejer, bortset fra at ordningen om søndagen 
starter allerede kJ. 12:15!! 

Der er derfor motionsrovagtsordning på følgende tidspunkter: 

• Tirsdag kl. 17.15 
• Torsdag Id. 17.15 
• Søndag kJ. 12.15 

Mange ro-hilsner 
Motionsudvalget 

Perfekt rovejr lokkede den 3. maj ca. SODSR'ere med på årets første måneskinstur 
ind i Københavns kanaler (foto.· Marianne Benczen) 
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Hej med jer i DSR 

Vi læser altid jeres blad med stor interesse og har også læst artiklen 
af Niels Helweg-Larsen i det sidste nummer. Han efterlyser ophavs
manden/-kvinden ti I teksten om den megen vand på Atlanten. Jeg har 
hørt visen før, ogjeg tror det er Bodil Udsen, der har sunget den for 
en del år siden. Ved et opslag på Google har jeg fundet at tekstforfat
teren er ukendt, og at komponisten er Kuhlau overrasker jo ikke ... 
Adressen er http://home6.inet.tele.dkJsvaap/textlatJanten.htm (her 
kan man også høre melodien, hvis man er i tvivl om den, red.). Tek
sten er lidt længere på hvert vers, men der er ingen tvivl om oprin
delsen. 

Atlantvisen 

Gm O 
Uha, hvor er her meget vand 

Gro O 
herude på Atlanten, 

Gm CmÆb 
og dykked' man mod bunden ned, 

GmfD 07 Gm 
jeg tror skam ej man fandt den. 

D Gro 
Thi under overfladen hist 

O D7 Gm O 
det meste vand sig dølger 

Gm D 
for det, der flyder ovenpå, 
Gm Cm Gro D7 Gm 
det bruges kun til bølger. 

Og så er her en masse luft 
ti I næsten aJle sider, 
men ikke spor af blomsterduft, 
ej heller fuglekvidder. 
Og så er her en masse plads 
til alle hjerters længsel, 
her sku' en masse damp're til 
hvis her sku' blive trængsel. 

Oh, saltede Atlanterhav, 
vi stump for stump dig snupper, 
for vi går frem med rædsom fart , 
og skyder mange knob' er. 
At vor kaptajn kan finde vej, 
det er til ros for manden, 
for alle bølger her omkring 
de ligner jo hinanden. 

God sæson til jer. 



En pri n s kon1 forbi ... 

Som lovet i sidste nummer af bladet (for snart så længe siden!), så 
kommer her en billedcollage, som bedre end ord fortæller om den 12. 
marts 2007 - en helt speciel dag for klubben. 
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Den 12. marts 2007 havde DSR besøg af selveste HKH Prins 
Joachim, som med vand fra Øresund døbte den nye 2-åres inrigger, 
Frederik IX, som DSR er blevet begunstiget med af bestyrelsen for 
"Kong Frederik den IX's Fond til støtte afrosporten i København". 
r forbindelse med dåben blev der afholdt flere taler i lyset fra de 
utallige blitz, og DSRs formand Hans G. Olsen holdt en god og 
samfundsrelevant tale om vigtigheden af et fTirum i fonn afroningen 
midt i den travle hverdag. Talen fik undervejs HKH Prins Joachim til 
at trække på smilebåndet, ikke mindst da Hans fortalte anekdoter fra 
Hans Majestæt Frederik den 9's tid, som medlem af klubben. 
HKH Prins Joachim nød efter dåben at høre om bådens konstruktion 
over canaper og vin, og prinsen udviste stor interesse i at blive vist 
rundt i klubben, ikke mindst i bådhallen og på værftet. (Red.) 

Dagens begivenhed blevet dækket af en storm af fotografer. Billederne her er fra 
nogle af de mange DSRs medlemmer, som var mødt op til begivenheden. 
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Fotos.· Karl-Heinz Raatz, Henrik Asmussen, Birgitte Frydendahl og 
Focusrowing (Mette Bacher) 

Billedcollage venligst udført af Karl-Heinz Raalz 



Sådan spiser du i DSR 

I. Skriv dig på madlisten i godt tid - så vidt muligt senest 
dagen i forvejen. Så hjælper køkkenet med at 
disponere maden, så der bliver mad til aJle. 

2. Fyld din tallerken med måde. Du må gerne tage flere 
gange fra buffet'en. 

3. Så snart du er færdig med at spise, bedes du sætte din 
tallerken mv. på afrydningsvognen. Bagefter er du 
velkommen til at blive siddende og snakke og nyde en 
kop kaffe. 

4. Husk at tage vandkander med, når du rydder af bordet. 

5. Vær med til at holde spisebordene fri for brugt service. 

Følg disse lette regler og bidrag til, at 1. salen er et rart sted 
at opholde sig. 

De venligste hilsner 
Køkkenudvalget 



Påsketur i Berlin 

I påsken var otte DSR roere i Ber1 in for at nyde løvspringet (ok, den 
ene var godt nok fra Skjold, men det satte blot lidt kulør på turen). 
Billederne taler deres tydelige sprog, en tur i så godt vejr blot 
halvanden uge efter standerhejsning skal man være heldig for at 
opleve! 

Vi besøgte BRC Hevella i Spandau. BRC betyder Berliner Ruder 
Club, og af en eller anden grund hedder alle roklubber på den egn 
BRC først, og så klubnavnet. Her lånte vi scullerriggede gig-både og 
havde nogle fantastiske roture på Spree og på søerne syd for Spandau. 

Af Laurits Rauer Nielsen 
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Money, money, money ... 

Selvom det er mange år siden, at ABBA hittede med denne sang, er 
dens strofer pludseligt blevet helt aktudle i DSR. Ikke på grund af 
de stadigt velklingende toner, men fordi lyden af kl ingede mønt kan 
høres overalt i krogene i DSR's klubhus. 

Det er lyden af en million kroner, som A.P. Møller & Hustru Chas
tine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål netop har doneret 
DSR til en længe tiltrængt renovering af klubbens omklædnings- og 
badefaciliteter. Her har herrerne i mange år måtte slås om 2Y:! bruser, 
mens kvinderne har måttet kæmpe om meget lidt plads til omklæd
nmg. 

Derfor satte DSR's formand Hans G. Olsen sig for, da han tiltrådte 
for I Y2 år siden, at dette skulle der rettes op på. - Problemet var blot, 
at der manglede en rund million kroner til projektet - og at der i 
øvrigt var mange andre gode formål at bruge klubbens sparsomme 
midler på - fx nye både, sikring af klubhuset og meget andet. 

Nyt udvalg 
Svaret var derfor - som det sig hør og bør i DSR-regi - at tage ini
tiativ til et nyt udvalg, "Fundraslng-udvalget". Det skulle simpelthen 
søge at få del i de mange fondsmidler, som står til rådighed for gode 
initiativer, ikke mindst inden for idræts- og fritidsområdet samt til 
vedligeholdelse af bevaringsværdige bygningsværker. Støtte fra en af 
disse mange danske fonde kræver ofte blot et godt formål og en god 
ansøgning - og så lige en god portion held. 

Derfor gik det nyetablerede udvalg i gang med at afdække hvilke 
fonde, der kunne støtte hvilke formål, og hvilke gode argumenter, der 
skulle til, for at komme i betragtning. Og germem flittigt ansøgning
sarbejde er der i løbet af det sidste år søgt 13-15 forskellige fonde. 
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Andre mål og midler 
Samtidig har udvalget diskuteret andre projekter, der kunne søges 
støtte til- og andre måder at skaffe midler på. På projektsiden arbe
jdes der p .t. på at skaffe midler til en bedre sikring af klubhuset mod 
indbrud og tyveri, samtidig med, at medlemmerne har nem adgang 
til klubben . Derfor søges der p.t. penge til et større, ret avanceret 
sikringssystem. Der har også været søgt beløb til nye både, hvilket 
bl.a. har kastet et beløb på 50.000 kr. af sig fra Tuborgfonden til en 
ny inrigger - i øvrigt udvalgets første success-story. 

Firmaarrangementer 
Men udvalget har også kigget på andre måder at søge midler på og 
begynder nu at fokusere på noget, der kan gå hen og blive en regulær 
indtægtskilde for klubben - finnarrangementer. Virksomheder og 
organisationer laver ofte teambuldingarrangementer og andre events 
for medarbejderne. - Og det kan selvfølgelig lige så godt (i DSR vil 
vi endda påstå bedre) foregå i robåde på vandet, som ved klatring på 
fjeldvægge eller jagt på halvtamme kaniner. 

Der arbejdes derfor nu i DSR på at udvikle nogle tilbud - i manage
mentsproget "koncepter" - til disse virksomheder og så at fa dem sat 
på skinner. - Klubben har alle faciliteterne til det og de nødvendige 
ressourcer. Og lykkes det os at fa styr på sådanne tilbud og markeds
føre dem rigtigt, ja så er firmaerne også villige til at betale, og DSR 
vil få flere midler at gøre godt med - til klubhuset, til nye faciliteter 
og til spændende tilbud til medlemmerne. Opgaven og mulighederne 
er af en sådan størrelse, at firmaarrangementer formentlig kommer til 
at ligge i et selvstændigt udvalg. 

AI Jacob Saxild 
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Brasilianske blandede (styrmands)bolcher 
En reportage fra den tørre højslette 

Hermed lidt blandet styrmandsslik fra Brasilien. God læselyst! 

At ro med brasilianere 
Brasilianerne er jo flinke. Og mange af dem kan også godt finde ud 
afat ro. Alligevel er det ikke altid helt problemfrit at ro med dem, for 
struktur og præcision er ikke typiske brasilianske spidskompetencer. 
Det mærker man særligt to steder; manøvre afbåden og roaftaler. 

Manøvrer foregår ikke ved kommandoer og koordineret indsats fra 
roerne. Det foregår mere efter devisen; 'gør det fornødne'. Særligt 
ti Ilægninger foregår på en måde, som nok ville få de fleste styrmand
sinstruktører i DSR til at gå i chok. Ikke desto mindre går det i de 
fleste tilfælde godt, men nu er der jo også den fordel ved Brasilia, at 
vandet er så varmt, at det ikke er nogen straf at stå ud i det og vade i 
land, hvis båden ikke lige ligger helt til pontonen. 

Det med roaftalerne kan 
være en anelse mere 
irriterende. Prøver man 
eksempelvis at sætte en 
otter vil det typisk være 
sådan, at 4 er mødt til tiden; 
omklædte og klar til at ro. 
y deri igere to er kommet, 
men er ikke klar til at ro. 
To mere kommer for sent 
- op til et kvarter efter det 

aftalte tidspunkt er ikke for sent - og en dukker slet ikke op. Hvis 
man er heldig melder han afbud. Til gengæld er det ofte sådan, at 
man kan finde en anden der lige står og har lyst til at ro en tur. Og 
hvis ikke, gør man bare som folkene på billedet: 'Otter med dunk '. 



Det interessante er, at så snart man er på vandet er manglen på struk
tur og præcision helt væk! Der bliver roet koncentreret og målrettet. 
Og så kan man godt leve med lidt forsinkelse. 

Hvor mange personer kan der være i en singlesculler? 
At ovenstående spørgsmål ikke er et, der har beskæftiget filosofferne 
ret meget skyldes sikkert, at svaret synes at give sig selv. Men som 
med så meget andet, kan der godt være mere end øjet ser. Læs bare 
her. .. 

En dag jeg var på min sædvanlige morgenrotur blev jeg opmærksom 
på nogle folk, der stod råbende og gestikulerende på søbredden. Jeg 
lagde ikke så meget i det, for som roer bliver man jo vant til at folk 
kommer med tilråb i 'tåbelige galejslave'-klassen. Det var først da 
kvinden i en hidtil uopdaget sculler foran mig også gav sig til at råbe 
op, at jeg vågnede og kiggede mig omkring. 

Der opdagede jeg ca. 100 meter foran min båd noget der lå og 
plaskede i vandet. Jeg troede at det var en af de ferskvandskroko
diller, jeg havde hørt så meget om, og ændrede kurs for at kunne gå i 
en STOR bue udenom. Det satte bare endnu mere gang i råberiet og 
jeg kiggede igen. Der såjeg, at det var en mand der lå i vandet ogjeg 
roede lidt tættere på for at se, om han havde brug for hjælp. 

Da jeg kom tæt på, kunne jeg se, at han ikke var i stand ti I at svømme 
ret meget længere. Jeg kunne høre på hans stemme og se på hans 
øjne, at det nok skyldtes en blanding af panik, træthed og alkohol/ 
lim. At tage ham ombord i både var udelukket - det er jo en SIN
GLEsculler - ogjeg besluttede mig derfor for at guide ham ind mod 
søbredden og holde ham lidt med selskab på den ca. 50 meters tur 
derind. 

Det forklarede jeg ham. Imidlertid gik det op for mig, at han ikke 
var enig, da han med begge arme hagede sig fast i agterenden af 
min båd. En singlesculler er jo ikke verdens mest stabile og solide 
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fartøj, så allerede der syntes jeg, at tingene var ved at gå skævt. Det 
gjorde ovennævnte kvindelige roer også, for hun ogjeg prøvede 
ganske tydeligt at gøre manden det forståeligt, at han risikerede at 
vælte båden og give dens besætning en svømmetur i noget ret ulæk
kert vand. Det fik blot manden til at mave sig op på agterenden af 
min båd, der lige pludselig lå med den agterste spids 10-15 cm under 
vand. Jeg var presset og kurme for mit indre øje se forlis og en total
skadet båd for slet ikke at tale om et par briller der gik til bunds i 20 
meter slam. Det bidrog ikke til at bedre stemningen, at fyren var helt 
og aldeles nøgen. 

Meget til min overraskelse kunne han finde ud af at ligge stille. 
Båden kunne bære ham og man kunne faktisk manøvrere med den. 
Det fik mig til lige så stille at ro ind mod bredden, idet jeg tænkte 
at det var den eneste sikre måde at slippe afmed fyren på. Da vi 
manglede 10-15 meter dukkede det lokale brandvæsen - der også 
håndterer søredning - med vanlig sans for timing op og kunne fragte 
min passager det sidste stykke ind til bredden og den ventende ambu
lance. 

Herefter var der ikke meget andet at gøre end at ro resten af morgen
turen, konstatere at båden ikke havde lidt overlast - svedig gaderes
pekt til Stampfli i Zlirich - og fjerne de mistænkelige brune pletter, 
manden havde efterladt på agterdækkenet. 

Til regatta 
Jeg har været til regatta nog1e gange i Brasilien. Og det er altså an
derledes! På den brasilianske måde. Lad mig give nogle eksempler. 

] Danmark er en regatta ofte en sådan lidt småseriøs affære. Folk 
er koncentrerede, tjmingen ruller og forsinkelse straffes med na
kkeskud. Der er ingen unødig omgang hverken med latter eller øl. 
l hvert fald ikke før tjl festen bagefter, hvor alle de hårdtrænende 
idrætsfolk til gengæld går i corna kJ. 21.30. Man er der for at ro. 
Punktum. 
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Karikeret? Måske en kende. 

Regattaer er også en småseriøs affære i Brasilien - i hvert fald lige 
mens man selv ror. lnd imellem roningen er der dog mere folkef
eststemning over tingene. Baggrundsmusikken leveres af en totalt 
overdimensioneret bilstereo. Musikken - der er klassisk Ibiza - af
brydes kun, når der skal annonceres et eller andet. Og da vi taler om 
brasilianere - der ofte er ret mikrofonglade - er der ret tit afbrydelser. 
Til lydbilledet hører også en udbredt brug af de såkaldte 'bomba'er 
- store truthorn med påmonteret håndpumpe - som kan lave en infer
nalsk larm og samtidig til forveksling lyder som 'målhornet' fra en 
kaproning. 

Noget andet er, at løbsdisciplinen er noget slappere end vi kender fra 
Danmark. Det er ikke et helt ukendt fænomen, at løb starter med 15-
30 minutters forsinkelse eller løbsrækkefølgen bliver byttet om uden 
varsel. Løbene starter, når roerne er klar. Kaosstyring på højt niveau. 
Heldigvis tager brasilianerne alle omvæltningerne med ophøjet ro 
- måske fordi deres tinnitus sluger al koncentration. 

Cyklisten 
Nu skal det jo ikke 

~:::!~~~~:2E~~~~~~ handle om roning det r: hele. Fyren på billedet 
er en af min brasilianske 
roklubs lønnede 
instruktører, Paulo. Han 
er oprindelig fra delstaten 
Maranhao i den 
nordøstlige del af landet, 
og der bor hans familie 
endnu. Det er ikke så tit, 

instruktørerne har ferie, men de holder normalt fi'i tiljul, så de kan 
besøge fam ilien. Det ville Paulo også for to år siden, men da 
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instruktørtjansen ikke giver nok til at have egen' executive jet', 
valgte han at cykle. Det tog 8 dage, men der er også 1.800 km. hjem. 
Undervejs overnattede han på et vandrerhjem en enkelt gang, men 
de efterfølgende 6 nætter sov han under broer og i skoven. Og som 
Paulo lakonisk bemærkede: Turen kostede kun 138 realer (ca. 375 
kr.) - mest til batterier til disc-man'en. 

Her kan den syngende kanetur i 'Nøddebo Præstegård' godt gå hjem 
og lægge sig. Til gengæld må det være en rimelig fin fornemmelse 
endelig at nå frem. 

Til lommerne 
Nu er der jo mange måder at styrke sit klubtilliørsforhold på. De 
fleste begynder at komme noget mere i klubben og bliver måske ak
tive på et eller andet område. Andre går mere radikalt til værks. 

Den agronomistuderende Pablo roede en overgang i Clube Naval, 
men flyttede til Minas Tenis Clube (navnet er misvisende, idet klub
ben også har andre aktiviteter), da den lå tættere ved hans universitet. 
Da rotræneren i Minas Tenis Clube på et tidspunkt gik på pension, 
ønskede klubben at skille sig af med sin roafdeling. Her rykkede 
Pablo ind og formedelst ca. 100.000 kr. blev han den lykkelige ejer 
af en roklub inkl. ca. 15 både af forskellig størrelse og vedligeholdel
sesstandard. Et ret godt køb, hvis 1 spørger mig. 

Vintervedligeholdelse 
Nu skal der ikke siges noget ondt om vintervedligehoJdelse i DSR; 
det kan skam være hyggeligt nok. Men næste gang jeg står under 
neonrøret i bådhallen og sliber på en inrigger med blåfrosne fingre 
(og måske noget sandpapir) mens jeg glæder mig til en kop varm 
te i Slyngelstuen, vil mine tanker nu nok søge tilbage til det årlige 
scullereftersyn i Brasilien. Her er et af de store problemer ved vin
tervedligeholdelse, at holde sig i skyggen - ellers er der dømt 3.
gradsforbrænding. 
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En stor fordel ved at 
gennemføre 
vinterved ligeholdeise i 
dette k l ima er 

~~IJ~~~~--"'I~ ••• '" naturl igvis, at man stå ~ udenfor og slibe, men 

r-""~~~ ~b..4!~b,.I;.~;;;;;;~~~~~i1 det l etter også 
arbejdsprocessen at lak 
på grund af den meget 
lave luftfugtighed tørrer 
på få timer. Man kan 
komme af sted med at 
sprøjtemale et åreblad 
to-tre gange på den 
samme dag - inkl. 
mellemslibning. 

Vintervedligeholdelse i 
Brasilien er ikke på 
samme måde som i DSR 

en fælles aktivitet og på den måde kan det godt være lidt kedeligt med 
mindre man vælger et tidspunkt, hvor der er mange roere i kJubben. 
Gør man det, er der sikkerhed for en sludder. Det meste afClube Na
vals bådvedligeholdelse hænger i stedet på træneren, Claudio, og måske 
derfor har flere af mine brasilianske rokoJleger ikke ret meget respekt for 
materiellet med mange ridser, buler og huller til følge. Og når de opstår, 
må Claudio rykke ud med Araldit, glasfiber og sandpapir. 

Celio - en eliteroer 
Som jeg vist tidligere har skrevet er romiljøet i Brasilia - og i landet som 
hellied - ikke ret stort. Mit bud er, at der er færre aktive roere i Brasil
ien, der har ca. 187 mio. indbyggere, end i Danmark. Derved bliver der 
længere mellem de virkelig gode roere. Men ind imellem er der altså 
nogen, der udmærker sig. l Brasilia er det Celio Arnorim, der netop er 
blevet udtaget til det brasilianske landsholds lette firer uden - første gang 
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en roer fra Brasilia er blevet udtaget tillandshoJdet. Men det er ikke det, 
der er historien her. 

Historien er, at det ikke er helt enkelt at komme frem som roer i Brasil
ien. En ting er, at man skal have talent, viUe og tid til at træne. Noget 
andet er, at man selv skal finansiere hele molevitten. Og hvis man som 
Celio ikke er millionær, så står den på busture på 30 timer til træningsle
jren, usle hummere at overnatte i, den billigste mad og 'suboptimale' 
både at træne i. En flybillet koster nemt en halv månedsløn. Der er ingen 
hjælp at hente fra Clube Naval - bortset fra det sædvanlige kulørte ban
ner, hvor der synges om stolthed og støtte, mens klubbens knappe midler 
bruges på at male kantsten og slå græs. Heller ikke Brasilias rofødera
tion (svarer til Københavnskredsen) hjælper til. Celio er henvist til, hvad 
han selv tjener og hvad diverse mini-mæcener ryster op med afmindre 
beløb. Så når der er større aktiviteter på landsholdsplan i optræk kan man 
se gode folk fra Clube Naval og andre klubber dukke op og stikke Celio 
50 eller 100 Realer (ca. 135 og 270 kr.). Hurra for fonde med penge til 
roning og for Team Danmark, siger jeg! 

Nogle km senere ... 
Nu er tiden så kommet, hvor turen går tilbage til Danmark igen. Båden 
pakkes i kasse. Arebladene vikles ind i bobleplast. Og så skal hele 
molevitten sendes til Danmark. I Brasilien er intet enkelt, så båden og 
resten afl~yttelæsset skal sendes af sted 2-3 måneder før jeg selv rejser 
for at nå fi:em samtidig med mig. Selve sørejsen tager 5-6 uger - resten 
er bureaukrati. 

Selvom det skal bl ive rart at få noget 
saltvand under kølen igen, kommer jeg 
nok til at savne Brasilias gode - men 
ikke altid lige vellugtende - rovand. 
Men mest kommer jeg nok til at savne 
de flinke, I ivsglade og hyggel ige 
brasilianere. Så her får I lige til slut et 
billede af m ine klubkanunerater på den sydlige halvkugle. 
Af Christen Krogh 
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Vil du være med til at skaffe midler til huse 
- og andre gode formål i DSR? 

Så er Fundraisingudvalget måske noget for dig. 

Vi samler penge ind til klubben - ved at søge legater, ved at 
udvikle nye firmatilbud som teambuildingarrangementer og 

ved at udvikle andre kreative måder at skaffe klubben midjer 
på. Der er nok at tage fat på, så vi vil gerne have friske kræfter 
og nyt kreativt blod ind i udvalget. Til gengæld kan vi tilbyde 

månedlige møder med fri kaffe og kage - samt en gang imellem 
tilfredsstillelsen ved at have skaffet klubben midJer til et godt 

og populært formål. 

, Du vælger selv, hvad du har lyst til at bjælpe med - hvilke bolde, 
du vil gribe, og hvilke ideer, du vil være med til at føre ud i livet. 
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Har du lyst til at høre nærmere, så kontakt os på 
"dsr_fundraising@groupcare.dk" - og så er du naturligvis 

meget vel kom men til vores næste møde. 

Fundraising-udvalget 



Jørgen Røjel død, 90 år garrlmel 

En af de få tilbageværende store 
skikkelser fra modstandskampen under 
Danmarks besættelse, overlæge Jørgen 
Røjel, Fredericia, døde den 24. april 
2007, knap 91 år gammel. 

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

Han blev uddannet speciallæge i intern medicin og var overlæge ved 
Fredericia Sygehus 1958-76. 
Han deltog som læge i mange afverdens brændpunkter. Således 
var han læge på hospitalsskibet Jutlandia i Korea j 1951, ved Dansk 
Røde Kors i Ungarn i 1956 og udsendt af Danida til Afghanistan i 
1984, 1987, 1988 og 1989. 

Jørgen Røje1 forfattede en række bøger, især om besættelsen, bl.a. 
"Holger Danske rejser sig: opgøret med stikkere og ten'orister" og 
"Erindringer fra efterkrigstiden". 

Ved siden afkarrieren som læge ydede han en aktiv indsats i 
Hjerteforeningen, Danmarks Naturfredningsforening og Værn 
om Danmark. 



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

Han var i mange år bosat i Fredericia, men tog fra tid til anden indtil 
de seneste år en rotur i DSR, når han var i København, bl.a. sammen 
med Møhring-Andersen. 

Jørgen Røjel var tildelt en række hædersbevisninger, herunder 
Forenede Nationers Tjenestemedalje og ridderkorset af Dannebrog. 

Lars Bundesen 

GEOBYG 
Ejendoms Service 

Fax: 
Ciro: 
CVR: 

35 42 26 16 
1 92 16 67 
1402 21 47 

v/Gert Olsen. Willemoesgade 42 • 2100 København ø 

Tlf.: 40 18 66 16 
ALT I HÅNDVÆRK 
TOTALENTREPRISER 
- ude som indvendig 



Eventyr på roturen 
Starten på årets rosæson har været rigtig gavmild mod os roere - i hvert fald 
når det gælder vejret. Solen har skinnet fra en klar himmel, termometeret 
har stået på sommer, og vinden har sendt en mild brise fra sydøst. Det har 
kort og godt været rovejr af en kaliber, som vi kun sjældent oplever i april. 
Dette kan også ses på rostatistikken, som er kommet rigtig godt fra start. 
Rigtig mange har været på vandet, og der er allerede roet mange ture og ki
lometer. - Og adskillige roere har da også været ude at hilse på det daglige 
rofarvands ydergrænser - Dragør, Mosede og Sletten. 

At vi i DSR er privilegeret med et meget omfattende dagligt rofarvand, 
giver os rigtig gode muligheder for forskellige og varierede ture. - Men 
det gode forår har all igevel betydet, at rofarvandets grænser er blevet brudt 
adskillige gange, fx Amager syd for Dragør, Flakfortet og en klassiker, som 
vejret ellers kun sjældent tillader, Saltholm rundt øst om. Sådanne ture uden 
for det daglige farvand takseres som langture. Og ud over, at de normalt er 
længere end de normale ture, så er de som regel også kendetegnet ved en 
ikke ringe grad af eventyr (apropos "evenTYR", se side 38 på bladet fra en 
Saltholmtur. - Og nej, tyren er IKKE med på billedet). 

Netop eventyret er noget af det, der er med til at sætte kolorit på roningen 
efter de første mange ture op langs kysten til Skovshoved og Tårbæk: Hvad 
venter om den næste pynt? Hvad venter, hvis vi går i land her? Hvordan er 
bundforholdene her? O.s.v ... 

De kortere langture kan også suppleres med de rigtige langture - langt fra 
det hjemlige farvand og af flere dages varighed. Så er vi rigtig på eventyr. 
Og et kig i kalenderen viser, at de mange langtursstyrmænd og -kvinder i 
DSR har været rigtigt kreative i år med tilbud til alle eventyrlystne almind
elige roere. Der er (har været) ture til Berlin, Stockholm, Weser, Flensburg 
m.m. 

Jo, eventyret venter lige om hjørnet. - Velkommen til en spændende lang
turssæson i DSR! 

AI Jacob Saxild, redaktionen 
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ER DU HANDYH! 

med forstand på fliselægning, eller kender du en, 
som kan kalde sig så 

- f.eks. en anlægsgartner eller en brolægger!!! 
- så læs endeligt videre. 

Pladsen foran kajakskuret skal nemlig Jangt om 
længe have en kærlig hånd, 

inel. nye fliser og nye bomme til kajakkerne. 
Vi fra kajakudvalget er derfor interesserede i at 

få kontakt med folk, som 
kan give et tilbud på følgende: 

- flisebelægning på et areal på ca. 4,5 x 8 m. 
- udarbejdelsen/svejsningen af 6 bomme til kajakkerne 

Kontakt endeJigt kajakudvalgets formand Kell Iisager pr. mail 
kell.iisager@get2net.dk for Oere detaljer. 
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Med venlig hilsen 
Kajak udva Ige t 



DanskeBauk 
Strandvejen 8 
2100 København ø 
www.danskebank.dk 

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

• 

Gravttr Bent Herndal 
C 

'nl. 35430415 
..øww.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 2007 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

7.jun Skovcup Vests kove n Ballerup OK 

12.jun City-løb Københavns Centrum Lyngby OK 

14.jun Skovcup Jonstrup Vang Ballerup OK 

21.jun Skovcup Lille Hareskov Ballerup OK 

For yderligere information se: 
http://www.orientering.dk/farum-okldklkarussel/ostJiste.asp 
eller '0stkredsens Karusse!' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte Johan FrydendahJ, tlf. 29234278 . 

.. 
F~RDSf[ PÅ;l6ET ANSVAR 

" . , 

Venligt DSR medlem har indsendt dette fora fra en langtur - Billedet caler næsten for 
sig selv! (Foto: Jan Trzaskowski) 



Danske Studenters Roklub 
5trandvænget 55,2100 København ø 

Bankkontonr. : 
Postgiro: 
Hjemmeside: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
SOO 34 66 
www.dsr-onlme.dk 

Telefon: (køkken og kontor): 392963 26 
Telefax! 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
noa Københal/n N 

392963 22 

Motionsroehef: 
Jan Trzaskowskl 
Ved Amagerport 4, 3. tv. 
2300 Københilvn S 

M aterielforvalte r: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. FrIhavnsgade 13 A, 3.v 
2100 København ø 

e-mali: fonnand@dsr-onlme.dk tlf 25 37 02 05 
e-mClII: motlon@dsr-onllne dk 

tlf. 26132133 - 35431043 
e-mali: matenel@dsr-online.dk 

Kasserer: 
Johan frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf 29 23 4278 

Langtursrochef: 
Laurrts Rauer Nielsen 
Vennemindel/ej 20, 4.tl/ 
2100 København ø 
tlf. 21 477576 

e-mali, kasserer@dsr·online.dk e- mail' langtur@dsr-online d k 

Sekretær og udlejning! 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52, l. th. 
2720 Vanløse 
tlf. 38 79 52 26 

Kajakrochef: 
Kell Jlsager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
tlf. 26 39 00 39 

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

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Sklndergade 32, lej. 17 
1159 Køt>enhavn K 
tlf. 2674 7048 

Sports rochef; 
Bent Haahr Hansen 
H P. 0rumsgade 27, 2 
2200 Københal/n ø 
tlf. 3583 98 39 

e- m all: kapron I ng@dsr-onllne.dk e-mali: sport@dsr-onhne.dk 

In struktion srochef: 
Peter Ogstn.IO 
K!ldevældsgade 62 2. tv. 
2100 København ø 
w. n 73 69 25 

Husforvalter: 
Bente Kjøller 
Strandvænget SS, 2 
2100 København ø 
tlf .. 2021 7074 

e -mali: mt ruktlons@dsr·online.dk e- rT1d II: hu sforvalter@dsr-onllne.dk 

Formand: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf .. 45 88 SS 86 

Ori enteri ng sse kti on en 
Kasserer: 
Michael Remod 
Skarøgade 5, 2 th. 
2.100 København ø 
tlr.: 392.06838 

Sekretær: 
Jonan Frydendahl 
Engbakken 27 
2.830 Virum 
tlf.: 2923 42 78 

Konti nge ntka sserer: 
Kun skriftlige henl/endelser: 
DSR, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e-mali: 
konti ngent@clsr· an line .dk 

Redaktør: 
Mananne Bentzen 
M\lanoveJ 7 A, l tv. 
2300 Køben hav n S 
tlf. 26 70 06 54 
e-mali ·bladet@Qsronline.dk 

Ba rudva Ig et: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade t 4, st. 
1063 København K 
tlf. 3071 31 44 
e.mail: baren@dsr-onlme.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
FortunveJ 46 
2920 CharlottenlUnd 
tlf.: 39680319 
e-mali: hander-
sen 78@hotmall.dk 
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Gt:DPOST) @ 
pp DANMARK 

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

De kom fra nær og {jem for at hilse Galathea 3 ekspeditionen velkommen hjem den 
25. april, hvor skibet, Vædderen, lagde til ved Langelinie kaj klokken 18.15 ril salut 
fra Batteri Sixtus. OSR var naturligvis ude og hejse åren i dagens anledning (Foto· 
I nye #-Ink,. RIIW1nDnnll'rll 





DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bl adet@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-maiIs 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 

Deadlines: 
Augustnummeret udkommer primo 
aug. Deadline onsdag den 5. juli 
Intet septembernummer 

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

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
Jacob Sax ild 
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-mai! (kontingent@ 
dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsm§ned (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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Forsidebilledet: BGP piger i aktion under Womens Head of the River Race i London, 
Marts 2007. 2 hold var afsted og tilbagelagde den 6 km distance i rivende fart 
efterfulgt af hygge, shopping og byture. En fantastsik start pa sæsonen. 
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leder 

©©© 
Sommer, sommer, sommer. .. 

Sommeren er kommet, også i den "grad", med højtryk, temperaturer på 30+ 
grader og svag vind fra øst. Det lokker alle på vandet ---= kaniner, pingviner 
og alle os andre! Det betyder desværre også flere og flere både med og uden 
motor,jetski og ikke mindst vandski. Til tider er det en gyngende kamp, 
når man skal sno sig op Nordpå mellem alle disse hurtigt sejlende fartøjer. 
Nå, men så længe, at havet er stort nok tilos alle, så går det jo nok, og det 
beviste tre gæve DSR roere, da de tilbagelagde hele vores rofarvand på et 
døgn - godt gået! 

Sommeren er kommet med beach party til den lyse morgen (trods det knapt 
så gode vejr!). Atter havde Kajakudvalget stablet en forrygende fest på be
nene, som med parasoller, drinks, fed musik og en fantastisk stemning blev 
en forrygende markering af klubbens fødselsdag. 

Sommeren er kommet med invitation og forberedelse til Hjelmsjo. Nu er vi 
atter på vej til det skånske, hvor klubbens medlemmer i tre uger kan prak
tisere sculler, kajak og brætspil (det sidste især, hvis sommeren viser sig lidt 
mere lunefuld). En storslået anledning til at lære hinanden bedre at kende. 

Så alt er ved det gamle, men alugevel med nye facetter og oplevelser. Og 
det er vel det, der kendetegner en god sommer - også for os roere. 

Husk, at der ikke er noget september nummer, hvi I ket betyder indlæg skal 
fremsendes enten til august nummeret med deadline den 5. juli eller til 
oktober nummeret med deadline omkring den 5. september. 

På redaktionens vegne Marianne Bentzen og Jacob Saxild 
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Aktivitetskalender 2007 

Juli 

3. Bestyrelsesmøde 
6. Langtur i Stockholms skærgård 
7 -8. Båd-dag 
13. Langtur Vordingborg 
20. Hjelmsjb (til 5. august) 
27. Måneskinstur 

August 

7. Bestyrelsesmøde 
18. Kanindåb og dåbsfest 

September 

3. Svanemøllematch 
4. Bestyrelsesmøde 
19. Klubmesterskab 
21. Måneskinstur 



Ti I regatta på Flensborg Fjord 

DSR har gennem en årrække med jævne mellermum afuoldt en lang
tur på Flensborg Fjord i Kristi Himmelfartsferien, hvor gamle sej 1-
skibe fra nær og fjern samles i Flensborg til den såkaldte rom-regatta. 

Således også i år, hvor turen pga. nogle ærgerlige afbud i sidste øjeb
lik desværre kun fik tilslutning fra fire deltagere plus undertegnede 
som turi eder. Det blev dog alligevel en særdeles hyggelig tur (når jeg 
selv skal sige det) måske netop også, fordi vi var så tao 

Vejrudsigten lagde nærmest op til en aflysning af turen, men så galt 
gik det heldigvis ikke med vejret, da det kom til stykket. Efter et 
kraftigt regnvejr på køreturen til Flensborg så vi ikke en regndråbe 
på resten af turen, der blev præget af ganske meget solskin, men dog 
også kraftig vind. 

Vi lånte som vanligt de nødvendige både i Flensborg Roklub (i år 
altså kun en firer). Pga. vinden måtte jeg endnu en gang konstatere, at 
ambitionen om at nå til Sønderborg heller ikke i år kunne indfries, og 
turen gik - som ofte før - kun til Gråsten Roklub, der som altid gæst
frit lagde hus til vores overnatning - og grill til en god aftensmad. 
Den lokale kro blev for en gangs skyld svigtet. 
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Jakob Alnor blev 
meget glad for 
denne båd i Gråsten. 
Hvor mange af os 
kan prale af. at der 
er en båd med vores 
navn 7 (Lokaliteten 
Alnor uden for 
Gråsten har givet 
navn til både Jakobs 
familie og båden). 
(Foto. Lars Bundese) 



Fire DSR'ere foran 
gamle sejlskibe, som 
skabte stemning i 
Flensborgs havn. 
(Foto. Lars Bundesen) 

Efter en hård tur tilbage i strid modvind var der tid til en mere afslap
pende rotur ind i havnen, hvor vi kunne beundre de gamle sejlskibe 
på vej ud af havnen til lørdagens regatta, og sightseei ng til fods i 
Flensborg, hvis gamle, velbevarede huse og købmands- og hånd
værkergårde bestemt er et nænnere studium værd. 

Flensborg Roklub bar i øvrigt planer om et nyt klubhus med bl.a. 
plads til flere kajakker. Kajakroning, herunder kajakpolo, er blevet 
meget populært hos byens børn og unge, så klubben har en stor og 
aktiv ungdomsafdeling. 

Hvorvidt der vil blive en lignende DSR-tur til næste år, vil tiden vise. 
Der er jo andre muligheder i området, bl.a. at tage en tur Als rundt. 

af Lars Bundesen 
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Ved rørende reglementet 

Tak tillangturschef Laurits Rauer for svar på mit indlæg ve
drørende reglementsregler angående flagning. Svaret afklarede jo 
bl.a. forholdene for flagning på vandet, når der på land flages på 
halv stang. 

Vedrørende, at det er almindelig praksis, at der ikke flages under 
træning, hvor der er træner ude i motorbåd, så mener jeg, at en 
sådan praksis, der afviger fra de fastsatte regler, bør være nævnt i 
reglementet. Efter min opfattelse er det noget rod, hvis reglementet 
siger et, og praksis for en gruppe roere er noget andet. En sådan 
praksis bør være omfattet af en undtagelsesbestemmelse i regle
mentet. Så det vil jeg opfordre bestyrelsen til at få ændret. 

Jeg er godt klar over, at standere har det med at forsvinde - som 
samleobjekter for både DSR-medlemmer og medlemmer fra andre 
roklubber - men det ændrer jo ikke ved, at hvis der i reglementet 
er en regel om, at alle inriggere og gigbåde skal føre klubstander, 
så skal der naturligvis også være et tilstrækkeligt antal standere 
ti I, at man som styrmand kan opfylde kravene i reglementet. Ellers 
må reglementet ændres. Måske burde man fra bestyrelsens side 
skabe en mulighed for, at styrmænd kunne købe en DSR-stander, 
som man så medbragte, når man var på rotur med et hold roere, og 
så efter turen tog med sig og anbragte i sit skab. Så havde man sin 
egen stander og kunne ro reglementeret, uanset om klubben som 
sådan var i bekneb for standere. Og disse standere vi Ile være mere 
beskyttet mod tyveri. 

af Lars Bundesen 
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Nyt fra køkkenet - goddag og farvel 

I knap 3 år har vi haft den fornøjelse at have Brigitta som køk
kenchef i DSR. Mange sultne roere har nydt Brigittas gode mad. 
Efter en lille indkøringsperiode lærte Brigitta hurtigt, at en sulten 
roer har stor appetit. Brigitta har altid været kvik til at tage bestik af 
(vejr)situationen og få afstemt maden med det antal roere, som den 
pågældende aften var på vandet eller til træning . 

Brigitta har været super-flexibel og imødekommende, og de, der 
ønskede at spise med, er derfor sjældent gået forgæves op på første
salen, hvor maden punktligt stod linet op i slyngelstuen hver aften 
kl. 19. Også til mange fester har vi nydt godt af Brigittas evner til at 
trylle lækre retter frem og anrette maden på allerbedste vis. 

Desværre må vi nu sige farvel til Brigitta. Brigitta døjer med scle
rose, og sygdommen og arbejdslivet er på det seneste kommet for 
meget i karambolage. Vi ønsker det bedste for Brigitta i fremtiden 
og siger tak for god forplejning. 

Af Køkkenudvalget 

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 

Ph ilip Schaus Vej 21 • 2100 Frederiksberg • Sax 154 
Tlf.: 38 88 19 09 • Fax: 38 88 17 84 • Mail: leif.werborg@sa-el.dk 
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DfR. dett fOjUiU 
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Vi fik point! 

Vi ligger IKKE sidst i 6. division! 

Forårets Divisionsmatch i Grib Skov blev en stor succes for kombi
nationen DSRNinderød/Fredensborg. For første gang i flere år blev 
det til matchpoint for DSR's kombination. Vi vandt en foreløbig 2. 
plads i 6. division. 

Vejret var dejligt, men der var meget vand i skoven. Grøfterne havde 
karakter af floder, og moserne var blevet til søer. Mange af posterne 
var præget af vand, og de var gemt godt. Onde tunger vi l si kkert 
hævde, at Remod og undertegnede ville have lagt tilsvarende baner. 
Vi fandt dog alle posterne og kom nogenlunde tørskoede hjem. Vi 
var i første omgang ikke så imponeret af vores tider, men alle havde 
løbet godt nok til at hive point hjem. 

Mange af DSR-løberne havde glemt diverse udstyr, så O-shoppen 
havde også en god dag. 

Alle DS R-medlemmer skal være velkomne til efterårets match 15. 
september. Takket været pointsystemet kan alle, også begyndere, 
bidrage til pointhøsten. På spindesiden lever vi højt på, at vores part
nere i kombinationen stiller gode løbere til kvindebanerne: Mon ikke 
at DS R kunne gøre det samme?? 

Af O-sektionen, Hans Andersen 
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Veterans Head of the River Race 
Smølferne indtager London! 

DSR dragten blev luftet på mere end den 4 km distance, 

Smølfer ved Putney· B ·d 
der o o n ge St 

gsa var målbroen for løbet: 

da smølfeme fra 8GP indtog London 
den sidste weekend i marts. 

Efter 5 dage, 1 løb, 
1 opvarmningspas og 

flere byture 
. er duften af 

trikoten ubeskrivelig. 

Smøl fer på Sightseeing, 
man har ikke set B ig Ben 

hvis man ikke har set 
den i rodragt! 

Klingende mønt er uni
versal betalingsmiddel 
også i Smølfeland 



DSR FAVORITLEVERAND0RER 

Alfa EkIund Rengøring 
og Vuaduespolering 
nI. 70 20 67 76 
www.aIfa..ekhmd.dk 

Carlsberø 
VesterfælledveJ 100, 
Kbh. V. 
www.carlsberg.dk 

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

Energi E2 
Lautrupsgade 1 
2100 Købwibavn ø 
www.e2.dk 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, 
Kbh. K 
Tlf. 33 14 5 1 50 
www.friluftsland.dk 

GastrODOnUx 
Slagterbodeme 1 ()"14 
1 716 København V 
Tlf. 70 25 24 90 

Geobyg 
......... t.mrer.WS 
WUlemoesqade 43 
2100 København ø 
nf.40 186616 

Gravør Bent Herndal 
Købmagergade 65 C 
1550 København K 
TIf. 33 11 3462 

Holte Vlalager 
Østerbrogade 106, Kbh. ø 
TH. 35 43 04 15 
www.holtevinlager.dk 

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

Materieleaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

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



Kajakudvalget havde fundet hawaii-skjorter og blomsterkranse frem, da de indbød til 
beachparty for at fejre DSR's fødselsdag lørdag den 16_ juni. På billedet står kajakrochef 
Kell lisager og Signe Husted klar til at servere eksotiske og lumske drinks i baren (Foto: 
Marianne Bentzen) 
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Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 
Hjemmeside: 

Dllnske Bank: 4330-4330162813 
500 34 66 
www.dsr-online.dk 

Telefon: (køkken og kontor): 39 296326 
Telefax: 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
22 00 KØ benhavn N 

39296322 

Motionsroehef: 
Jan Trzaskowski 
Ved Amagerport 4, 3. tv, 
2300 København S 

Materielforvalter: 
Dan Benny Hansen 
Ndr, Frihavnsgade 13 A, 3,v 
2100 København ø 

e-mail; formand@dsr-online.dk tlf. 25 3702 OS 
e-mai[; rnotlon@dsr-online.dk 

tlf, 26132133 - 35431043 
e-mail; materiel@dsr-online,dk 

Kasserer: 
Johan frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 2342 78 

Langtursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Vennemindevej 20, 4.tv 
2100 København ø 
tlf. 21 47 75 76 

e-mail: kasserer@dsr-online.dk e-mai!: langtur@dsr-online.dk 

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

Kajakrochef: 
Kelllisager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
tlf 26 39 00 39 

e-mail: sekretaer@dsr-onlme.dk e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tlf. 26 74 70 48 

Sportsrochef: 
Berit Haahr Hansen 
H.P. ørumsgade 27,2 
2200 København ø 
tlf. 35 83 98 39 

e-mali: kaproning@dsr-online.dk e-mail: sport@dsr-online.dk 

Instruktionsroehef: 
Peter Ogstrup 
Kildevældsgade 62 2. tv, 
2100 København ø 
tlf. 23 73 69 25 

Husforvalter: 
Bente Kjøller 
Strandvænget SS, 2 
2100 København ø 
tiL: 2021 7074 

e-mali: InstrukllOn@dsr-onllne.dk e-mali' husforvalter@dsr-online,dk 

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

Orienteringssektionen 
Kasserer: 
Micha€:! Remod 
Skaragade S, 2.th, 
2100 København ø 
tlf.: 39206838 

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

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser; 
DSR, Strandvænget 55 
21 00 København ø 
e-mail: 
kontingent@>dsr-online,dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, 1 tv. 
2300 København S 
tlf 26 70 06 54 
e-mali: bladet@dsr-onltnedk 

Barudvalget: 
Poul Da nstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
tlf. 30 71 31 44 
e-mali; baren@d;;r-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39680319 
e-mail: hander-
sen 78@hotmail.dk 
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@POST) @ 
pp DANMARK 

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

Der blev sat ny rekord, da Jan Trzaskowski, Lise og Flemming Jensen roede DSR's 
rofarvand rundt, en strækning pa i alt 160 km, på knap 24 timer (Foto: Lone Hæk) 





DSR bladet 

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

Deadlines 

Deadlines : 
Intet septembernummer 
Oktobernummeret har deadline 
torsdag den 6. september 

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

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
Jacob Saxild 
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 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 DS R's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontlngent@ 
dsr-online.dk) . Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (l/l, 1/4, 1/7 og 1/10). 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 måneder, accepteres kun mod 
betaling af kontingent for perioden fra 
udmeldelsen til genindmeldelsen. 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker ikke automatisk. 
Man er medlem og kontingentpligtig, 
indtil gyldig udmeldelse har fundet 
sted, uanset om DSR's faciliteter og 
aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først 
finde sted ved en restance svarende til 
1/2-1 års kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive Inddraget ved Inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 
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Leder 

©©© 
Nu går bladet på sommerferie 
Når denne leder skrives, står vi midt i højsommeren. Men samtidig 
har vi måttet kigge langt efter sommeren - forstået som høj sol, lune 
temperaturer og en mild brise. Men ustadigt vejr, hvor torden, regn 
og vind hyppigt krydser vores vej, holder heldigvis ikke os roere 
tilbage. Her ved indgangen til august er gæve DSR-ere spredt vidt 
omkring - ud over i det lokale rofarvand og i den øvrige del af 
Danmark, også i Sverige - Gotakanalen, skærgården og ikke mindst 
på Hjalmsjon. 

Og uanset hvor l er, og uanset hvordan vejret er, så vil vi på redak
tionen benytte lejligheden til at ønske jer alle en fortsat god rosom
mer. Bladet holder nu sommerferie og er tilbage igen primo oktober. 

Men det betyder ikke, at klubbens aktiviteter kører på lavt blus. 
18. august har vi dåb og dåbsfest, 3. september har vi Svanemølle
match, og 19. september har vi Klubmesterskab. I efteråret (omkring 
september/oktober) starter så de første vinteraktiviteter i salen med 
gymnastik og andre indendørssysler. Disse vil blive præsenteret i 
detaljer i det næste klubblad sammen med programmet for 2007/08, 
men vi kan røbe, at instruktøreme fra sidste sæson alle står klar igen, 
og Irene starter til oktober med to hold hver torsdag. Kan I ikke 
vente, så hold øje med opslag i klubben og på hjemmesiden, hvor 
nærmere info om vinteraktiviteteme vil være at finde. 

På redaktionens vegne Marianne Bentzen og Jacob Saxild 
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Kaos i køkkenet 
er nu slut 

Der har, siden Brigitta stoppede i køkkenet, hersket lidt kaos. Nu 
ser det ud til, at dette kaos er blevet til orden. Vi har fået ansat 
Masoud til at komme og lave mad tilos. Dette er vi i køkkenudval
get og bestyrelsen meget glade for. 
Vi glæder os alle til at smage den fremragende mad Masoud laver, 
som vi fik en forsmag på til sidste fest i klubben. 

Vi håber at alle, nye son1 gamle, vil bakke op om køkkenet og 
Masoud. 

GJæde1ig sommer 

Med venlig hilsen 

Køkkenudvalget 

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøroing 

• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

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

E-mail: hel(åJalfa-eklund.dk· Fax . 70204413 

5 



Aktivitetskalender 2007 

August 

7. Bestyrelsesmøde 
18. Kanindåb og dåbsfest 

September 

1. Karlebo-Sorø maraton 
3. Svanemøllematch 
4. Bestyrelsesmøde 
15. DM kortbane 
19. Klubmesterskab 
21. Måneskinstur 

Oktober 

2. Bestyrelse 
3. Gudmund Schacks mindelegat 
6. Intro til ergometer 
7. Løvfaldstur 
13.-21. Donau 
13. 8'er løb Kbh 
20. Høstfest 
24. Intro til vinteraktiviteter 
28. Standerstrygning 



Kalender for sportsroning 

Dato StedlRegatta Gruppe 

11. august Humlebæk LO 
25. august Nakskov (DM) LO 

26. august Bagsværd 2. afdeling 8GP 8GP 

31/8-1. september Karlebo Marathon LD/SPP 

3. september Svanemøllematch 

15 . september Brabrand Danske Mesterskaber Ajle 

16. september Brabrand 3. afdeling 80P 8GP 

19. septem ber Klubmesterskab Alle 

6. oktober Efterårskaproning, Bagsværd 8GP 

13 . oktober Københavns havn 8'er løb 8GP 
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Arets kanindåb afholdes 
lørdag 18. august kl. 10.30 

Alle kaniner opfordres til deltage, så I en 
gang for alle kan lægge kaninørerne fra 
jer og få jeres bevis på, at I har 
gennemført instruktionen. 

D~ben er tilrettelagt som en sjov 
aktivitetsdag, som alle kan deltage i -
DSR konku rrerer ikke længere med 
søværnet om de mest ulækre dåbs
ritualer. Kom i jeres alm. rotøj og 
medbring skiftetøj. Selve dåben slutter 
midt på eftermiddagen, så man kan nå 
hjem for at smukkesere sig til aftenens 
dåbsfest. 

Det er nødvendigt med tilmelding til 
då ben - det sker ved at købe en 
frokostbi/let til 25 kr. i baren fra mandag 
30. juli. 

Hjælpere til dåben: 
Instruktionsudvalget har brug for hjælp 
til at gennemføre d~ben. Alle 
medlemmer som er døbt, inviteres derfor 
til at deltage i denne dag, hvor vi 
sammen byder kaninerne velkommen 
blandt rigtige roere. Der er mange sjove 
opgaver undervejs. 

Tilmelding for hjælpere sker via listen på 
opslagstavlen ved baren. Instruktions
udvalget byder på morgenmad kl. 9.30, 
hvor vi også briefer om dagen og 
fordeler opgaverne. Der vil også være 
frokost. 

Venlig hilsen, instruktionsudvaJget 9 



DEN SKØNNE BLA DONAU 2007 

Vil du med på Donau i efterårsferien? 
Vi ror på Donau og en biflod til Donau i Ungarn i uge 42 (13.-21. ok
tober). Turen går blandt andet igennem Esztergom, der har en meget 
smuk katedral, forbi Donau knæet (det siges at være en virkelig smuk 
strækning) og endelig igennem Budapest. Det er alle tiders prik over 
i' et på en god rosæson. 

Dagsdistanceme bliver mellem 30 og 80 kilometer (der er en med
strøm på 21'2 km/t!). Vi ror i scullerriggede gig-både, som vi låner i 
Ungarn. Det er derfor en god ide at have prøvet at ro med to årer 
inden vi tager af sted (deltagelse i scullerroning eller roning i klub

bens outriggere ti l tirsdags/fredags rotilbud er en god forberedelse). 
Ellers kan du evt. også spørge en af turens arrangører, hvis du 
trænger til lidt mere øvelse i outriggeren. 

Turen tilrettelægges med lidt tid til sightseeing, og man skal være 
på landhold nogle af dagene. Landholdet skal transportere bagagen 
i lejede biler, så det kan blive nødvendigt at give folk med kørekort 
fortrinsret til turen (der er ikke udsigt til, at der bliver mangel på 
langtursstyrmænd !). 

Prisen forventes at blive omkring kr. 4.000,- afhængig af hvad trans
porten til Ungarn kommer til at koste. Vi forventer at flyve til Buda
pest, og køre derfra. 
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En del afturens deltagere har allerede sikret sig flybilletter til Bu
dapest. Hvis du gerne vil med til Donauturen gælder det om at være 
hurtig, for stadigvæk at kunne nå at få gunstige priser for ftybillet
terne. 

Hvis turen har din interesse, bedes du sende en tilkendegivelse og! 
el1er evt. spørgsmål til DonauLangtur@gmaiJ.com senest søndag d. 
2. september 2007. Du kan også kontakte en af turens arrangører. 
Depositum for turen (2000,- kr.) skal senest indbetales den 4. septem
ber 2007 på et konto som senere vil blive oplyst til deltagerne. Det 
resterende beløb skal senest betales den 14. september 2007. Husk at 
oplyse dit navn og medlemsnummer ved dine indbetalinger. 
I starten af september (muligvis tirsdag den ll. september 2007) 
afholder vi en informationsaften for turens deltagere med mere 
detaljerede rejseinformationer, rejseruten, opgavefordeling og andet 
praktisk information. 

Mange hilsner 

På Donau 2007 komiteens vegne 
Mads, Laurits, Pia og Heike 

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.: 38881909 • Fax: 38 88 1784 • Mail: leif.werborg@sa-el.dk 
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Svar til lars Bundesen: 
vedrørende reglementets bestemmelser 
om flagning. 

Kære Lars 
Tak for dine spørgsmål. Jeg er sikker på, at denne debat er med til at 
henlede medlemmernes opmærksomhed på det nye reglement, og de 
væsentlige forenklinger i forskellige bestemmelser, der er kommet. 
Herunder de nødvendige rettigheder for anvendelse af materiellet, og 
så naturligvis bestemmelserne om flagning. 

Du foreslår at vi tilretter reglementet, således at det fremgår, hvornår 
man kan undvige fra flagningsbestemmelserne. Konkret henviser du 
til den manglende flagning under træning, hvor der er træner ude i 
motorbåd, eksempelvis Teknik + om søndagen. Man kan også nævne 
den manglende flagning ved roning efter mørkets frembrud, hvor 
flagbøsningen anvendes ti Ilanterneholderen. 

Det er bestyrelsens holdning, at reglementet udgør de generelle 
retningslinjer for færdsel og optræden i DS R, og i forbindelse med 
roningen. Reglementet skal ikke have bestemmelser, der foregriber 
enhver tænkelig situation, idet reglementet derved ville bliver meget 
omfattende, og det vil være tvivlsomt, om medlemmerne så vil tage 
sig tid til at sætte sig ind i reglementets bestemmelser. 

Der kan således forekomme mindre afvigelser fra reglementet, som 
er godkendt af bestyrelsen, uden at hele klubben er orienteret herom. 
Eksempelvis kan bestyrelsen meddele trænere, at det accepteres, at 
der ikke flages fra de både, de er trænere for. Og det gør bestyrelsen, 
i de tilfælde, hvor det findes forrnålstjenstligt, eksempelvis god
kendes det i undtagelsestilfælde, at medJemmer, der ikke har lang
tursstynnandsret fungerer som Jangtursstyrrnænd, såfremt de har del
taget i DFfR's langtursstyrrnandskursus, og forventes at kunne opnå 
langtursstynnandsretten indenfor kort tid. 
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Jeg skal dog gøre opmærksom på, at man kun kan afvige fra regle
mentets bestemmelser, hvis man har bestyrelsens udtrykkelige ac
cept. Hvis man ikke direkte har ruet accept af en afvigelse, eller man 
er i tvivl om, hvorvidt en godkendelse der er givet i et tidligere til
fælde, stadig er gældende, så er det så simpelt, at så har man ikke faet 
bestyrelsens godkendelse til at afvige fra reglementet i det konkrete 
tilfælde, og reglementets bestemmelser skal følges. 

Du foreslår også, at nlan skal kunne købe standere, så man har en 
privat stander. Det er allerede muligt, og har været det siden vi fik 
den type stander, vi anvender nu (den lyseblå med klubmærke, der 
afløste den mørkeblå uden klubmærke), dvs. i nogle år. Der er dog 
ikke mange, der har benyttet sig af muligheden. Standerne sælges 
i baren, på samme måde som klubtøjet. Jeg kan fortælle, at DSR's 
damer, der roede Womens Head of the River j foråret købte en 
stander, og forærede den til deres værtsklub i London. Det synes jeg 
er en udmærket ide. Eksemplet kanjo følges af andre, i forbindelse 
med langture, regattaer og andre besøg i fremmede roklubber. 

På bestyrelsens vegne 
Laurits Rauer Nielsen 
Langtursrochef 
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NYE KAJAK DO NATION ER Til DSRS KAJAKSEKTION 

Mange har bemærket, at der er nogle mystiske kajakposer i kajak
skuret. Nogle har lindet på poseme og set at de indeholder spritnye 
Active turkajakker af træ fra Struer Kajak AIS. Spørgsmål og gæt
terier svirrer, og det er på høje tid at kaste lidt lys over historien bag 
disse og andre nye kajakker. 

Kajakkerne er en donation til 
DSRs kajaksektion fra en 
anonym giver, der gerne vil 
støtte os, men samtidig vil 
støtte Struer Kajaks 
trækajakbyggeri. Kell 
lisager (Kajakudvalgets 
ærede formand) har formidlet 
kontakten til den anonyme 
donor. Oprindeligt blev vi kun 
lovet en ny trækajak, men 
senere fik vi tilbudt yderligere 
6 kajakker, og det tilbud kunne 
vi selvfølgelig ikke sige nej til. 
Vi har nu fået 7 Active Struer 
turkajakker af træ til en samlet 
værdi af ca. kr. 242.600,- kr. 
forærende, og hurra for det. Det er utrolig flot gestus med kajakker af 
den ypperste håndværksmæssige kvalitet. 

Active er en trækajak, der er 520 cm. lang, 51 cm. bred og den vejer 
ca. 13,5 kg. Kajakkerne er monteret med racersæde, der er justerbart 
i 3 højder. Sædet kan justeres med 2 skruer, mens fodsparket flyttes 
med en enkeltgrebsfunktion. 
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Struer Kajak skriver følgende om båden: 

"The optimal touring kayak for the paddJer with some experience who wants a 
kayak which has been built in the same uncompromising quality as all the other 
kayaks from Struer Kajak since its establishment in 194 7. 
However long it sits on the rollers at the club or is suspended at home in the ga
rage, the finest quaJity moulded veneer ensures that your Active retains its shape. 
The incomparable properties ofthe wood make it strong and resistant. Functional
it Y and design combine in a higher unit)'. 
The positive scnse af detail makes the tauring kay'ak Active from Struer Kajak 
unique in its design. The code words are pcrfect form and speed as well as stability 
and such feelings oftimeless quality as fine craftsmanship (lnd the best materiais. 
Facts 
HulJ and deck 
Four layers of veneer 
Pront, rear and edge af cockpit 
Wenge 
Lacquer 
Two component DD-Iacquer and epoxy coating with polurethane top 
Glue 
Epoxy 
Moulding type, hull 
HeaUpressure moulded 
Moulding type, deck 

Cold moulded" 

Hvis l vi1 vide mere om de nye Active turkajakker fra Struer Kajak og se 
billeder af dem, kan jeg henvise til hjenunesiden: 
http://www.struerkaj ak. comfThe-kayaks!T ouring-kayaksl Acti ve. asp x 

Kajakkerne vil b1ive døbt (Calypso, Cerces, Ceto, Cryseis, Clio, 
Clymene og Clytia) , 

Det er planen at de nye Active turkajakker efter klargøring skal stilles til 
rådighed for alle kajakroere med en vis erfaring. Men da træ som bekendt 
er et tnere følsomt materiale end glasfiber, som vi som kajakroere er vant 
til, vil Kajakudvalget snarest lave nogle retningsliner for brugen af de nye 
trækajakker, inden de frigives til roning. l vil snarest høre mere herom. 
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Men dette iClfslutter ikke opregningen af kajakker på donationslisten til 
DSR. MaJ1ge har også bemærket at vi har fået 2 nye Arrow glasfiber 
turkajakker som også er fra Struer Kajak. Dem har vi kun betalt kr. 5.000 
stk. for, selvom listeprisen er over kr. 15.000. Disse kajakker er givet 
med støtte fra den samme donor, som har givet os Active turkajakkeme. 

Arrow er ~n solid ny turkajak i glasfiber fra Struer Kajak. Den er 520 
cm. lang, 52 cm. bred og den vejer ca. 16 kg. Sæde og fodspark kan 
justeres med en enkeltgrebsfunktion 

Struer Kajak skriver følgende om disse kajakker: 

New touring kayak from Struer Kajak AIS. 
The touring kayak Arrow, reliable in all kinds of weather, is made in the usual high 
quality by the kayak builder in Struer - in all details. 
An extra strong casing around the cockpit makes it particularJy suitable as a club 
kayak. 
Footrest in the same high quality as in the competition kayaks from Struer, and 
with the same functionaJity. Easy to adjust with a single click. 

De 2 Arrow turkajakker kommer til at hedde Blåmusling og Blæksprutte. 
Hvis I vil vide mere om Arrow turkajakken fra Struer Kajak og se 
billeder af den kan jeg henvise til hjemmesiden: 
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http://www. struerkaja k.comffhe-kayaks/Tou ri ng -kayaks/ A rrow. aspx 

De nye Arrow turkajakker fra Struer Kajak kan ros af alle med 
kajakret, og de er også velegnede til kajakundervisning. 

Selvom de tidligere nævnte donationer er store og mange er der alli
gevel mere på listen. H. K. Kristensen har doneret en ny kulfiber/ep
oxy Zedtech Freelancer Kl Kap kajak til en værdi af kr. 27.500. 

Freelanceren er en letroet kapkajak, lige knap så hurtig som den 
smalleste kapkajak i Zedtechs kajakproduktion, men til gengæld 
meget mere stabil. Freelancer er som navnet siger, inspireret af den 
gamle Lancerkajak (hvoraf vi stadig har en) og med nye og elegante 
linier, er den ganske enkelt en fornøjelse at ro. Den er perfekt til 
klubbrug med meget simpel og stabil indstilling af sæde og fodspark. 
En smart detalje er f.eks., at rorpinden følger fodsparket og har altid 
samme længde. 
Kajakken skal hedde Triton og befinder sig nu på en af vores 
kajakpladser i TCB (Træningscenter Bagsværd), hvor den kan prøves. 

y deri igere information om denne nye kajak kan ses på hjemmesiden: 
http://www.max-kayak.dk/ 

Hvis I er klar på at prøve kræfter med lidt mere udfordrende kajakker 
end de sædvanlige turkajakker, så er Triton en oplagt mulighed. 

Som det følger af ovenstående, så bugner vores kaj aks kure nu af 
nye og spændende tilbud på materielsiden. Jeg skal på kajakroernes 
vegne takke for de meget flotte donationer, der med et slag gør DSR 
til en af de bedst udstyrede klubber i Danmark på kajakfronten. Jeg 
kan kun opfordre til at vi trodser det kedelige danske sommervejr og 
gør brug af de mange tilbud. 

Vi ses på vandel. 
Aksel Thiele 
(Folo: Kelllisager) 
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Sorø Marathon 2007 ud og hjem igen 

Der findes som bekendt flere måder at beskrive en oplevelse på. 

Sorø Marathon 2007 kan eks. beskrives på følgende måde: 

Fra DSR var vi 9, der deltog, deltagerne var: 

18 K l Herre/dame Trim Kirsten Rifbjerg Erichsen DSR 8 km O 
19 KI Herre/dame Trim Birgitte Sommer DSR 8 km O 
20 Kl Herre/dame Trim Marie Melskens DSR 8 km O 
21 Kl Herre/dame Trim Mette Lybæch DSR 8 km O 
32 KI tur Dame 36-42 Louise Dal DSR J6 km J 

36 Kl tur Herre 36-42 Steen Jørgensen OSR 16 km l 
40 KI tuf'Herre 43-49 Søren Møller Christensen DSR ] 6 km l 
62 Kl Herre 36-42 Vahan Ter-Vardanyan DSR 16 km l 
77 K l tur Herre Senior Jesper Nøhr Kjærsig DSR 24 km 2 

Og turens forløb: 
Læsning af kajak - transport til Sorø - aflæsning og instruktion 
- selve løhet - resultatannoncering - ingen vandt noget, men Louise 
fLk en lodtrækningspræmie - læsnjng af kajakker - hjemtransport 
- aflæsning af kajakker - Skt. Hans Aften j DSR. 

En anden måde at beskrive turen kunne være: 
Fra DSR var vi 9 håbefulde kajakroere, der meldte sig til et kajakJøb 
på en sø, der for de fleste af deltagerne fremstod som lettere eksotisk 
og ukendt. Søen er også kendt som Sorø Sø. Blandt deltagerne kendt 
for at lægge søbred til Sorø Akademi, og ved flygtige glimt fra togets 
vinduer. 

Nå, men tilbage tilløbet: 8 af de 9 roere, 2 lånte biler og Sørens bil 
mødtes ved DSR omkring kl. 09.00 lørdag den 23. juni klar til at 
læsse kajakker. Kajakkerne blev båret ud og læsningen startede, og 
alt var fryd og gammen, men, ak! tagbøjleme på 2 (de lånte) af de 3 
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biler var for brede, og Søren mente ikke hans lille Polo kunne have 
mere end 3 kajakker på taget. Hvad gør man så, når Inan skal have 
9 kajakker med, men kun har plads til 7? Ja så må man jo låne, og 
en kvik DSR' er griber snarrådigt sin telefon og ringer til Sorø og 
låner et par kajakker, hvorefter vi hurtigt fik læsset de kajakker, vi 
kunne have. Vejen gik mod Sorø i kortege ud af byen, hvor snart en 
syndflod af bibelske dimensioner ramte os ved Folehaven. Men ved 
kollegial skiften til at ligge i front skar vi os igennem og nærmede 
os Sorø. Ved Sorø lod vi Marie og Birgitte føre os freln til kajak
klubben. Det lyder måske som en let ting, men lige netop her lå der 
et stort pres på deres skuldre, for ikke nok med at vi var 2 DSR biler 
lige bag dem, endnu 3 personbiler og en Landrover med 9 kajakker 
havde sluttet sig til kortegen. Men naturligvis klarede de presset i fin 
stil. 

Kort efter ankomsten sluttede Vahan sig tilos, kajakkerne blev læsset 
af, vi fik klædt om, hentet numre m.ln. Endelig efter en kort instruk
tion var vi ude på søen - klar til henholdsvis en, to el1er tre ture rundt 
langs søens kant. Som en service for de deltagerne, der tog mere en 
tur rundt i søen, var der for hver omgang indlagt en overbæring, så vi 
lige kunne få strakt benene. 

Vi var mellem 80 og 90 kajakker, der lå på en mere eller mindre 
velordnet linie klar til start, da starten gik .. Da jeg ikke lige har den 
store erfaring med sådanne massestarter (faktisk ingen), holdt jeg 
mig hdt i baggrunden, såjeg ikke ville komme i kambolage med de 
andre. Men klog af skade ved jeg nu, dette ikke er en god strategi 
ved massestarter, for mange kajakker der starter samtidig laver meget 
turbulens i vandet og en mini Tsunami på 10 - 20 cm rejste sig og 
skyllede bagud. Det lyder nok ikke af meget i forhold til ØresuncL 
men for en løbsnybegynder som mig, kom det meget overraskende. 
Så jeg brugte dyrebar tid på at la tæmmet min løbske kajak og væk 
var mange af kajakkerne, da jeg endelig havde overskud til at kigge 
frem i stedet for ned. Andre var ikke så heldige som mig og endte i søen. 
Men starten var gået og af sted gik det i det tetnpo, jeg nu turde 
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sætte, efteItsom jeg skulle holde tre omgange. Forholdsvis hurtigt fik 
jeg øje på Birgitte lidt ude til venstre, meget beklageligt havde jeg 
ikke overskud til at hilse, men brugte al energi på at finde ind i min 
egen lille verden og rytme. Efter ca. 3/4 rundt på første runde fik jeg 
øje på MaITie en 100 m foran mig. Bag hende lå en for mig på det tid
spunkt ukendt kajak på en hænger (svarer til at ligge på hjul). Marie 
asede derud ad, men jeg kunne også høre, hun fik pisk fra hængeren, 
der et par gange puffede til bagenden af hendes kajak for lige at sikre 
sig, Marie nu også trak ordenligt. 

Op til dem nåede jeg aldrig, for da jeg var lige ved at have hentet 
dem, skulle jeg lige op til den første overbæring og have strakt be
nene. Ned<j: i kajakken igen og klar til anden omgang have jeg mere 
overskud, l:Ja jeg nu kendte turen, og jeg kunne derfor kigge lidt ud 
i horisonten, og langs kanten se kajakker piske af sted. Et rigtig flot 
syn på den næsten blanke sø. Et stykke efter mål, ja faktisk nede ved 
startlinien, mødte jeg Kirsten og Marie, der ikke havde været helt 
sikre på, hvor mål var, så for at være helt sikre, tog de lige et stykke 
ekstra ned til startlinien. Anden omgang var sådan set begivenhedsløs, 
på nær diverse negative tanker: Kan jeg egentlig klare det i en ok tid, 
har jeg fået drukket nok væske, falder jeg i, hvis jeg bliver træt m.m .. 
Heldigvis faldt jeg ikke i på denne omgang, men mødte et par andre, 
der lå og svømmede rundt i søen, og kunne holde lidt liv i fantasien. 

Ved anden, overbæring fik jeg op lyst, jeg have været ude j 80 min, og 
da jeg var nået halvvejs rundt på den 60 m lange overbæring, hørte 
jeg et kor der begyndte at råbe og heppe på mig, det var de andre der 
var nået i mål og nu stod og gav moralsk opbakning. Så selvom jeg 
faktisk følte mig noget udkørt, var jeg godt tilfreds, for jeg havde ca. 
brugt 40 min. per omgang, og med min beskedne træningsmænge 
(130 km i ~r) og erfaring kunne jeg ikke være utilfreds. Jeg fik også 
reflekteret :over det at heppe. Det er faktisk ret lækkert at have nogen, 
der står ogl hepper. Det giver ekstra energi, så hvor pinligt I end må 
finde det, så hep, hvis I er tilskuere. 
Efter en 500 m af sidste omgang går sandheden op for mig, jeg er 
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rosinen i pølsenden. Det gjorde sådan set ikke så meget, men det var 
noget træls, at se kajakken foran blive mindre og mindre, så var der 
lidt ensomt. Heldigvis er der nogle fordele ved at være rosinen; ca. 
halvvejs fik jeg selskab. Det var dommerbåden der stille og roligt 
sejlede bag mig og indsamlede vendebøjeme. På trods af at det satte 
streg under, du er den sidste, var det samtidig meget rart ikke være 
alene på søen. For jeg var faktisk ved at være meget træt, og ville 
ikke have noget imod, de kunne hjælpe mig op, hvis jeg kæntrede. 
Og sørme, om ikke de de sidste 300 m. sejlede ved siden af og hep
pede mig i mål. Og endelig var jeg inde. 

I land igen fik jeg besked på at gå op og klæde om, så skulle de andre 
nok læsse min kajak. Jeg fik et bad og så ventede 7 af os i l V2 time 
på resultatet. Marie og Birgitte havde klogeligt valgt at køre, så de 
kunne nå at aftevere den lånte bil. 

Det var et meget sindsoprivende resultat vi havde ventet på, ingen 
af os havde vundet noget, men Louise fik en lodstrækningspræmie i 
form af en pølsetaske med reklamer for Hummel og OK. 
Så gik turen mod København og Skt. Hans i DSR, og nu skulle det 
gå stærkt, for Marie havde aftalt at aftevere bilen til sin bror sen-
est kJ. 17.00 ved Folehaven. Så vi smuttede lige forbi tilkørslen til 
motorvejen og tog landevejen til Ringsted istedet. Men hvad gjorde 
det, for ude på motorvejen igen fik vi snart overhalet Sørens Polo. Så, 
så meget tid kunne vi heller ikke have tabt på vores lille sightseeing. 
Uheldigvis ramte dagens anden syndflod os, lige netop som vi nær
mede os udfletningeme på Københavns Vestegn, og vi missede vores 
afkørsel. Eller sagt på en anden måde vi nåede aldrig frem til den, 
vi skulle have taget, i stedet tog vi på sightseeing i kraftigt regnvejr 
på div. københavnske afkørsler, indtil vi bestemte os for at droppe 
Folehaven - det var alligevel for sent (ifølge Mettes bror - der kom
munikerede via mobiltelefon med Mette gennem Kirsten - lovligt var 
det) og kørte direkte til DSR og gjorde klar til Skt. Hans. Ikke at der 
var så meget der skulIe gøres, da Mette havde forberedt maden tilos 
dagen før. Så vi kunne bare sætte os til bords og nyde og dele dagens 

21 



oplevelser med hinanden, de omkringsiddende, og lade propperne 
springe på vores koordinator Steens Champagne. 

Endelig må vi slutte af med at takke dem, der gjorde turen mulig. 
Mettes bror for lån afbil. 
Mettes forældre for at ville køre broren hjem fra festen, så bilen ikke 
behøvedes, da afleveringen missede. 
Maries forældre for lån afbiJ. 
Sorø Kajakklub for udlån af to kajakker. 
Kaninerne der havde kanintjans Skt Hans Aften. 
DSR for betaling af startgebyr. 

- hvem sagde kajakroning er en egoistsport ? 

Jesper Kjærsig 
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Efterlysning 

- Har du brugte eller nye PC-fladskærme til overs? 
Så kan vi godt bruge dem i DSR til at erstatte de 
nuværende PC-skærme i blandt andet bådhallen. 
Kontakt en fra bestyrelsen og bliv dagens mIk i 

skysovs (se kontaktinfo bagerst i bladet)! 



På tur til Ringkøbing i Papas slæde 

Vi startede fredag d. 29 juni fra DSR kl. 16.45. Fars slæde blev fyldt op 
med 4 piger og Erna (Papas GPS). Turen gik til Ringkøbing hvor vi skulle 
ro vores 3. løb ud af 5 i DM i langdistancekaproning. 
Vi fløj af sted gennem København godt guided af Erna, "drej ti I højre", 
"fortsæt" og "pas på" osv .. 
Da vi nåede Fyn, hvor vi skulle spise vores medbragte mad, regnede det 
selvfølgelig. Vi blev enige om at køre videre til KoJding og besøge Annes 
forældre, så vi kunne spise vores mad i tørvejr. Det viste sig at være et godt 
træk, for der blev både serveret nybagt brød og friskbrygget kaffe. 
Desværre kunne vi ikke blive så længe, og vi fortsatte vores tur mod 
Ringkøbing. Erna fik hurtigt orienteret sig, trods vores lille afstikker, og vi 
kunne trygt fortsætte vores tur. Da vi nåede Ringkøbing svigtede Erna, hun 
guidede os op gennem en cykelsti, men der satte chaufføren grænsen og en 
ny rute måtte findes. Det lykkedes os til sidst at finde roklubben. 
I Ringkøbing roklub blev vi vel modtaget af Tissø, Kvik og DSR roere. Da 
klokken var godt halv elleve ved ankomst, gik der ikke lang tid, inden alle 
fandt deres liggeunderlag og sovepose og lagde sig til at sove. Der skulle 
hviles ud til næste dags strabadser. 

Lørdag morgen stod det ned i stænger og blæste en halv pelikan og var 
bestemt ikke vejr til at opholde sig udenfor i. Men bådene skulle jo pakkes 
ud og rigges til. 
På grund af vejret blev vi alle mere eller mindre nødt til at vanne op inden
for og fik kun få tag på vandet, inden starten gik. 
Løbet blev gennemført i blæst og regn, og vi lignede alle en flok druknede våde 
mus, da vi kom i land igen. Men trods det trælse vejr, havde vi et fantastisk løb. 

På turen mod Købehavn stod Erna os igen bi. Hun havde dog lidt 
problemer med at få os ud af Ringkøbing by, men det lykkedes til sidst. 
Resten af turen hjem forløb i god ro og orden. 

Selvom det var en lang tur at køre til Ringkøbing for at ro i knap en time, så 
var det bestemt det hele værd. 

På vegne afpigerne i Papas slæde 
Af Mette Berner Christensen 
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Stronh,ult 2007 

Årets tur til Stronhult ligger i år i weekenden 9.-l1 . november 
og henvender sig til alle DSR-medlemmer med smag for hygge og 
løb i natuten 

Stronhult lligger så langt væk i Skåne, man kan komme~ ved en stor 
sø omgivet af skove og marker. Vi bor på den gamle skole, som vi 
lejer afHbhe Idrætsforening. Vi udnytter omgivelserne fuldt ud i 
dagtimerne med forskeJtige løb i skoven, og gåture i området. I løbet 
af dagen indtages uanede mængder kage, og lørdagen afsluttes med 
en middag af høj standard. 

Vi forventer en pris på 500 kr. for hele arrangementet. Prisen inklud
erer transporten, overnatning og alle måltider. Mindre børn betaler 
100 kr. Transporten foregår i egne biler. Turen er i høj grad baseret 
på frivillig arbejdskraft, og al1e har en huslig pligt hver dag, samt en 
arrangørpligt i løbet af turen. 

Første trin i tilmelding er at skrive sig på Stronhultlisten, der kom
mer op på opslagstavlen i slutningen af september. Mere detaljerede 
infannationer vil rremgå af Stronhultlisten . Endelig tilmelding og 
betaling sker på orienteringsmødet, der afholdes 3-4 uger før turen. 
Hold øje med opslagstavlen. 

Stronhult er en lejr for orienteringsløbere i DSR, red. 

På O-sektionens vegne af Hans Andersen 
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Scener fra en DSR sommertur 

De følgende scener fandt sted under DSR's sommertur til Stockhol
ms Skærgård - sommeren 2007 
Deltagerne var 16 roere, heraf 1-2 i kajak, 12 i robåd og resten skift
edes til at være på landhold. 

Begivenhederne udspillede sig på en ca. 200 km lang strækning fra 
Hammarby Roklub i Stockholm rundt i Skærgården til SoderHilje, 
Trosa, Nynashamn mfl. tilbage til Hammarby Roklub i tidsrummet 
lørdag den 7.juli til søndag den IS. juli. 

Scene l 
Og helvedes porte åbnede sig 

Lørdag den 7. juli kJ. 17.30 

Jeg var på egen hånd taget på en tur rundt om Sodermalm i Kajak, 
mens de 15 andre slappede af i Hammerby Roklubs lokaler efter en 
lang togtur fra København. 
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Turen rundt var gået rigtig fint, indtil jeg nåede halvvejs og kom til 
Car1 Johan Slusen. Jeg havde lige lagt ind til en lille trærnole lige før 
slusen, og kunne høre lidt motorlann fra den. Larmen blev højere 
og højere efterhånden, som slusen åbnede sig, og da den var halvt 
åben, drønede 5 - 6 vandscootere ud af den. Fuldstændig optagede af 
hinanden og ikke specielt opmærksomme på en lille kajak, der lå som 
et stykke drivtømmer og hoppede op og ned, mens jeg klamrede mig 
til min lille trærnole. 
Vel på den anden side af slusen opdagede jeg hurtigt, at jeg nærmest 
var kommet fra asken til ilden, da der er rigtig megen trafik på den 
østlige side af Carl Johan Slusen og Gamle Stan en lørdag aften i 
juli! Små turistskibe der sejlede frem og tilbage samt en 15 - 20 store 
motorbåde, der havde bestemt, at lige netop denne lørdag var en god 
lejlighed til i samlet flok at sejle ind og lægge til ved Gamla Stan. 
Dette, kombineret med høje moler, der ikke gør andet end at sende 
bølgerne ud igen, gaven meget interessant omgang af høje stående 
bølger, men jeg kom da igennem dem og nåede frem til siden af Cin
darella. Cindarella er en færge lidt større en Oslofærgen fra Køben
havn, og da klokken slog 18_00, begyndte den at tude til afgang. Og 
blev forvandlet til et ikke specielt interessant naboskab for en kajak, 
hvilket de da heller ikke syntes på færgen, da de begyndte at stå og 
råbe til mig fra broen. Jeg aner ikke, om de hørte, jeg råbte til dem, at 
jeg havde forstået deres hensigter. Væk kom jeg da, så hurtigt det nu 
var muligt for mig i de stående bølger, og rundt om hjørnet og tilbage 
i Hammerby Havn. 

Scene 2. 
Stilhed før storm 

Tirsdag den 10. juli kl. 15.00 

Vi lå og strakte os dovent, efter vi stort set alle 15 havde taget en li Ile 
morfar oven på en velfortjent frokost. Nogle lagde mærke til, det 
måske var blæst en anelse op, men hvad gør det, når man er udhvilet 
og frisk til de sidste 10 - 12 km til Trosa. Da vi så kiggede ud over 
vandet, kunne vi godt se, at den forøgede blæst naturligt også havde 
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forøget bølgernes størrelse. Men af sted kom vi på dagens sidste 
strækning. Lige inden vi begav os ud i de mindre beskyttede far
vande, havde Laurits eller Kristina foreslået os to, der var i kajak den 
dag, at vi måske kunne skyde en genvej inden om en ø. 
Et forslag vi ret hurtigt fandt meget fornuftigt, og som sagt så gjort. 
Vi fandt det, vi mente måtte være det rigtige sted og begav og ufor
trødent ind i rørskoven i vores kajak. Et stykke inde måtte vi dog 
opgive at komme videre siddende i kajakkerne og steg ud og bar 
dem igennem rørene op til en lil1e dæmning med en vej, der ledte ud 
til øen. På den anden siden af dæm ingen forsatte vi med at bære en 
50 - 75 m, inden vi kunne sætte os op og ro ud gennem resterne af 
rørerne. 

Et lille hint hvis du selv skulle komme i den situation at skulle gen
nem en rørskov: Der hvor der er små planter, der gror mellem rørene 
kan man bunde. Der hvor der ikke er små planter, kan man ikke!! 
Glade, men meget våde (efter vi havde lært lektien om, at er der ikke 
små planter, kan man ikke bunde, og plumpede i så lange vi var) ude 
på den anden side af rørskoven skulle vi sådan set bare komme til 
Trosa havbad til "Floyd og Floyds" (Fonnand Hans og Træner Hen
rik) lovede festmåltid. Men efter vi havde passeret en lille bugt og 
var kommet lidt i tvivl, om de andre måske ville vente på os, beslut
tede vi os for at gå på land og spise noget af robådenes 
styrmandslevninger fra gårsdagens rotur. De andre ville jo nok 
komme forbi os på et tidspunkt. Sandelig om vi ikke også efter et 
stykke tid så en båd komme ind i bugten, men den roede kort efter 
ud igen, hvorefter vi kastede os i kajakkerne for at møde dem, så de 
ikke skulle tro det værste. Efter lidt roning rundt om pynten, vi havde 
siddet på, kom vi til Trosa Havbad, og kort efter ankom 2 af de 4 
andre både, og Floyd Formand modtog os med vandmelon på stran
den. Efter nogen tids venten dukkede vores åndelige leder Laurits op. 
Han havde ment, at en rigtrg langtur skal være lang, så de havde taget 
et par ekstra kilometer eller fem for lige at la roet nok. Lidt senere 
dukkede den sidste båd op, og de havde også taget en lidt længere tur 
end strengt nødvendigt, da de godt lige ville prøve at ro i medbølger 
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og medvind et par km den dag. Senere på aftenen forsvandt vores 
åndelige leder i nedtrykt sindstilstand ned til stranden for at lade 
psykisk op til de drillerier, han mente, der vil komme i løbet afvin
teren, og pleje sin sårede stolthed. Imens fordøjede vi andre FOffi1and 
Floyds og Træner Floyds hvidvinsinddampede kyllingebI)'ster. 

Scene 3. 
På tur gennem et overdimensioneret rør 

Onsdag den IL juli kort før frokost 

I Trosa havde en lokal fra Nynashamn fortalt os, det er muJigt at 
komme gennem en kanal og derved spare en 5 - 6 km roning på vej 
mod N'ynashamn. Lige inden kanalen, eller der hvor kanalen burde 
være, skulle vi have frokost, men i vores båd var vi efter den reger
ende Danmarksmester Trines udsagn tre, der mente, vi burde styre 
(så, så regerende var hun alligevel ikke). Så mens de andre roede til 
frokost, roede vi på eventyr for at finde den hemmelige kanal. Per
sonligt skulle jeg også have bevist mine evner som styrmand, da jeg 
inden turen havde lovet Pia, at LaurHs i løbet af turen skulle afprøve 
mine færdigheder som styrmand, såjeg kunne fa min stynnandsret 
overført fra min gamle klub. Et ansvar han så uden tøven havde 
ladet gå videre tiJ Trine. Så jeg styrede os ind i bunden af bugten på 
jagt efter en kanal. Kanalen fandt vi også efter lidt søgen, dog viste 
det sig ikke at være en kanal i den forstand, vi nonnaJt opfatter en 
kanal, men et overdimensioneret rør, der Jedte under en vej. For at 
undgå diskussion når de andre både kom frem, bestemte Trine, at vi 
skulle om på den anden side (jeg tror nu lige så meget, det var fOT 

at hun kunne sige, vi var de første igennem), så vi begav os gennem 
røret med 30 cm til hver side og lidt under 1 Jh meter til rørets Joft. 
Vel omme på den andet side vendte vi resolut båden og tog turen 
tilbage, så vi i triumf kunne returnere som de store opdagere af den 
skjulte kanal. Efter frokost tog vi så turen tilbage sammen med de 
andre. Denne gang med Bjørn ved roret så han også kunne bevise sin 
sans for at manøvrere en båd i snævre farvande (efter en navneleg 
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tildigere på dagen, hvorunder vi kun ved velmente tilråb fra andre 
havde undgået et skær, skulle han også lige have genvundet resten af 
bådens respekt) . Igen kom vi i fin stil igennem, denne gang som de 
eneste med fuld flagføring da vi jo nu kendte røret og vidste, at der 
var masser af plads i røret. 

Scene 4. 
U ndsætning ved Vissevasse Fjorden 

Fredag den 13. juli kl. 17.40 

Lettere træt efter en 35 - 40 km i kajak kom en båd imod mig for fuld 
fart ved mundingen af Vissevasse Fjorden. Om bord var Fonnand 
Floyd, den åndelige leder Laurits og Træner Floyd, de var på vej ud for 
at komme mig til undsætning, dajeg i min utålmodighed og eventyr
lyst ikke lige havde opdaget, at de 4 robåde var roet forbi mig. 
J eg var roet I idt i forvejen og havde fundet en lille ø, jeg kunne ro 
rundt om, og da jeg var kommet rundt om og havde siddet og ven
tet et stykke tid, og der stadig ikke var kommet nogle robåde forbi, 
måtte jeg jo finde dem, og roede et par km tilbage, hvor jeg sidst 
havde set dem; men der var de ikke. Hvad gør man så, når man ikke 
har et kort og har 4 fjordmundinger at vælge imellem. Jo, man spørg-
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er selvfølgelig en blond svensker med langt hår om vej. Svenskeren 
med det blonde hår og fulskæg var meget venlig og fandt et kort 
frem, såjeg kunne finde ud af, hvilken vej jeg skulle. Jeg takkede, og 
han ønskede mig held og lykke (lidt tankevækkende, at han mente, 
jeg have brug for held og lykke), hvorefter jeg begav mig af sted på 
dagens forhåbentlig sidste 3 - 4 km, og efter ca. 2 km's roning mødte 
jeg så den udsendte undsætningsekspedition. Efter de lige havde 
sikret sig, jeg havde det fint, beviste Træner Floyd for mig, at han 
godt kan få vandet til at sprøjte med en åre (jeg havde tidligere på 
dagen grint af et meget forkølet forsøg på det samme). Og meget våd 
kunne jeg følge dem ind til vores lejr på en naturcampingplads med 
egen vandpumpe og hele 3 stk tørklosetter. 

Scene 5 
Roning i rørte vande 

Lørdag den 14. juli fra 13.00 til 18.00 

Lørdag var vores sidste rodag, og der var lagt op til roning i dejligt 
vejr og beskyttet farvand, lidt for beskyttet viste det sig, da det inde
bar en masse trafik af andre lystsejlere med en del flere hestekræfter 
end os. 
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Dog havde vi nogle times fantastisk roning, inden vi nåede så langt. 
Vi morede os bl.a. en del over et naturreservat, der viste sig mere at 
være et naturistreservat med naturister, der blev mindre og mindre 
reserverede, efterhånden som vi passerede revy. 

Men fra vi nærmede os stedet for vores frokost, til vi var i Hammar
by Roklub, kæmpede vi os gennem en uendelig række af hækbølger, 
stående bølger m.m. Det var lidt specielt et par gange at forsvinde 
ned i en hækbølges bølgedal, som det ikke var muligt at se hen over. 
Inde i havnen tog robådene turen ind omkring kongeslottet, men efter 
mine oplevelser i samme farvand lørdagen før, smuttede jeg lige ud, 
hvor de andre fortsatte ind i havnen. Af de efterfølgende beretninger 
lød det ikke til, jeg var gået glip af det store ud over 4 km ekstra med 
flere hækbølger. 

Om ikke andet kan en smule stående bølger mellem Langebro og 
Langelinie ikke længere virke afskrækkende efter 15 km i stort set 
samme type vand eller værre. 
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Epilog 
Søndag den 15. juli kJ. 21.40 

Vi forlader X2000 og spredes ud i Københavns regnvåde gader, efter 
en tur med flotte oplevelser og en god stemning trods den tilbageven
dende regn. Vi havde i løbet af søndagen lige nået at lege lidt turister 
i Stockholm, hvor bl.a. Vasamuseet vakte stor begejstring blandt 
deltagerne. 

Skal du med j 2008? 
og afprøve Wellness langtursroning 

I starten af juli 2008 har vi planer om at lade turen gå til Lit
auens floder, bvor der er medstrøm, lidt trafik, billig mad, drikke 
og overnatning. Desuden er planen at gå med på wellness-bølgen 
med saunabesøg1 massage etc. Vi håber at kunne holde en pris på 
3.000 - 4.000 kr for en uge. Der vil være et begrænset antal plad
ser, så er du interesseret, send allerede nu en mai1 tillangtur@ 
dsr-online.d k 

af Jesper Kjærsig 

FOlDS af Laurits Rauer Nielsen 
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DSR FAVORITLEVERAND0RER 

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 
2100J{øbenhavn ø 

~-www.e2.dk 

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

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

Geobyg 
murer, tømrer Bt WS 
WHlemoesgade 43 
2100 København ø 
Tlf. 40 18 66 16 

Gravør Bent Herndal 
Købmagergade 65 C 
1550 København K . 
Tlf. 33 1 34 62 

Holte Vinlager 
ø sterb,r:ogade 106, Kbh. ø 
Tlf. 3543 04 15 
www.holtevinlager.dk 

SA·EL vI Leif Werbol1l 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 38 88 19 09 

Materieleaflevering og kontakt vedrørende annoncering: 
Poul Danstrup Andersen 

Tlf. 33 33 93 78 
Annoncering@dsr-online.dk 
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Orienteringsløb i efterår 2007 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

19.aug Stafet Hareskovene SG 

2.sep B~løb Gribskov Vest Ballerup OK 

9.sep DM-lang Klinteskoven Herlufsholm OK 

l5.sep 6.div.mateh Store Dyrehave KFIU 

l6.sep B-løb Tisvilde Hegn 

23.sep Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
3D.sep B-løb Valborup 

14.okt Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
2l.okt B-løb Buresø skovene FKBU 

28.okt B-løb Kårup Skov Vestsjælland 

4.nov Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
11.nov Jættemil Gribskov Mårum OK 73 

25.nov Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
16.dee Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 

For yderligere information se: 
http://www.orientering.dklfarum -o kJ dkJkarus sel! ostliste.as p 
eller '0stkredsens Karussel' på forbundets hjelnmeside. 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 



Danske Studenters Roklub 
Strandvænget ss, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 
Hjemmeside: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
5003466 
www.dsr-online.dk 

Telefon: (køkken og kontor): 39 29 63 26 
Telefax: 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 

39296322 

Motionsroehef: 
Jan Trzaskowski 
Ved Amagerport 4, 3. tv. 
2300 København S 

Materielforvalter: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, 3. v 
2100 København ø 

e-mail : formand@dsr-online .dk tlf. 25 37 02 OS 
e-ma il: mot ion@dsr-onllne.dk 

tlf. 26132133 - 35431043 
e-mali: rnateriel@dsr-online.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
t lf . 29 2342 78 

Langtursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
VennemindeveJ 20, 4 .tv 
2100 København ø 
tlf. 21477576 

e-ma il : kasserer@dsr-online .dk e-mail : langtur©dsr-online .dk 

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

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

e-mail: sekretaer@dsr-online .dk e- mai! : kaj ak@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tlf. 26 74 70 48 

Sportsrochef: 
Bent Haahr Hansen 
H.P. ørumsgade 27, 2 
2200 København ø 
tlf. 35 83 98 39 

e-mail: kaproning@dsr-online.dk e-mali: sport@dsr-online.dk 

Instru kli onsrochef: 
Peter Ogstrup 
Kildevældsgade 62 2. tv. 
2100 København ø 
tlf. 23 73 69 25 

Husforvalter og udlejning: 
Bente Kjøller 
Strand vænget SS, 2 
2100 København ø 
tlf.: 2021 7074 

e-mali: Instruktlon@dsr-onllne.dk e-mali: husforvalter©dsr-online.dk 

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

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

Sekretær: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 29234278 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvænget SS 
2100 København ø 
e-mail: 
kont lngent@dsr-online.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, l tv. 
2300 København S 
tlf. 26 70 06 S4 
e-mail: bladet@dsr-online.dk 

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
tlf. 30 713144 
e-mali: baren@dsr-onlme.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39 68 03 19 
e-mail: hander
sen78@hotmail.dk 
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@POST) @ 
pp DANMARK 

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

Sankt Hans aften var som sædvanlig hyggelig og velbesøgt i DSR, hvor heksen 
kamufleret som en gammel are blev sendt til himmels på bålet ledsaget af ord fra 
formanden. Inden da varmede deltagerne op med grill og hygge på terrassen 
(foro Lars Holse Bundgiird) 





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 praktJsk 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 

Deadlines: 
Novembernummeret: har deadline 
Søndag den 07. oktober 
Decmbernummeret: har deadline 
Torsdag den 08. november 
Januar : Intet blad 

Decembernummeret har deadline 
torsdag den} 

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

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
Jacob Saxild 
Jon Nielsen 
Kristian ElkJær Knstensen 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

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 1\r 
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 (l/l, 1/4, 1/7 og 1/10). 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 måneder, accepteres kun mod 
betaling af kontingent for perioden fra 
udmeldelsen til genindmeldelsen. 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker ikke automatisk. 
Man er medlem og kontingentpligtig, 
indtil gyldig udmeldelse har fundet 
sted, uanset om DSR's faciliteter og 
aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først 
finde sted ved en restance svarende til 
1/2-1 års kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 
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Leder 

©©© 
Som altid, når bladet holder en måned fri hen over sommeren, sker der 
alverdens ting i DSR regi - og heldigvis for det! 
En del af os har tilbragt vores sommerferie på Hjelmso, hvor vi trods vejret, 
fik kastet os ud i alle former for roning: Kajak, sculler, otter og vandpoloka
jakker. Se artiklen om 2007 på Hjelmso af Lars Bundesen her i bladet. 

Der har, som et sikkert "must", også været afholdt Kanindåb med efterføl
gende fest og Kanin langtur - og fra pålidelige kilder har det hele været 
rene succeser, planlagt og udført af klubbens frivillige kræfter. Hvis du 
gik glip af disse begivenheder findes der både en ægte kaninberetning og 
masser af billeder længere fremme i bladet. 

Der er afholdt VM j Milnchen, hvor OSR udmærkede sig mere end til
fredsstillende, da Mads Rasmussen (OSR) vandt guld i Jetvægtsdob
beltsculler og derved blev verdensmester for andet år i træk i - super flot, til 
lykke l 

Der er også afholdt Svanemøllematchen med Berit og hendes team som de 
ihærdige arrangører og KVIK som vært om aftenen Endnu engang roede 
DSR sig ti I rigtig mange sejre, helt nøjagtigt 7 sejre. Læs og se de mange 
billeder fra matchen her i bladet på siderne 13-16 

Foran os ligger så (for bare at nævne nogle af de kommende begivenheder) 
DM, Klubmesterskaberne, Mølleåens Blå Bånd, 8.GP, Generalforsamlin
gen, Høstfesten og såmænd standerstrygningen, som dog bare åbner op for 
et nyt kapitel inden døre. 
For mens vi alle har været på vandet, har vores husforvalter Bente sørget 
for, at huset har fået den helt store tur. Gulvene er slebet, der er ryddet op, 
og alt fremstår tip top, så du kan glæde dig ekstra meget til alle indendørs 
aktiviteterne, som allerede er startet op - se oversigten på midtersiderne. 

Af /Vfarianne Bentzen, redaktør 
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Opråb fra køkkenet 

Husk at skrive dig på til mad i god tid, og helst dagen før. 

Det er rigtig svært for vores kok at disponere indkøb og madlavning, 
når han aldrig ved hvor mange der kommer og spiser. 

Det er desuden spild af penge, at smide lækker mad ud hver eneste 
dag. 

Hvis du skriver dig på i god tid, er du også sikker på, at der altid er 
mad til dig. 

På vegne af køkkenet. 
Køkkenudvalget. 

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

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

E-mai!: bel@alfa-eklunddk· Fax . 70204413 
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Aktivitetskalender 2007 

Oktober 

2. Bestyrelsesmøde 
3. Gudmund Schacks mindelegat 
6. Intro til ergometer 
6. Efterårskaproning, Bagsværd 
7. Løvfa I d stu r 
13.-21. Donau 
13. Københavns Havn S'er løb 
20. Høstfest 
24. Intro til vinteraktiviteter 
28. Standerstrygning 

November 

02. Kaproningsmiddag 
06. Bestyrelsesmøde 
10. Stronhult 
23. Generalforsamling 

December 

04. Bestyrelsesmøde 
08. Julefrokost 
15. Juleroning 



Vedligeholdelse af 
DSR 

Husudvalget starter nu en løbende vedligeholdelse af klubhuset . 

Vi skal sikre os , at lokalerne er indbydende, godt vedligeholdte og 
altid fremstår rengjorte og opryddede. 

Derfor vil der året rundt være opgaver, som skal løses. Og det kan 
kun gøres af de, som bruger huset - DIG bl.a.!. 

De nærmest forestående opgaver er 

- Renovering af sideindgang 
- Maling af diverse døre og vinduer 
- Organisering af gymnastikredskaber og festting. 

I slyngelstuen finder du en liste med datoer. Find de tidspunkter i 
løbet af efteråret, hvor du kan bruge lidt tid på at gøre DSR 
pænere. Første gang den 13. oktober. 

En repræsentant fra husudvalget vil være til stede hver gang og 
sørge for, at der er adgang til værktøj og øvrige hjælpemidler. 

Venlig hilsen HUSUDVALGET 
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Er du dus med himlens fugle 
og skovens grønne træer? 

-så find din mundharmonika, dit ternede forklæde og 
malkestol frem, der vil nemlig blive afholdt høstfest den 

20. oktober kl. 18.30, i bedste Morten Korch stil. 

Der vil i løbet af aftenen blive serveret mad og drikke, og 
senere vil der blive spillet op til dans. 

Så find din indre Ib Mossin og Ghita Nørby frem, og kom 
og hjælp med at fejre, at høsten, trods det dårlige vejr, 

er kommet i hus. 
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Mere information fø lger, så hold øje med døre og 
opslagstav le r i k lubben. 

Håber at se jer. 

Motion+ 



Søndag d 28. oktober k/. 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 cl 50 kr. til frokosten kan købes i baren 
fra d. 16. oktober. 

Bestyre/sen 
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Indkaldelse til generalforsamling 

Fredag d. 23. novem ber 2007 kl. 20.00 i DSR 

Dagsorden ifølge lovene: 

l) Aflæggelse af beretning 
2) Forelæggelse af regnskab til god kendelse 
3) Særlige forslag 
4) Fastsættelse af kontingent for det følgende år 
5) Valg af formand: Hans G. Olsen genopstiller 
6) Valg af kasserer: johan Frydendahl genopstiller 
7) Valg af sekretær: Pia Abo østergaard genopstiller 
8) Va.lg af materielforvalter: Dan Hansen genopstiller 
9) Valg af kaproningschef: Rune Gartner genopstiller 
10) Valg af instruktionschef: Peter Ogstrup genopstiller 
11) Valg af motionsrochef: jan Trzakowski genopstiller 
12) Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter: 
l 3) Valg af kajakrochef: Kelllisager genopstiller 
14) Valg af langtursroehef: Laurits Rauer Nielsen 

genopstiller 
15) Valg af husforvalter: Bente Kjøller genopstiller 
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 medlemmer og skal være bestyrelsen 
i hænde 30 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 24. 
oktober. 

Bestyrelsen 
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Hjelmsjo 2007 

Ikke overraskende blev Hje\msjo-lejren igen i år en succes. Med 
godt 120 deltagere (+ et antal børn) i alt gennem de godt to uger var 
tilsl utningen flot. En skønsom blanding af gamle og nye roere fandt i 
år søen ved Orkelljunga. 

Vejrmæss igt var det som så ofte før en blandet fornøjelse med en 
de l blæst og regn især i den første uge, forlyd er det (jeg var der ikke 
selv i den periode). I den sidste uge var der mere sol, især de sidste 
2-3 dage var rigtig flotte - men da var de fleste desværre taget hjem 
- synd for dem! 
(Der er sjovt nok en stærk tendens til , at folk tager hjem, når vi når 
ti l de sidste par dage, hvor bådtraileme skal læsses og lejren lukkes 
ned). 

Man kan i øvrigt efter denne sommer tvivle på, om det med den 
globale opvannning har noget på sig - i hvert fald er palmerne i den 
tJ erne ende af søen forsvundet ! 
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På sculJerfronten var der i år sket en glædelig og tiltrængt 
forstærkning med anskaffelse af et antal nye, dejlige scullere til bl.a. 
instmktion, heraf et par stykker til tunge herrer (nogle af os nok 
lidt for tunge), hvorved der var mindre behov for at kæmpe om de 
samme scullere. Flere kunne således være på vandet samtidig, både 
erfarne og begyndere. 

Polokajakkem e var en nyt tilbud i år og blev fli ttigt brugt, ikke 
mindst når det blæste lidt for meget til sculleraktiviteter. 

Også andre "fartøjer" kom i brug. Tina fra juntaen opnåede således at 
få "delfinret"! 

Til nye medlemmer afDSR er at sige, at de bør tage nogle dage til 
Hjel msjo næste år, hvis de har lyst til at prøve kræfter med sculler
materiell et. Mulighederne for at ro i det hurtige materiel fås næppe 
bedre. Dog er det en god ide at have fået noget scullerinstruktion i 
Svanemøllen forinden. Så får man mere glæde af dagene deroppe. 
Foruden de gode muligheder for at ro giver nogle dage på HjeJmsjo 
fortrinlige muligheder for at lære både gamle og nye roere i klubben 
at kcndc_ 

Et godt tip fra en mangeårig deltager: En tidlig morgentur i sculler 
eller kajak på Hjelmsjo med sol, blikvand og mosekonebryg, efter
fulgt af morgenmad med friskbagte boller er en oplevelse, man som 
roer ikke bør snyde sig selv for! 

Tak til juntaen for anstrengelserne med endnu et vellykket arrange
ment. Men formand Hans bør få vredet armen rundt på skåningerne, 
så vi kan få en opvaskemaskine installeret derovre. Det ville være 
rart! 

Tekst og billeder a/Lars Bundesen 



Svanemøllematchen - DSR vi nder 7-4 
mod KVIK 

Publikum skutter sig ved havneløbet mandag eftermiddag d. 3. 
september. Med roere, bøm og andet godtfolk tæller forsamlingen 
omkring 50 mennesker. Det tal stiger med en halv gang mere henover 
de 11 løb. Men det er tydeligt blæsende og råt vejr - specielt ved 
startbøjen. 

DSR går afmed en sikker samlet sejr - og KVIK må kæmpe indædt 
for at vinde deres fire sejre. Flere blandt DSR mener, at KVIK kun 
vinder fordi de satser på udvalgte løb, mens de lader DSR vinde an
dre sejre overdrevent. F.eks. giver det igen i år et indtryk af, at KVIK 
forsøger at kapre en sejr i kaninJøbene ved at bytte 0111 på holdene, så 
deres svageste hold ror det mest prestigefYldte løb. 

1. 4-åres senior herrer - Vinder DSR 
Et tæt løb. Publikum er samlet på den allersidste tredjedel af 
løbsstrækningen, og da de to både kan ses afpublikum, er det KVIK, 
der er foran. Der bliver kæmpet i begge både, men de sidste 20 meter 
sætter DSR en gigantisk spurt ind. Dermed er det løb afgjort til DSRs 
fordel. F ar DSR er det Jack Ekman, Allan Graae, Thomas Weise og 
Thomas Vedsø Szygenda, der forsvarer æren. 

Svanemø/fematchens andet løb. Damepokalen. "Yaaaaahhhh", skrigerHenriette 
5rackholm pa vej tilhage fra målstregen efter en overlegen sejr over KVIK. Marianne 
Agerskov, Maria Holmberg, Lene Hemmingsen og Birgitte Sørensen som cox viser deres 
deltagelse i glæden over den sikre sejr pa flere bådlængder. Fora Lars Holst Bundgård 
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12. Damepokalen - Vinder DSR 
Første syn. En DSR båd med over hundrede meters forspring. Nogle 
blandt publikum er i tvivl, om det er et løb, der er gang i, men den 
er god nok. Forspringet er så stort, at KVIKs piger vælger at stoppe 
båden. For DSR ror Henriette Stockholm, Marianne Agerskov, Maria 
l-lolmberg, Lene Hemmingsen. Cox: Birgitte Sørensen 

3. 4-åres senior dame - Vinder KVIK 
Formanden for DSR har en travl dag. Han sidder cox i denne båd, der 
bliver roet af roerne: Trine Kornbech, Lisbeth Grænge Hansen, Inge
Lis Lund og Kristine Samson. Trods støtte fra kanin Lea Martine 
Laustins søn på fire år, Malthe, der taktfast råber. "Kom så de blå, 
kom så de blå", vinder KVIK deres første point med 2 bådlængder. 
Til utilfredshed for en del tilskuere ror KVIK uden stander. 

Løbe t er tæt, men DSR giver den gad på den sidste strækning. DSR. Rasmus 

I
SkOU, Rune Berg og Helle Bak som cox. Trofæ: Havmanden· et rædselI af en 
grøntmajet guitarkasse uden strenge. Foto: Lars Holst Bundgard 

4. 2-åres senior herre (Pokalen Havmanden) - Vinder DSR 
For DSR ror Rune Berg for andet år i træk i denne kategori . Det gør 
han rigtig godt sammen med Rasmus Skou med Helle Bak som cox. 
Faktisk så godt, at de vinder med to bådlængder. Og hvad er præmien 
så: En Grønmalet guitarkasse uden strenge. Forspringet er to båd-

I 
slængder. 
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5. 4-åres kanin herre (Bolcheglasset) - Vinder Kvik 
"Kom så DSR, kom så DS R". Malthe på 4 år har suget til sig fra de 
cirka 60 tilskuere, hvoraf to tredjedele er fra DSR. Alle er overbeviste 
om, at DSRs fire kanin-drenge-ræsere ligger i front. Snakken begyn
der at gå. "Det var vel DS R, der vandt?". Det viser sig, at dommeren 
har set noget andet, fra hans noget bedre placering. Bådene ligger 
tæt, men KVIK vinder denne trofæ, der er Danmarks ældste vandre
pokal. For DSR ror Frederik Sigurd, Jacob Vinkel, Martin Nielsen og 
Claus Frederiksen en rigtig godt løb med Birgitte 0stergård som cox. 
Senere på aftenen fortæller KVIKs formand, at pokalen rent faktisk 
bærer navnet Standerpokalen, og at den er fra 1895. DSRs formand, 
Hans Olsen følger op og siger, at nok er der en pergamentrulle i 
pokalen, men det er mange år siden, man holdt op med at skrive på 
rullen, hvem der er vinder. 

6. 4-åres kanin dame (Svanemøllesilden) - Vinder DSR 
DSRs to chearleaders, Kamille og Emilie, står ikke stille under denne 
match. Der bliver danset i korte farverige skørter og med plasticfi
duser svingende i hænderne. Mest af alt, fordi tilskuerne først meget 
sent ser KVIKs båd, da DSRs båd overlegent krydser målstregen. For 
DSR ror Betina Thuesen, Charlotte Gyldahl, Karina Seierø og Mar
lene Jensen med Anette Tørning som cox. 

7. 4-åres venneløb (Et fad af ukendt art) - Vinder DSR 
Dette løb er der en vis uklarhed over forløbet af. Christian Larsen 
skriver på hjemmesiden, at KVIK ikke dukkede op til løbet. Selv har 
jeg skrevet i mine noter, at de stopper ved indsejlingen ind til klub
ben. Alfa og omega er, at DSR vinder uden kamp. Johan Frydendahl, 
Stig Rasmussen, Bjarne Spanggård og Ib Frausing med Bemt Mo
gensen som cox ror alene i mål. 
Der findes to af disse tade . Et til vinderen, og et til toeren. Ved 
præmieoverrækkelsen i Kvik senere på aftenen, er det det en noget 
brødebetynget formand for KVI K, der må sige noget i retning af, 
at det er en pinlig affære for KVIK, og derfor vil anden plads-fadet 
blive gemt væk til næste år. 
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8. 2-åres senior dame (Glaspokalen) - Vinder DSR 
2-åres løbet for senior damer plejer at være et meget tæt løb. Det 
bliver det ikke i år, for KVIK halser 150 meter efter, da Mette Chris
tensen og Anne Christoffersen med Helle Bak som cox krydser 
målstregen. 

9. 4-åres bestyrelsesJøb - Vinder KVIK 
Hans Olsen, Laurits Rauer, Trine Kornbeck og Christ ina Bøje med 
Berit Haahr som cox får kam til deres hår i dette løb, der bliver vun
det sikkert af KVIKs bestyrelseshold. 

la . 4-åres kaninherrer (Spejlet) - Vinder DSR 
Nok har KVIK vundet BolsjegJasset, men Spejlet skal de ikke have. 
Der er tæt løb - og DSR tilhængere er taktfaste i deres støtte. DSR 
vinder løbet tæt forfulgt afKVJKs båd. For DSR ror Jens Gabe, 
Peter Søgaard Jensen, Allan Maagaard og Jacob Jansson med Birgitte 
Weisbjerg som cox. 

Il. Gigotterløb mix (Gigapokajen) - Vinder KVIK 
Traditionen tro vinder KVIK dette løb. Men det forlyder, at DSR 
barsler med en ny kravelbygget gigotter, der kan matche KVIKs 
otter til næste år. For DSR ror Søren Krogh Hansen, Allan Graae, 
Jon Skibsted, Michae1 Appel, Heike Gosse, Naja Møller, Christina 
Bille og Pemille Brems med Nana Bærild som cox. 

Tekst og billeder af Lars Holst Bundgård 
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Aktiviteter i salen i efteråret/vinteren 2007/08 

Så er det blevet tid til indendørs aktiviteterne. 
Alle hold er j fuld gang, og du finder et skema, lige til at tage ud, på 
de næste sider! 

Endnu et år står et hold af friske instruktører klar til at sørge for, at 
alle DSR roere kan holde sig i tip top form, uanset hvilkenfonn for 
træning du foretrækker. 

Det er helt enkelt: Du melder dig ikke til på forhånd, men møder bare 
op, og betalingen skal du heller ikke tænke på, da det er tilbud, som 
du betaler via dit kontingent. God træning! 

GEOBYG Fa x: 35 42 26 16 
Cira: 1 92 1667 

Ejendoms Service 
lyR: 1402 2147 

v/Gert O lsen • Willemoesgade 42 • 2100 København ø 

Tlf.: 40 18 66 16 
ALT I HÅNDVÆRK 
TOTALENTREPRISER 
- ude som indvendig 
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Aktiviteter i salen i v 

Mandag Tirsdag 

07.00-07.55 

Morgengymnastik med 
Asbjørn 

17.30-19.00 17.00-18.30 

Y oga med Anna Tæskehold med Jeppe Gotvedt 

19.00- ? 18.30-20.00 

Muligvis dans, hvis ny instruktør Tæskehold med Jeppe Gotvedt 
kan findes! (opslag vil så følge i 
klubben) 
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1tersæsonen 2007/08 

Onsdag Torsdag Fredag 

07.00-07.55 

Morgengymnastik med 
Asbjørn 

.00-18.30 17.00-18.30 

lægeise med Lars Ryg-skulder-nakke med 
Irene 

.30-20.00 18.30-20.00 

lægeIse med Lars Motions-cirkeltræning 
I med Irene 
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Torsdagstræning med Irene starter d. 4 oktober 

KJ. 17.00 - 18.30 
Ryg - Skulder - Nakke 
90 minutters velvære og udfordring i et roligt tempo med indlæring 
af gode bevægelsesteknikker. Vi fjerner myoser og andre grimme 
spændinger i kroppen og dyrker den stabile styrke af essentielle 
muskler og led. Afslutning med en kort mental/kropslig afspænding, 
så husk evt. et tæppe eller en trøje. 

Kl. 18.30 - 20.00 
Motions-cirkeltræning 
Ugens sikre program til hele kroppen. Her kan du genoptræne, form
forbedre eller fokus-træne bestemte muskelgrupper i eget tempo. 
Dette er en ukompliceret basistræning for såvel veltrænede som beg
yndere. Såvel styrke som puls trænes til egen grænse. Du træner så 
længe og så hårdt du orker, gerne med en makker, så I holder hinan
den "i kog". 
Som sæsonen skrider frem er dette er et godt sted at få en udsøgt 
vejledning til øvelsesvalg, individuel træningsteknik, kropsbrug eller 
andet. 
En energisk opvarmning efterfølges af et alsidigt og fysisk krævende 
cirkeltræningsprogram med graduerede øvelser (individuel træning 
ved illustrerede poster på tid). Programmet er rimeligt fast, men du 
kan selv afvige med egne øvelser, ønsker, behov eller andet! 
Vi afslutter med god stræk af de væsentligste muskelgrupper og en 
kort mental/kropslig afspænding, så husk evt. et tæppe eller en trøje. 

20 



En skæv kanins oplevelser på første år 

Rotanker i januar 
Jeg må have været en pestilens for webmasteren og andre, der havde 
deres kontaktoplysninger på DSRs hjemmeside. Jeg var utålmodig. 
Allerede i januar sendte jeg min første mail, hvor jeg spurgte, 
hvornår der kom informationer på hjemmesiden om den nye sæson. 
l februar kom de så, og allerede den 19. februar havde jeg indbetalt 
kontingent. Så var det bare tilbage at vente. Min ide var egentlig i 
første omgang at ro kajak, men langsomt fandt jeg ud af, at det for 
det første var svært at komme til som ny roer, men jeg begyndte også 
at tænke over, at det er langt mere socialt at sidde i båd med andre, 
end at sidde alene i en kajak. 

Introduktionsaften fo.· nye medlemmer 19. marts 
Der er efterhånden dannet en ordentlig pøl af regnvand rundt om den 
stol, jeg har sat mig på. På vejen til klubben blev jeg fanget af en sk
ylle, der bare ikke gav mig noget som helst indtryk af at vi1Ie stoppe. 
Der sidder i hvert fald hundrede andre nysgerrige omkring mig. De 
ser ud til at være sluppet mere heldigt fra regnen end jeg. 
Der er en masse indlæg fra de gamle roere fra Langtursudvalget, 
Motion+, Sved på Panden, Rovagtsordningen og en hel masse andet. 
Jeg mener at ktmne huske Laurits Rauer, Jan Trzaskowski og Gunnar 
Levring på scenen. Men det jeg husker bedst er, at salen er fy Idt af et 
overtal af kvinder - og at der er et overtal af mænd, der præsenterer 
på scenen. Men stemningen er afslappet. Mange af indlæggene bliver 
præsenteret siddende overskrævs på et bord - blandet med en smule 
galgenhumor og et skævt smil. Jeg tænker: "Ræserkanin. Det vil jeg 
være". 
Jeg ræsede direkte hjem og meldte mig til den første introduktions
gang, jeg kunne komme til; den 31. marts 
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AP Møller donation og intro 
Jeg husker ikke en brik fra roningen på min førstegangsintroduktion. 
Mener at kunne huske, at vi alle fangede en hel stribe ugler - intet 
ellers. Hvemjeg var ude med, hvem der var instruktør eller noget 
andet. Til gengæld husker jeg, at der til min store overraskelse var 
champagne på bådpladsen, da vi kom tilbage. Jeg strøg ind efter mit 
kamera og tog en stribe billeder med kamera i den ene hånd og et 
glas champagne og et stykke kransekage i det andet. Billederne blev 
sendt samme aften til både bladet og hjemmesiden. 

Første instru ktioner 
Mine første rigtige instruktionsgange var allerede den 4. og 5. april. 
Den 4. april med Jan Trzaskowski som instruktør. l båden sad blandt 
andet Grane Høegh og Peter Back, der desværre er stoppet nu. Vi 
tre blev senere enige om at starte på styrmandskursus sammen. Jan 
Trzaskowski husker jeg som en rigtig god instruktør. En, der med sin 
rolige facon bare er en, man har respekt for og lytter efter. 
Dagen efter er det Trine Kornbech, der er vores instruktør. I båden 
sammen med mig sidder blandt andet Jakob Vinkel og Charlotte Gyl
dahl. Trine var sjov. Hun satte os til at ro med kvarte årer ret tidligt 
i forløbet til stor morskab i båden. Både Jakob og Charlotte havde 
jeg siden hen en ret god kontakt til. Jakob inviterede mig flere gange 
uopfordret med på ture efter, at vi var blevet frigivet. Han opfordrede 
mig på et tidspunkt til at arrangere en tur og invitere ham med. Det 
fik jeg desværre aldrig fulgt op på, for på det tidspunkt havde jeg 
allerede travlt med min styrmands instruktion. 

Galathea 3-tur 
"Jeg er ny - har været ude på min 6. tur (ialt 54 km) og være alle 
kommandoer igennem. Den sidste tur gik til Tårbæk Havn. Kan jeg 
tage med på turen til Københavns Kanaler for at tage imod Galathea 
3? Jeg vil meget gerne tage fotos af turen!" Mailen sendte jeg dagen 
før tllren til Jan Trzaskowski. Han svarede høfligt tilbage, at det nok 
ikke var nogen god ide, men jeg var da velkommen til at møde om
klædt k!. 16.55, så kunne vi se, om der var en skæv instruktør. 
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Dagen efter, den 25. april mødte jeg på pladsen. "Lars", blev der råbt. 
Det var Jan, og jeg blev sat på en båd med Jan og Laurits Rauer. 
Der var mange både i havnen. De krydsede på må og få - heftig 
trafik, så jeg er noget overrasket, da Laurits råber: "Lars, skal du ikke 
tage nogle fotos?" Noget befippet svarer jeg: "Jo, men jeg er jo styr
mand, skal jeg ikke styre?". "Er du tosset mand. Du er jo hoffotograf 
på turen. Slip de tøjler, vi skal nok styre den her båd". Som sagt, så 
gjort. Jeg vendte mig resolut om og lænede mig over agterenden og 
knipsede løs. 

Styrmandskursus 
Den 23. maj har vi vores teoretiske styrmandskursus kJ. J 7.30. Der 
er lagt op til en langtrukken og meget kompakt affære, for der er 
købt sandwich, så vi slipper for at bruge for meget tid på spisning. 
Koldfronter, varmfronter, styrbordsbøjer, sømil og røde lamper. Be
greberne flyver i luften, og vi er alle fyldt til bristepunktet af infor
mationer, da det teoretiske styrmandskursus er overstået. Allerede 
på aftenen sammensætter vi hold. Jeg kommer på hold med Anke Wi
erschin, Mette Harsbo, Grane Høegh og Peter Back. Vi aftaler med 
det samme af mødes fire gange om ugen de næste fjorten dage af 3,5 
- 4,5 timer per gang. Pia bliver vores instruktør. 

KongestoJ og ren anarki 
Pia skal vise sig at være et muntert, rart og småtosset bekendtskab på 
den gode måde. 
Jeg sidder på stynnandspladsen, og Pia kommer gående med en lang 
træplade. "Flytter du dig lidt?", spørger Pia. "Hvad mener du, vil du 
sidde på skødet eller?", svarer jeg noget befippet. "Nej, jeg skal bare 
have plads til min kongestal", svarer Pia med største selvfølgelighed. 
Hun trækker agterlugen ud og lægger pladen der. Slynger sig ind på 
pladen og placerer sine lår rundt om ørerne på mig. "Ok, så er sofa
elementet arrangeret" griner jeg og sætter mig godt til rette. 
Pia har ry for at være en hård instruktør. Men det bemærkede jeg aJd~ 
rig. Tvært imod var hun et vildt godt samlingspunkt om os som hold. 
Tre dage i træk roede vi snæver manøvrering rundt om en træpæl 
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i piskende regn. Det var der vi grinede mest, for regnen - og det, 
at vi var ude i det sammen - gi orde, at vi blev pisket godt sammen 
som hold. I de situationer var det Pia, der skånede dem, der havde 
de sværest med regnen - afløste i båden og sørgede for, at der blev 
brygget kaffe, vi kunne sunde os med under en velfortjent pause. 
Vi opfandt også et nyt kryds efter, at vi havde været på en vellykket 
kanaltur; picnic-krydset. 
Materielkurset med Laurits Raller var også en succes. Mange var 
lidt skeptiske over, hvad det nu var, vi skulle lære. Men Laurits øste 
af sin viden om inriggere, navne på alskens dele i båden, seriøs men 
blandet med en god portion humor. Alle gik meget positive fra det 
kursus. 

Kanindåb 
Uh, for en dag. Fuldt spækket af oplevelser lige fra morgenstunden. 
Jeg var noget overrasket over, så mange, der rent faktisk mødte op 
til denne dag. Vi blev fordelt i hold og skulle på et orienteringsløb 
- nogle på land - andre i båd. Halvvejs byttede man, så alle kom 
både på land og i båd. Jeg vil ikke afsløre for meget, men dagen bød 
både på sangskrivning, manøvrering uden ror, leg med vand og kund
skab i knob. 
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Tilbage på bådepladsen blev vi mødt af udklædte garvede roere. 
Formanden med Vikingehjelm, Gunnar Levring og Karen Søgaard 
smurt ind i sovsekulør, så de mindede om stammekrigere etc. Vi blev 
sat i bur ~ til vi hold for hold kunne komme ud af buret, synge vores 
sang og blive skyllet ud fra pontonen. De frække røg desuden en 
tur i gabestokken til spot og spe for de ældre roere. Jeg slap ikke for 
denne tvivlsomme fornøjelse ;-) 
Dagen sluttede af med et brag af en fest, der for mit vedkommende 
først sluttede kl. 5.00 om morgenen. Jeg var noget klatøjet, da jeg 
om søndagen k!. 11 .00 mødte til ræserkanintræning. 

Siden da 

Femte løb i 
Svanemøllematchen. 
Høner og Njord alias 
KVIK og OSR i tæt kamp. 
Som det tremgor af 
billedet, ligger KVIK 
foran med lidt over en 
me.ter ved målstregen, 
og DSRs kan in herrer 
ma se Bolcheglasset 

II.Q; J"1iI!ii1.l!1 overgå til KVIK. For OSR. 
Frederik Sigurd, Jacob 
Vinkel, Martin Nielsen 
og Claus Frederiksen 
med Birgitte Øsrergilrd 
som cox. Foto : Lars 
Holst Bundgard 

Siden da er det gået slag i slag med Stockholm tur, ræserkanin
træning, et væld af ture på opdagelse i kanalerne, Amager Strand
park, Tutorroning og en hel stribe Rovagtsordningsture. Jeg ser det 
som om, der er et væld af muligheder, og det er bare et spørgsmål om 
at spørge sig frcm, være nysgerrig og slå til, når mulighederne byder 
sig. Der kan altid arrangeres en tur. Selv er jeg blevet ret glad for at 
ro udenfor de traditionelle rotider. Det største hit indtil nu var, da Jan 
Bonne, Frederik Harsbo og jeg tog en aftentur til Fri Film på 
Charlottenlund Strandpark og roede hjem med lygte efter midnat. 
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Vin terperioden 
Jeg har ikke selvoplevet vinteren i klubben. Men jeg har fået et 
indtryk af, at det er en meget aktiv periode j klubben med et va;Jd af 
aktiviteter. Et ergometelTum, der summer af ergometemes snurren, 
skulder ved skulder. En festsal, hvor der er mulighed for at deltage 
i alt fra dans, yoga, gymnastik, cirkeltræning og meget meget mere. 
Udover det glæder jeg mig til vintcrroning, Måneskinsturen den 28. 
september, Løvfaldsturen den 7. oktober, Høstfesten 20. oktober, 
julefrokost og juleroning. Men mest af alt glæder jeg mig til at samle 
et hold, der tager sig kærligt af en af bådene vinteren igennem. 

Se fotos fra mine oplevelser på min hjemmeside: 
http://www.artphoto.dk 

Tekst og billeder af Lars Holst Bundgård 
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Nogle siger: "Hvor er det godt, at du gider gøre 
folk opmærksom på, at det er nødvendigt, at vi alle 

tænker på at holde klubben ryddelig." 

Andre siger: "Jeg forstår ikke, at du gider at sige 
noget til folk om, at de skal rydde op efter sig. 
Det hjælper jo alligevel ikke - folk er ligeglade 

med, hvordan her ser ud". 

Hvad mener du? - Og kan du bevæges til altid at 
rydde op efter dig? 

Husforvalte ren/Bente 



Vi tilbyder et righoldigt sortiment af kvalitetsvine ti/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 ........ "'--""--

ww • .-;....;..,u ____ ._ 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. 



Eat, sleep and row 

En beretning om hvordan seks roere fra DSR overvandt Kindaka
nalen. 

Roere: Heike Gasse, Pia Abo østergaard, Lotte (lotte) Ibsen, Peter 
Ogstrup, Thomas Ungstrup Gita og Torkild Dalgaard. 
Både: Freja og Brage - toåres inriggere 
Roet distance: 149 km påfire dage 
Roroute: Kindakanalen: Horn - Linkjøbing - Roxen (Sverige) 
Ungstrup-jaktoren: 1.2 

Forberedelserne 
På trods af flere forsøg gennem flere år har Kindakanalen nægtet at 
lade sig ro. Men i 2006 lykkedes det idet seks friske og glade roere 
fra DSR drog af sted i midten af juli. Thomas og Heike var turIedere 
og stod for at koordinere forberedelserne (faktisk gjorde de også det 
meste af arbejdet). Selve ruten havde været planlagt i flere år, men 
der skulle tages kontakt til campingpladser og slusemestre, den blå 
bådtrailer skuIle reserveres, langtursansøgningen skulle udfyldes og 
en helt masse andet bureaukrati, som jeg ikke skal trætte læseren 
med. 
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Afsted 
Vi kørte hjemmefra sidst på eftenniddagen i to biler. Thomas ' gamle 
Polo fik et forspring på et par timer fordi han h;Jvde bådene på slæb. 
Vi nåede frem næsten samtidigt og slog teltene op til den første nat. 
Næste morgen skulle bådene pakkes ud og den ene bil køres til vores 
sidste ovematningsplads. Vi kom på vandet kl. 13.30 og efter 41 km 
fandt vi en lille ø ude midt i Kindakanalen. Her spiste vi Lottes lækre 
gryderet og nød solnedgangen. Der gik ikke så længe før vi gik til 
køjs. eller hvad man nu kalder det når soveposen bliver smidt på en 
sten. Vi sov trygt hele natten og vågnede op til cn smuk dag. Thomas 
sov så godt at end ikke en rareftok kunne vække ham. 

1 skridt tilbage og 52 km frem 
På andendagen kom bådene i vandet omkring kl. 10. Vi startede med 
at ro 13 km tilbage for at komme ind i en lille "tarm" og se lidt på 
den. Til gengæld kom vi op på at ro 52 km anden dag . Det blæste 
kraftigt og derfor fik vi kun lidt glæde af at ro med strømmen. Vi 
roede en del på nogle søer som kanalen går i gennem, derfor kunne 
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lvi mærke vinden. Til trods for blæsten roede vi rundt med ekstra 
udsmykning på den ene båd. Torkild havde nemlig fødselsdag og 
Lotte havde været så sød at slæbe en masse tibetanske bedeflag med 
som blev sat op på de medbragte Jygtestandere. Det var en meget 
smuk tanke og et festligt indslag, men det var sgu lidt irriterende at 
ro med. Dagen sluttede med at vi slog lejr ude midt i naturen på en 
naturlejrplads. De søde mennesker havde taget ingredienser med til 
lagkage, som bkv spist midt om natten. 

Store slusedag 
Hvor lang tid kan det tage at ro 42 km? Det tog 12 timer! Ikke impo
nerende når man tænker på at der var to maratonmestre og en mo
tionplusser med i bådene. Måske var det os andre der sinkede turen 
eller også tager det bare lang tid at komme gennem 14 sluse kamre. 
Selvom det tog lang tid var det en rigtig god oplevelse at ro på den 

I 
forholdsvis smalle kanal og blive sænket ned i slusekamrene. Der 
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var ikke meget tid til spas, men Heike nåede at få et brusebad. Det er 
hvad der kan ske når slusekammeret ikke er helt tæt.Vi roede på en 
kanal det meste af dagen, men de sidste par timer kom vi ud på en 
stor sø for enden afKindakanalen. Vi roede lige forbi den store sluse 
op til Gøtakanalen og gik i land for at kigge på dem. Vi roede over til 
en stor campingplads hvor vi havde bestilt plads ti! den sidste over
natning. Vi var fremme kJ. 21 og nåede }jge at få bådene på land og 
teltene sat op inden det blev alt for mørkt. 

Fladt vand og en tom båd - så er man lykkelig 
Den sidste dag var det rigtig godt vejr. Søen var blank som et spejl så 
selvfølgelig skulle bådene i vandet igen, for hvilken roer kan modstå 
fristelsen af fladt vand og tempo 34? Tre af os kunne ikke så vi roede 
en tur i en tom båd for at få sved på panden. Da vi var tilbage og 
bådene var pakket på traileren var det bare med at komme hjemad. 
Det tog lidt tid for man kører ikke så hurtigt med to både på en trail
er, men vi nåede hjem og fik bådene taget af traileren inden midnat. 

Lidt generelle betragtninger om langtur 
En god tur: Vi spiste, vi sov og vi roede. Der var sved på panden og 
ondt i bagdelen, god mad, badning og naturoplevelser i et fiat om
råde. Turen kan sagtens nås på de fire/fem dage Vl bnlgte, men hvis 
man vil bruge flere dage er der mere at udforske og måske plads til 
at tage en hviledag ejler at slå lejr lidt tidligere på dagen. Alt i alt en 
god tUT. 

Smerte før vanære: Ocr findes en skala for evnen til at presse krop
pen til fysisk udfoldelse. Skalaen går fra absolut dovenskab hvor 
kun de basale kropsfuntioner holdes] gang, til det andet yderpunkt 
hvor kroppen kollapser og personen dør. Imellem disse yderpunkter 
findes en række punkter hvor forskellige personer vil vælge at stoppe 
deres fysiske udfoldelse. Den første grænse er pylregrænsen. Det er 
typisk inden man far sved på panden og inden pulsen stiger og mens 
man stadig kan se hjem. På dette stadie vil nogle roere begynde at 
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forlange pylrepuder til at placere mellem r. ... og rosædet. Den næste 
grænse der skal overstås er træthedsgrænsen. Det er når det begynder 
at blive lidt træls, musklerne værker lidt og makrelsalaten har været 
oppe og vende et par gange. Den næste grænse er smertegrænsen. 
Her gør det direkte ondt, f.eks. i bagdelen eller der begynder at gå hul 
på vablerne. Den sidste grænse er som sagt døden. Et eller andet sted 
midt i mellem ligger grænsen for vanære. Det er meget individuelt 
hvor denne grænse findes, men hos de fleste ligger den efter smerte
grænsen (og før døden). Det er ofte således at man har ondt, virkelig 
ondt, forskellige steder, men man bliver ved med at ro fordi de andre 
gør det og måske fordi man stadig er midt ude på vandet eller blot det 
faktum at man endnu ikke har nået det mål man har sat sig. 

Ungstrupfaktoren: En sidste lille krølle på historien er "Ungstrupfak
toren". En lille sjov detalje som gør at man ror meget længere end 
man tror. Faktisk skal man gange den afstand man tror man har roet 
med 1,2 for at få det antal kilometer man faktisk har roet. En meget 
dej lig faktor når man har roet dagens tur. 

Al Torkild Dalgaard 

Glemt tøj og effekter fra klippede skabe: 

Alt tøj m.m. indsamlet inden den 8. september vil 
blive smidt ud den 1 5. oktober. Så hvis der er 

nogetl du gerne vil have tilbage l sender du en mail 
til husforvalter og laver en aftale om at se 

effekterne igennem senest den 14. oktober. 

HusforvalterenjBente 



DSR FAVORITLEVERANDØRER 

Alfa Eklund Rengøring 
og Vmduespolering 
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.danskehank.dk 

Energi E2 
Lautrupsgade 1 
2100 København ø 
www.e2.dk 

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

&.stronomix . 
Slagterbodeme 10-14. 
1716 KøbenhaVn V 
Tlf. 7025 2490 

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

Gravør Bent Herndal 
Købmagergade 65 C 
1550 København K 
If.33 l 34 62 

Holte Vinlager 
Østerbrogade 106, Kbh. ø 
Tlf. 35 4304 15 

- www.holtevinlarnrr·dL ~ 

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



Orienteringsløb efterår 2007 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

14.okt Gåsehusløb Ravnsholt ** * DSR *** 
21.okt B-løb Buresø skovene FKBU 

28.okt B-løb Karup Skov Vestsjælla nd 

4.nov Gasehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
11.nov Jættemil Gribskov Mårum OK 73 

25.nov Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
16.dec Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 

For yderligere infonnation se: 
http://w ww. orien tering.d kj farum -o kid klkarusse II ost liste .asp 
eller '0stkredsens Karusse]' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 

Når du har været ude og ro, så ... 

- Vask båden, hvis der ligger sand og skidt i bunden! 
- Læg den tilbage på dens rigtige plads! 

- Tjek om I er sidste båd- Luk portene og sluk lyset, 
hvis I er! 

Så får de næste også en god rotur. 

Mate rie I udvalget 
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Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 
Hjemmeside: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
5003466 
www.dsr-online.dk 

Telefon: (køkken og kontor): 39296326 
Telefax: 

formand: 
Ha ns G. Olsen 
Hamletsgade J. 3. tv. 
2200 Københayn N 

39296322 

Motionsroehef: 
Jan Trzaskowski 
Ved Amagerport 4, J. tv. 
2300 København 5 

Materielforvalter: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. Fnhavns9ade 13 A. J.v 
2100 København ø 

e· maH: formand@dsr·onllne.dk tlf. 25 37 02 05 
e-mali' motion@dsr-onllne.dk 

tlf. 26132133 - 35431043 
e-mali: materiel@dsr-onltne.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakke.n 27 
2830 Virum 
tlf. 29 23 42 78 

Langtursroehef: 
Laur~ts Rauer NIelsen 
vennemlndeveJ 20. 4.ty 
2100 København ø 
tlf. 21 47 15 76 

e-malI; kasserer@dsr-onllne.dk e-mai!: langtur@dsr-onllne.dk 

Sekretær: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52. 1. th 
2720 Vanløse 
tlf. 38 79 52 26 

Kaja krochef: 
Kell lisager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
tlf. 26 39 00 39 

e.mail: sekretaer@dsr-online.dk e.mail: kajak@dsr-onllne.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
5kindergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tlf. 26 74 70 48 

Sportsrochef: 
Berit Haahr Hansen 
H. P. ørumsgade 27, 2 
22 00 København ø 
tlf. 35 83 98 39 

e·mail: kaproning@dsr-onllne.dk e-mail: sport@dsr-online.dk 

Instruktionsroehef: 
Peter Ogstrup 
Kildevældsgade 62 2. ty. 
2100 København ø 
tlf. 40 81 34 79 

Husfarvalter og udlejning: 
Bente KjOI"" 
Strandvænget 55. 2 
2100 København 0 
tlf.: 20217074 

e- mali: Instruktion@dsr-online.dk e-mail: husforvalter@dsr-online.dk 

Formand: 
Rona Id Clausen 
Engelsborgve) 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 45 88 5886 

Orienteringssektionen 

Kasserer: 
Michael Remod 
Skarøgade 5, 2.lh. 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 6A 38 

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

Kontingentkasserer: 
Kun Skriftlige henvendelser: 
DSR, Strondvæn~ct 55 
2100 København 0 
e-mali: 
kant ingent@dsr-online.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, l tv. 
2300 København S 
tlf. 26 70 06 S4 
e-mail: bladet@dsr-online.dk 

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade )4, sr. 
1063 København K 
tlf. 30 71 3144 
e-mali: baren@dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortu nveJ 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39 6B 03 19 
e-mali: hander· 
sen78@hotmail.dk 
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pp DANMARK 

Afsender: Danske Studenters Roklub, Stranth ænget 55, 2100 Kbh. ø 

Arets kanindåb forløb helt efter traditionen med frække kaniner, grumme havbødler 
og for kaninerne en sikker tur i bølgen blå med lidt hjælp fra Kong Neptun og hans 
følge (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 redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken på kontoret i b~dhallen. 
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 

Deadlines: 
Decmbernummeret: har deadline 
torsdag den 08. november 
Januar: Intet blad 

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. 26 70 06 54 
Jacob Saxild 
Jon Nielsen 
Kristian Elkjær Kristensen 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

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

Kontingent 
Opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved 
overskridelse af betalingsfrist pålægges 
et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker 
krydser forsinket indbetaling, kan der 
ses bort fra rykker, men gebyret vil 
blive opkrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 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 

©©© 
Temperaturen falder, bladene falmer, standeren stryges og uret er stillet 
til vintertid. - Nu er rosæsonen 2007 slut, og DSR 's medlemmer trækker 
indendørs. Det gør vi efter en sæson, som vejrmæssigt ikke vil lagre sig i 
hukommelsen som særlig mindeværdig. Men trods dette har vi DSR-roere 
sat vores fingeraftryk (eller rettere kølsvin) på de danske rofarvande med 
flotte resultater ved DM, 8GP, Harbour Race, Svanemøllematchen og Lang
distance DM - og sågar internationalt ved VM. 

Og på motions-, langturs-, kajak- og instruktionsfronten har aktiviteten 
også været stor i klubben. Vi har alle trodset vejrguderne og fået rigtig 
mange gode oplevelser ud af dette, lige frem til standerstrygningen. Så 
alt i alt en rigtig god DS R-sæson. - Og så er den jo i øvrigt ikke helt slut 
udendørs, for vikingernes arvtagere holder fast i udendørsroningen og 
mødes hver søndag k!. 12.15 til vinterroning, når bare vejret tillader det. 

N u er det så buketten af indendørssysler, som præger de kommende måned
er i DSR: Gymnastik, ergometerroning, salsa, yoga, svømning m.m. er 
nogle af de mange ti Ibud, som kan lokke os alle til klubhuset gennem hele 
vinteren. 

Og så skal vi heJ/er ikke glemme vintervedligehold, hvor sommerens slid 
på båd parken nu skal udbedres med lak og sandpapir. Og netop denne op
gave viser, at vi er en klub og et fællesskab og ikke et kommercielt fitnes
sinstitut. Så bak op om vintervedligehold, når du får en invitation - det kan 
tilmed være både sjovt og hyggeligt! 

Tiden frem ti I vi sætter uret på sommertid igen og hejser standeren skal 
såmænd nok fa ben at gå på - også selvom, vi ikke har årer at tage ti I 
hjælp! 

God vintersæsol1 til alle' 
Af Jacob Saxild, redaktionen 
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Aktivitetskalender 2007 

November 

02. Kaproningsmiddag 
06. Bestyrelsesmøde 
10. Stronhult 
23. Generalforsamling 

December 

04. Bestyrelsesmøde 
08. Julefrokost 
15. Juleroning 



Nye instruktører søges 

For at DSR kan fastholde kvalitet og kontinuitet i klubbens uddannelse af 
nye roere) er det nødvendigt at der årligt uddannes 15-20 nye instruktører. 
Derfor: Hvis du har lyst til at yde et værdifuldt bidrag til klubben, er det 
maske noget for netop dig at blive instruktør. 

Hvis du vil være roinslruklør kræver del: 
At du har haft roret i minimum et år (og været aktiv) eller har roet 
over 600 km. Disse kraver vejledende, så hvis du f.eks. er 
ræserkanin og gerne vil være instruktør, men lige mangler de sidste 
rutinekilometer, vil vi meget gerne høre fra dig. 
At du har styrmandsret (eller forventer at fa det inden aprjllmaj 2008). 
At du har godt styr på din egen teknik. 
At du har en smule pædagogiske evner, har lyst til at lære 
fra djg og til at integrere nye medlemmer i roklubben . 
At du instruerer m inimum ti gange i din første sæson som 
instruktør (april til august), og er villig til at instruere i mere end en sæson. 

111 gengæld vil du: 
Deltage på modul A og modul B i DFfR's (Dansk Forening 
for Rosport) klubtræneruddannelse. Kurserne afholdes over 
to weekender i løbet afvinteren. Kurserne giver dig et grundigt 
kendskab til roteknik, større bevidsthed om roning samt en række 
pædagogiske redska ber til brug for instruktion - ti ng som også vi I 
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 få et større netværk i roklubben - både 
blandt nye medlemmer og andre instruktører. 

Kontakt hurtigst muligt undertegnede P;l instruktjon@dsr-onllne.dk, hvis 
det er noget for dig. Tilmeldingerne ventes at finde sted november, så vent 
ikke for længe. 

Af Christen Krogh Jnstruktionsudvalgel 
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Værdier i DSR 

Værdier - forskellen på sort og hvidt og så all e gratoneme - omgiver 
os hele tiden og er med til at afgøre, hvordan vi forholder os til det 
ene og det andet, og hvordan vi befinder os med tilstanden omkring os. 

Bestyrelsen startede sidste år et projekt med at definere gnmdlæggen
de værdier i DSR, og det skal nu færdiggøres. Målsætningen for pro
jektet omfatter Lo ting. For det første skal klubben have et almindelig 
kendt sæt af værdier, som udtrykker vores måde at omgås og agere 
på som medlemmer af DSR . For det andet skal der igangsættes nogle 
konkrete aktiviteter, som bringer vores dagligdag i klubben i tættere 
overensstemmelse med en række af de værdier, vi bekender os til. 

Projektet kommer til at løbe hen over vinteren og falder i to faser, 
som omfatter henholdsvis fastlæggelsen af de overordnede værdier 
og gennemførelsen af de konkrete aktiviteter. Planen er at inddrage 
forske Hige grupper af medlemmer i forJøhet, da de værdier, vi skal 
fmde ind til, i praksis findes i hovederne på os i forvejen. 

Der vil undervejs i forløbet komme løbende information ud til med
lemmerne om gangen i projektet, så hold øje med bladet og nyheds
mailen i de kommende måneder. 

AI Poul Danstrup Andersen 
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Vinterroning 

Nu er den officielle rosæson ved at gå på hæld. Det betyder in
dendørssysler - med mindre man er med på DS R's barske hold af 
Vinterroere! 

Her går vi i gang fra ugen efter standerstrygningen, dvs. fra den 4. 
november og fortsætter hver søndag frem til standerhejsning i slut
ningen af marts 2008. 

Vi fortsætter med samme koncept, som sidste vinter. Dvs. at vi 
mødes omklædte på bådpladsen - når vejr- og issituationen tillader 
det - søndage kl. 12.15 (BEMÆRK TIDSPUNKTET) og sætter hold. 

Der er oprettet et arrangement for hver søndag på vores Groupcare
side. Her kan man tilmelde sig roningen, således at vi alle kan have 
et overblik over, hvor mange, der deltager en given søndag - Er der 
overhovedet nogen? Er der stynnænd nok? etc. 

Vel mødt fra den 4.november! 

Af Jacob Saxild 

Amts Løvfaldstur udgik fra Lyngby Sø, hvor solen stod høj og bladenes gyldne farver 
varslede efterår (Foto· Jan Trzaskowski) 
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BeretnilJg - Motionsudvalget 

Motionsudvalget står bl.a. bag klubbens måneskinsture, 
motionsrovagtsordningen, tutorordningen, vinterroning, DSR roaftal
er og diverse roture med fokus på oplevelser og fællesskab. Heru
dover stod uvalget i år bag Sankt Hans arrangementet. 

Efter et stykke tid uden en motionsrochef var opgaven l sæsonen bl.a. 
at opbygge et nyt motionsudvalg. I løbet af sæsonen er der høstet 
mange erfaringer, som vi fremover vil bruge til at fastholde et højt 
aktivitetsniveau for klubbens motionister. 

Der udbydes mange tilbud til motionsroeren, og motionsudvalgets 
primære fokus har været at give information om eksisterende tilbud 
frem for at opfinde nye arrangementer. l den forbindelse har vi bl.a. 
lavet et postkort med angivelse af motionsaktiviteter og afholdt et 
introduktionsmøde for kaniner samt et infonnationsmøde om klubbens 
vinteraktiviteter. 

Vi har ønsket at fremme brugen af Groupcare Roaftaler i forbindelse 
med klubbens motionsaktiviteter. Derfor foregår tilmelding til udv
algets aktiviteter på denne liste, ligesom vi opfordrer alle til at bruge 
listen til at arrangere mere spontane roture. 

Det er vores håb, at mange motionsroere vil bruge ergometemJmmet 
i vintersæsonen. Derfor afholdtes et introduktionsarrangement, hvor 
roere kunne få indblik i ergometerroningens glæder, herunder tilbud 
som f.eks. Sved På Panden og Teknik+. Som noget nyt, vil der i år 
være udpeget en række ergometre, der er fri for reservationer, og som 
derfor kan bruges på alle tidspunkter af bl.a. motionsroere. 

Tak for en god sommersæson, god fomøjelse med vinteraktiviteterne, 
og husk, at der er vinterroning på vandet hver søndag. 

Af Jan Trzaskowski 
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Kajakberetning 2007 

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 kaja
kkerne). 

Der har som sædvanlig været en 
del aktiviteter i og omkring kajak
skuret. Vi har igen i år haft 2 hold 
med nye Pingviner, et forårshold 
og et sornrnerho1d. Vi brugte igen 
i år en fordeling på 50/50 hhv. 
efter anciennitet og lodtrækning 
blandt DSR's medlemmer. Dette 
nye system har givet mere synergi 
i kajakskuret og denned også mere 
og flere aktiviteter. 

Disse fornyede kræfter har med
ført 3 medaljer og en 7. plads ved 
DM på maraton og en væsentlig 
stigning i deltagere ved løb. Der er 
kommet llgtig godt gang i handi
kap-løbene ud for Hellerup Havn 
om tirsdagen. I år har der også 
været stor deltagelse i K2, hvilket 
jo er en dejlig udvikling. Søren 
MC s1uttede flot på en samlet 3. 
plads og gennemførte alle 20 løb. 

Der har også været godt gang i 
træningen for dem der ville mere 
en bare en stille hygge-tur op langs 
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k)'sten. Dette har da også resulteret 
i at der i år var ca . IO deltagere til 
Tour de Gudenå. 

Tour de Gudenå var noget af en 
prøvelse på grund afvejret. På 
førstedagen var der ca. 640 ud af 
ca. 900 deltagere der udgik. DSR 
klarede sig rigtigt godt alle kajak
ker kom i mål. Mon ikke trænin
gen i Øresunds bølger har hjulpet 
gevaldigt? 

Tour de Gudenå 

120 km - K1 +40 - 35 både 
gennemførte 
Nr. 14 Steen Jørgensen 

58 km Trim - 316 både 
gennemførte 
Nr. 4 Pernelle Frickmann og 
Bo Kolbye 
Nr. 24 Thomas Lund 
Nr. 36 Kirsten Rifbjcrg Erichsen 
Nr. 54 Jesper Kjærsig 
Nr. 123 Anders Simonsen 
Nr. 180 Bjørn Elo Petersen 



Mølleåens Blå Bånd 

Dame kl tur senior 
Sølv: Kirsten Ritbjerg Erichsen 
Dalne kl tur +36 
Nr. 4 Eva Rothenberg 
Dame kl tur +43 
Nr. 4 Tina Taul 
Dame kl tur +50 
Nr. 5 Hanne Slot Jensen 
Herre kl +36 
Nr. 7 Lars Bo Mortensen 
K2 mix senior 
Bronze Aksel Thiele og 
Pernelle Frickmann 
K2 mix +36 
Guld Vahan og Louise Dal 
Nr.4 Eva Brøndum og 
Lars Bech Kristensen 
K1 tur herre senior 
Nr. ] 5 Morten Jensen 
Nr.17 Michael Rildinger 
Nr.18 Ote Pedersen 
Kl tur herrer 36+ 
Guld Steen Jørgensen 
Sølv Rasmus Fog Petersen 
K1 herrer +43 
Nr. 4 Otto Jacobsen 
Nr. 7 Søren Møller Christensen 

Udover ovenstående har Pernelle 
vundet Kajakmand i Vallensbæk 
- vist nok tæt forfulgt af Kirsten 
og Pernelle, og Aksel hentede sølv 
i k2 mix på Ronne Å, hvor jeg 

selv fik bronze, og så stillede både 
Steen, Aksel, Vahan og Bo Kolby 
op i Thurø rundt. Vahan og Bo 
Kolby Ak bronze, men husker ikke 
hvordan det gik de øvrige. Listen 
er sikkert ikke udtømmende, der 
kan være en del: jeg har glemt 
eller ikke kender til. 

[ år har der været rigtig mange 
langture. Hele 28 ture er blevet 
afviklet med flere eller færre roere. 
Ud af disse ture har der været 2 
officielle klubture til Sverige. Ocr 
har sandelig også været en kom
bineret inrigger- og kajaktur til 
Stockh01m også i Sverige. 

Aktiviteterne på Træningscenter 
Bagsværd (TeB) har været rimeligt 
med bl.a. 1 stor udflugt med fælles
roning og afsluttet med festaften 
med masser afrødvin og øf hos 
Trevor (som så venligt igen i år 
lagde lokaler til) på Frederiksberg. 

På materielsiden er der som de 
fleste ved sket rigtigt meget. Det 
er blevet til 7 1000/0 sponsorerede 
kajakker, l kajak som vi har faet i 
gave og 2 kajakker som er spon
soreret med 66% 

Kajakudvalgel & Kajakrochefen 

11 



langtursrochefens beretning 

13-18 m/s fra syd og sydvest er ikke en vejrudsigt jeg umiddelbart 
vil forbinde med østersøen i juli måned. Ikke desto mindre var det 
tilfældet i år, da to besætninger forsøgte at ro Svante og Tjalfe hjem 
fra Stockholm. Forsøget var indædt, og næsten 700 km på 2 hhv. 3 
uger i vind, der som regel var over 7m/s og altid var modvind er i sig 
selv en bedrift, der ikke bliver set hvel1 år. 

Dette var nok et af de mest ambitiøse tiltag blandt DSR roerne i sø
gen efter Æventyr - andre har været på adskillige oplevelsesrige ture 
både fra DSR, og på besøg i andre klubber. 

Turen hjem fra Stockholm var opfølgningen på 16 DSR roeres ugetur 
på Målaren og i Skærgården ud for Stockholm. Turen blev gennem
ført i problemfrit vejr, omend det regnede en del. De knap 250km 
blev gennemført i fire 2-åres inriggere og to kajakker. Området var 
flot og bestemt værd at besøge igen. Turen blev udmærket beskrevet i 
juli-udgaven afbladet, som jeg håber I har læst. 

Året har budt på en mangfoldighed af langture, som ikke er set 
længe. Vi har været rundt om adskillige øer, både med udgangspunkt 
i DSR (Amager, Flakfortet og Saltholm flere gange) og på visit i 
andre klubber. Her har Ringøen på Roskilde Fjord, Okseøerne på 
Flensborg Fjord, Fanø og Samsø måttet stå for tur. Okseøeme og 

En af de mange langture anno 2007 gik til Berlin 



Samsø blev vist ikke omringet, og DSR har også roet langs Fyns 
kyster, dog uden at komme Fyn rW1dt. Der er ellers en udmærket 
lejlighed til at ro Fyn rundt i Sea-Challenge Fyn, der nu også er åben 
for robåde og ikke blot kajakker. Måske er det noget for DSR's lang
distance kaproere at binde an med - og måske andre vil udfordre dem 
på denne lidt anderledes konkurrence. 

For at blive lidt ved konkurrencen vil jeg nævne at DSR naturligvis 
har deltaget i både Jysk Maraton og Karlebo Maraton. I første tilfæl
de desværre kun på et blandet hold, men til Karlebo stillede der da et 
rent DSR hold. Det var en lille hyggetur for den besætning, der sidste 
år roede hjem fra Oslo på 10 dage. Og apropos hyggeture, så har vi 
også været ned ad Gudenåen. Det er nok det nærmeste man kommer 
rigtig flodroning i Danmark - medstrømskilometer tæller også! 

Men ti Ibage til turen på Fyn, som tog udgangspunkt i Kerteminde. 
lIoldet oplevede nemlig den noget aparte situation at blive standset i 
en trafikrazzia! Det var ikke fordi de var drejet forkert og havde taget 
landevejen til Odense, næh! de blev standset af en politipatrulje i en 
gummibåd med et klassisk 'STOP' skilt. Styrmanden måtte jo tale 
med myndigheden, og det gør han tilsyneladende udmærket. Betjen
tene stillede sig i hvert fald tilfreds med at få lov til at inspicere hold
ets redningsveste og fortsatte så deres togt. Hvil ket roerne i øvrigt 
også gjorde og fik set nærmere på Hindsholm. 

Udover det fremragende initiativ med en begyndervenlig tur på 
Roskilde Fjord i juni måned (den der rundede Ringøen som nævnt 
ovenfor) blev den traditionelle kaninlangtur i år gennemført i fin stil. 
Der var 20 deltagere, og turen gik som så ofte før fra DSR til Snek
kersten, med overnatning i Rungsted Roklub . Turen var hyggelig og 
spændende, og bød både på roning i aftenskumringen, fladt vand og 
høj sø - en langtur med det hele, både til lands og til vands . 

Desuden har DSR haft tre ture i Tyskland, to i samarbejde med 
Berlinerklubben Hevel1a: I påsken besøgte vi dem i Berlin, og ijuni 
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måned var der så fællestur på Weser. Hevella har i øvrigt besøgt os 
i Pinsen i år, og i maj besøgte vi igen Flensborg Roklub. J øvrigt har 
et hold DSR roere gennemført en tur fra Vordingborg til DSR med 
gæster fra adski!lige udenlandske klubber, og DSR roere har været i 
USA, Italien (Venedig) og på Sortehavet. 

Vores 'udenlandske engagement' fortsætter 1 Ungarn i oktober 
måned, hvor vi tager tråden op fra sidste års tur på Donau - i år har vi 
tænkt os at ro endnu længere! 

l år har vi i øvrigt også påbegyndt fornyelsen af grejet i langtursrum
met Grejet bliver bnlgt flittigt, både på langture, på Hjeltnsø og ved 
andre arrangementer. Trods det flittige brug har der generelt været 
pænt og ordentligt i langtursrumnlet, og depot-inspektøren har bedt 
mig viderebringe en uforbeholden ros til alle brugere. 

Her til sidst vil jeg gerne gøre lidt reklame for langturen til Litauen 
næste somlner. Vi gentager succesen med en ugetur i sommerferien, 
og der arbejdes også på, at give mulighed for selvorganiserede ture i 
Litauen i løbet af sommeren. Skriv til langtur@dsr-online.dk hvis du 
er interesseret. 

Og så en opfordring ti! alle om at blive langtursstynnand - så kan 
man jo selv styre på Æventyr! 

Tak for en god sæson - tak ti I alle, der har organiseret langture for 
DSR! 

Laurits Rauer Nielsen Langtursrochef 

Nyudnævnte Jangtursstyrmænd 2007 

Christina Bøje Rikke Flindt Lars Fomsgaard 



Sport/Kap - konkurrenceroning - Aret 2007 

2007 var en sæson præget af heftig udvidelse af de mange konkur
renceaktiviteter både i Svanemøllen og på Bagsværd Sø. Og I har til 
fulde levet op til den disciplin, der kræves når mange roere gerne vil 
dyrke deres sport side om side med både motionsroere og landsho{det 
på vores rofarvand i henholdsvis Svanemøllen og på Bagsværd Sø. 
Talentgruppen voksede med yderligere 4 talenter og vifik sammen 
med Roforeningen KVIK og Bagsværd Roklub status af Team Dan
mark Kraftcenter. 
Igen har det været et meget spændende år med masser af gode ud
fordringer på kaproningsbanerne - der har igen været mange "årer 
i vandet p. Og efter af den hårde hud var blevet etableret iforåret gik 
det derudaf med dejørste kaproninger med mangefine resultater, 
medaljer til roerne og aflysninger var i år med til igen at gøre det 
spændende til det aller sidste - OG SKØNT var det at vi igen i år 
kunne modtage den store pokal som mest vindende klub. STORT TIL
LYKKE TIL ROERNE OG OS ALLE MED DE FINE RESULTATER! 
Samtidigt skal lyde en stor tak til alle trænere, DSR s bestyrelse og 
Ree s Legat for at ville konkurrenceroning og sikre rammerne for at 
der kan dyrkes fremragende kaproning i Danske Studenters Roklub. 

Af Berit og Rune 

Modtagelse af pokal fol" den mest vindende klub 2007 - fotograf' Michael Cardel 
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Aret(ene) der gik 

Det er meget underligt at tænke på at dette er min sidste beretning. 
Jeg har gjort mig mange overvejelser om jeg skulle tage et år til og 
har nu taget den svære beslutning og stopper nu som Sportsrochef 
efter 5 år. l denne årsberetning har jeg valgt at fokusere på det organ
isatoriske - årets fine resultater har l løbende kunnet finde på vores 
hjemmeside. 

Det har været 5 år, hvor der har været stor fokus på konkurrencero
ningssiden i DSR i bredere forstand. Det har været en tid med ud
vikling af nye aktiviteter og ikke mindst videre udvikling af gamle 
aktiviteter. Det har været nogle år, som har været super spændende, 
med masser af udfordringer og muligheder i nogle aktive rammer til 
tider lidt meget hektiske. 

Der er meget at se til for at holde gang i de mange forskellige aktiv
iteter. Den store drivkraft bag de fleste aktiviteter er vores engagerede 
trænere, mit engagerede sportsroningsteam, som nu er blevet omdan
net til roerforum samt klubbens ivrige sportsroere. 

Mit formål som Sportsrochefhar været og er at skabe og videreud
vikle en bred vifte af sports/konkurrence træningstilbud som 
fokuserer på intensiv roning. Det har været mit ønske at skabe rum til 
medlemmer (erfarne som nye), som ønsker træning og mulighed for 
at udvikle sig roteknisk. Skabe rammer for fortsat udvikling af den 
enkelte roer - forskellige ro tilbud til efterfølgende udvikling via fx 
trænergerningen. Ogjeg syntes at der er blevet skabt et solidt funda
ment i breddeidrætten - rammer for de personer som vil dyrke roning 
på alle niveauer/former for motionsroning. Herudover er mine tanker 
om trænerudvikling ved at danne sin form det er virkelig dej ligt at se. 

Ny struktur/organisering af konkurrenceroning 
J år har Kaproningschefen og jeg gjort os mange overvejelser om
kring organiseringen af konkurrenceroning i DSR. Det resulterede i 
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at vi lavede en ny struktur/organisering af konkurrenceroning. 
Vi samlede al konkurrenceroningen i DSR i et fælles ansvarsområde 
under Sportsrochefen og Kaproningschefen. 

Målet er at samle konkurrenceroning i DSR i en fælles enhed med 
fokus på både inrigger- og outriggerkaproning. Ved at danne en fælles 
enhed er det målet at fremme et spændende træningsmiljø og sikre 
sammenhængskraften mellem konkurrenceaktiviteterne og øvrige 
aktiviteter i klubben. Konkurrenceroningen i DSR vil fremover være et 
fæ lles ansvarsområde for sportsroningschefen og kaproningschefen. 

Udarbejdelsen afpolitikker, målsætninger, og retningslinier er fælles 
ansvarsområde for Sportsrochefen og Kaproningschefen. Det daglige 
driftsansvar for konkurrenceaktiviteter med udgangspunkt i facilite
terne i Strandvænget ligger hos Sportsrochefen. Det daglige drift
sansvar for konkurrenceaktiviteter med udgangspunkt i faciliteterne 
ved Bagsværd Sø ligger hos Kaproningschefen. 

Under Sportsrochefen og Kaproningschefen findes et fælles roer
forum, med ansvar for løsning af organisatorisk- og driftsmæssige 
opgaver bestående af det oprindelige sportsroningsudvalg suppleret 
med nye interesserede medlemmer. Alle konkurrence roere, der har 
lyst til at lægge et stykke arbejde samt være med til at diskutere ram
merne for konkurrenceroning i DSR er velkomne. Roerforum hører 
til dagligt til under Sportsrochefen for Svanemølleaktiviteter. 
Desuden er der et fælles trænerforum for alle trænere i DSR. 
Trænerfomm skal sikre mobilitet af trænerne såvel som roere i mel
lem alle konkurrenceaktiviteter i DSR. Trænerfommet samarbejder 
om identificering og udvikling af talenter (roeres såvel som trænerne) 
hemdover er det klubbens omdrejnings akse for udvikling af træners
taben gennem indbyrdes sparring og intern uddannelse. Trænerforum 
hører til dagligt til under kaproningschefen. 

Spoli/konkurrenceaktiviteteme har igen været vældigt godt besøgt 
Alle vores strukturerede tilbud, som handler om gamle klassikere og nye 

l 7 



aktiviteter, der fokuserer på intensiv roning, har i år igen været væl
dig godt besøgt, dog har der ikke været så stor tilslutning til Teknik+. 
Det handler om følgende aktiviteterne: Sved På Panden (SPP), 
Ræserkanintræning, Langdistancekaproning (Motion+) og 8 Grand 
Prix (8GP). Aktiviteterne har stillet talstærkt med mange hold til 
alle regattaerne. Resultaterne for diverse regattaer er at finde i Mette 
Bachers beretning om regattaerne eller på vores hjemmeside. 
Herudover har vi vores årlige kJubmcsterskaber, som afholdes i ergometre 
i marts og derpå på vandet j september. Og disse to mesterskaber blev i år 
afholdt med stor deltagelse fra alle grupper - og tænk jer K~iak deltog også. 

Pernelle og 
Kirsten modtager 
Sorte Per pokal 
da cle ønskede 
ar rykke start 
linien - foto: Lars 
Bundesen 

Svanemøllematchen, som er vores tilbagevendende dyst mod KVIK, 
forløb igen alt i alt til vores fordel. Det blev til en FLOT samlet sejr 
på 7-4 over KVIK. 

SPP-løbene som afholdes hver 14. dag i henholdsvis Hellerup og 
inden i havnen med udgang fra SAS har i år været godt besøgt af 
DSR - vi havde for et par år siden ry for ikke at ville deltage i denne 
konkurrence - dette ry må siges være gjort til skamme da vi i år 
har deltaget med J til 8 hold i hver runde. Hold nr. 152 hjemførte 
pokalen for forbedringskonkurrencen den 7. septem ber 2007 da de 
havde forbedret sin tid mest i løbet af sæsonen. 
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Stor skare af aktive konkurrencekaproere - 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 fol k, som 
ønsker træning og mulighed for at udvikle sig roteknisk i form af 
alle vores konkurrence aktiviteter har også andre positive effekter 
på klubben. Blandt andet er mange af konkurrenceroerne instruk
tører eller trænere eller er ved at blive instruktører for de kommende 
sæsoners af kaniner og roere, og kan derigennem videregive noget af 
den erfar ing, de opnår under træningen. Ingen tvivl om at det, samt 
Teknik+, er med til at sætte DSR's motionsafdeling på landkortet 
som et af de bedste steder at lære at ro udfra en teknisk synsvinkel. 
Efterhånden tilbyder DSR roaktiviteter for et hvilket som helst øns
ket niveau af træning, og vi kan derfor med s let skj ult stolthed sige at 
den begrænsende faktor for roaktivi teter i DSR efterhånden ikke er 
mangel på tilbud, men mangel på både og timer i døgnet. 

Jeg håber og tror på at samarbejde mellem de forskellige aktiviteter i 
fremtiden vil skabe gode resultater. Herudover håber jeg, at klubben 
forsat vil skabe store og brede rammer for roerne, således at motiva
tion og glæde for roernes sportsgren forsætter i den gode gænge som 
vi i øjeblikket er inde i. Og vi som klub kan se fremad, blive bedre til 
at ro og vinde en masse medaUer. 

Til sidst vil jeg sige, at jeg syntes, det har været fantastisk, at få lov 
til at være jeres Sportsroche(- jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
TAKKE JER ALLE for den fantastiske opbakning og støtte igennem 
tiden. 

Og det kan være at I lige nu tænker HVAD NU? Hvem har lyst til at 
opstille som Sportsrochef? Her har jeg ik.ke løsningen men mon ikke 
der sidder en blandt jer som tænker ... DET vil jeg geme! Så er det 
bare om at gribe chancen. 

AjBeril Haahr Hansen - Sportsrocheffor Svanemølleakliviteter 
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Aret der gik 

Team Copenhagen - Team Danma."k og Kraftcenter København 
- en spændende udfordring. 
Processen med oprettelse af et Team Danmark kraft center startede 
for tre år siden med en ny talent/elite struktur i dansk roning der bød 
klubberne op til dans efter at have været bænkevarmere i mange år. 
Med en solid økonomisk opbakning fra Team Copenhagen (der det 
sidste år også har været med til at dygtiggøre DSR's bestyrelse) og 
Team Danmark kom vi rigtig godt fra start. Der er dog stadig meget 
at gøre med at udvikle og styrke især organisationen og i samarbejde 
med DRC (Danmarks Ro Center) og de andre klubber få en eliteItal
ent struktur på plads der sikrer alle talenter så optimale forhold som 
overhovedet muligt for at udvikle deres potentiale. 

Talent udvikling 

Rune Berg, Rune 
Gartner, Jesper 
Cullen og Anders 
Emil Nedergaard 
(cox Asmus 
Skovgaard) 
vandt guld i M4+ 
motion (Foto: 
Lars Bundesen) 

Vi har med træner Morten Tibian, som det centrale omdrejnings
punkt arbejdet struktureret med udvikling af egne seniortalenter de 
sidste tre år. Alle trænere har samarbejdet om at identiflcere po
tentielle talenter i alle grene af klubben. De nye talenter opstartes i 
reglen i vinterhalvåret, hvor der bliver arbejdet med basale tekniske 
færdigheder og fysik med henblik på at forbedre formen og undgå 
skader når talenterne i det tidlige forår bliver inviteret med på en ti 
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dage lang træningslejr med træning 2 gange om dagen. Dette sikrer 
at talenterne allerede i deres første sæson er klar til at ro med i 8GP 
turneringen og sammen med en del af klubbens ældre konkurrencer
aere klarer sig fint i l. division. 

Et helt nyt initiativ med henbl ik på rekruttering af talenter blev i år sat 
i søen og skrev historie på Færøerne. Jesper Krogh, der kom ind i klub
ben sidste år fik kontakt til en række færøske roklubber og arrangerede 
at en af vores ottere som den første otter nogensinde i historien kom ti I 
Færøerne. I løbet af godt ti dage havde over 
40 færøske roere stiftet bekendtskab med outrigger-roning og sat DSR 
på søkortet. Resultatet udeblev ikke. A Ilerede til de danske mestersk
aber i Århus stillede DSR med ikke mindre end tre færøske inriggere 
(se neden for) - og vi håber at kunne opstarte fire færøske talenter sam
men med et tilsvarende antal fra klubben den kommende vinter. 

Af Rune Gartner - Kaproningschef 

Kaproernes nlarkante resultater i 2007 

En ting kan man sige! 
De blå fra DSR huserer overalt! 

DSR's kaproere har på bedste vis forstået at markere sig over hele 
paletten. Hvad enten det er dem, der ror inrigger eller de få, der er en 
del af ro-landsholdet, eller de der ror Otter Grand Prix, så er DSR-ro
erne meget synlige. 

At følge dette mylder af entusiastiske sportsfolk, har været en stor 
fornøjelse og udsøgt glæde. At trække enkelte resultater ud fra året 
der gik, er næsten en lige så stor opgave, som når roerne skal ud og 
kæmpe om medaljer. 
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Men næppe var sæsonen gået i gang, før DSR's kendte kvindelige 
letvægter, Kirsten Kirk Jepsen steg til tops ved C.R.A.S.H.-B i Bos
ton - roernes uofficielle verdensmesterskaber imaskinroning - og 
vandt guld i veteran 30-39 år. 

En måned senere kom meldingen om, at et af dansk ronings største 
ikoner gennem tiderne, Eskild Ebbesen, atter var kommet gennem 
nåleøjet og havde fået tildelt et sæde i letvægtsfireren. Meddelelsen 
kom den 8. marts - næsten to måneder senere var det tid for vores 
landsholdsroere at teste fonnen. Det skete i Essen, og selvDm regat
taen ikke ligefrem havde VM-niveau, kunne det konstateres, at forrn
kurven var opadgående. Således vandt Kirsten Kirk Jepsen i sculler, 
og den regerende verdensmester i letvægts dobbeltsculler, Mads Ras
mussen, tog, sammen med makkeren Rasmus Quist, sig af l. pladsen 
i den tunge klasse. Anders Moustgaard roede tung firer, men her var 
konkurrencen som sædvanlig temmelig god, og kvartetten kom ikke 
på præmiepodiet denne gang. 

På hjerrunefronten skulle langdistancekaproerne ud på de meget 
vilde vover, idet Tissø, hvor l. afdeling skulle gennemføres, lignede 
el frådende Atlanterhav. Men med lodder og trisser lod det sig gøre, 
og som vanlig var der et sandt naboopgør mellem KVIK og DSR. 
I herrernes løb måtte DSR tage til takke med 2. pladsen, men hos 
kvinderne sejrede Mette B. Christensen, Mette Frederiksen og Anne 
Christoffersen foran KVIK, der har det med at komme frygteligt 
ti lbage på de sidste og vigtige runder af langdistancekaproningerne. 

Ved World Cup Regattaen i Linz, topper de regerende verdensmestre 
Mads & Rasmus atter, mens Kirsten Kirk Jepsen i letvægtsdob
beltsculler med Sine Christiansen, Hadsund, og Eskild Ebbesen i 
letvægtsfireren må nøjes med placeringer i B-finalerne. 

Ved langdistancekaproernes anden runde, denne gang i Sønderborg, 
byttes der roller fra forrige gang. Således vinder: Gunnar Levring, 
Ulrik Ralfkiær og Thomas Szygenda mændenes 25 kilometer foran 
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KVIK, mens roforeningens kvinder tager førstepladsen foran DSR, 
hvor Lisbeth Grænge Hansen, tidligere Hellenlp, nu får roet sig ind 
på holdet. 

r Ratzehurg bliver Helle Tibian nummer 2 i letvægtssinglcscliller, og 
for letvægtsotterens vedkommende bliver det til sejr i søndagens løb. 
DSR har haft tre roere med på denne båd i år: Jacob Alnstrup-Møller, 
Niels Jørgen Gommesen og Bjørn Sætterstrønl. 

Otter Grand Prix er blevet en populær ting. l. runde finder sted på en 
smuk og næsten tromlet Maribo Sø, og her står DSR for flere be
mærkelsesværdige resultater. Hos kvindenlc er DSR blot l point efter 
Sorø i l. division. I 2. division bliver DSR nummer tre. Hos mæn
dene topper DSR i 1. og 2. division, mens de blå er på andenpladsen 
i 4. division og på 4. pladsen i 3. division. Det er i sandhed et flot syn 
at se så mange aktive kaproere være til start, fordelt i seks divisioner. 
Det er en dominans, der vil noget. 

Ved World Cup-stævnet i Amsterdam, sætter Mads Rasmussen og 
Rasmus Quist verdensrekord. De vinder i: 6.10.02, hvilket er en 
forbedring på: 72/ 100 af Luini og Pettinaris hidtidige rekord, sat ved 
VM i Sevilla i 2002. Det er ingen overraskelse, at danskerne atter 
topper i World Cuppen og vinder guld. Letvægtsotteren vinder sølv 
på Bosbaan, et stenkast fra Schiphol-Iufthavnen i Amsterdam. 

På den hjemlige front er langdistancekaproerne rykket til Ring
købing, hvor Thomas Ebert skal have sin debut over 25 kilome-
ter. Sammen med Rune Berg og Klaus Henningsen, vinder han på 
Vonåen og hos kvinderne slår Anne Christoffersen, Trine Kombeck 
og Mette B. Christensen til og vinder over KVIK. DSR tager desuden 
bronze ved Agnethe Christensen, Inge Lis Lund og Kristine Samson. 
En afvores stærkeste landsholdsroere lnå se i øjnene, at det meste af 
sæsonen er spildt. Således lukkes projektet i firer uden stynnand, og 
dermed er Anders Moustgaard fritstillet for resten af sæsonen. 
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Hos Langdistancekaproerne går turen nu til Humlebæk efter en måneds 
pause. Og atter bliver der kamp til stregen mellem naboerne hos kvin
derne, hvor DSR bliver nwnmer to. Hos mændene viser Gunnar Levr
ing, Ulrik Ralfk.iær og Thomas Szygenda atter klasse og vinder sikkert. 
l samme måned, august, er DSR's kaproningsafCieling repræsenteret 
så langt væk, som på Færøerne. Med Jesper Krogh og Sigurd Nor
dendahl som primusmotorer, skabes der en alliance med færøske 
roere, der får sendt otteren LEO og 5 ældre inriggere ti l øerne i 
Atlanterhavet. Gennem flere uger er Krogh og Nordendahl trænere, 
og projektet bliver en succes, idet mange nye potent ielle kaproere 
melder sig til. [ en af klubberne er begejstringen så udtalt, at roerne 
ønsker at købe LEO lige på stedet. Men LEO vender hjem igen til de 
mere rolige farvande i Danmark, og ved Danmarksmesterskaberne en 
måned senere er DSR repræsenteret ved flere færøske roere, der har 
meldt sig ind og får sponseret turen til Brabrand Sø, hvor de skal ro 
med i inriggerløbene. 
Desværre bliver mesterskabsstævnet aflyst på grund afstonn, hvilket 
vores færøske klubkammerater selvfølgelig ikke forstår en tøddel af, 
idet de jo i forvejen er vant til at ro på Atlanterhavet. Alligevel får 
de noget ud af turen, idet DSR foreslår, at inriggerne bliver hevet af 
traileren, og at der bliver improviserede løb over 1000 meter for de 
roere, der ønsker at være med. Det er et skønt initiativ, og lidt af et 
tilløbsstykke. De færøske kvinder vinder dameklassen, mens her
rerne, selvom de ikke vinder, er med helt fremme i feltet. 

Men inden DM skal VM og næstsidste ll.tnde af 8GP overstås. Ved 
Verdensmesterskaberne i MUllchen er DSR repræsenteret på tre både 
i finalerne. Letvægtsotteren skal forsøge at overvinde den hurdle det 
er at ende lige udenfor medaljerækkerne. Næserne er forståeligt nok 
sat op ti l noget mere - en fantombåd af den nyere slags har roerne 
endelig taget til sig og fået til at flyve. Men finalen minder unægtelig 
om de senere års VM-finaler. Danskerne er tæt på, men det bliver 
heller ikke til medalje denne gang. 
På andendagen er det Mads Rasmussens tur. Selvom han og Rasmus 
Quist er presset mere end i VM-finalen i 2006, tager de guldet i ren 
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opvisning. Den direkte vej mod OL-guldmedaljen er banet! 
Eskild Ebbesens firer bliver nummer seks, men viser flotte takter 
og at nærme sig medaljeskamlen, når OL finder sted i Be(jing, er så 
absolut tilstede. 
På det hjemlige farvand skal roerne igennem 2. ombæring af 8GP, der 
helt traditionelt finder sted på "hjemmebanen" Bagsværd Sø. l kvin
dernes l. division bevarer DSR stadig 2. pladsen - nu med to points 
forskel til Sorø Roklub, der fører. Også i 2. division er der to points 
forskel fra DSR og til den førende klub. I mændenes l. division daler 
DSR ned på 2. pladsen, sølle et point efter Sorø. Til gengæld vinder 
vi 2. division med l points forspring. DSR bliver nummer tre i 3. 
division og nummer 2 i 4. division, to point efter den førende klub. 
På normal vis kører Grand Prix-turneringen over 3 runder, men DFfR 
vælger at aflyse 3. og sidste afdeling grundet storm over Brabrand 
Sø. Der bliver ikke nogen 3. omgang i år - og denned ender placerin
gerne for denne sæson, som skrevet står. 

Langdistancekaproerne gennemfører deres sidste og afgørende afdel
ing i Nakskov, selvom vejrguderne ikke helt er med arrangørerne. 
Således flyttes vendebøjen ved eftermiddagens 25 kilometer ind i 
selve havnen. Det gør bestemt ikke noget, for denned kan den store 
tilskuerskare følge lidt med i, hvad der foregår. DSR er som vanlig 
flot repræsenteret, og da hele arbejdet med langdistancekaproning 
fra klubbens side altid har været styret utroligt professionelt, siger 
det sig selv, at både roere og ledere går seriøst til opgaverne. Der er 
ingen slendrian i valsen, når langdistancefolket rykker ud. Der er 
klasse over det. Hermed skal lyde en opfordring til at overvære næste 
års DM i langdistancckaproning, hvor DSR deltager. 

I Nakskov vandt Lisbeth Grænge Hansen og Thomas Weise sammen 
med Hellerups Arne Månsson i Abent mix over 10 kilometer. DSR2+ 
med Helle Bak, Karin Bodelund og Marianne Juh ler blev i samme 
klasse nummer seks, Birgitte Sommer Herløv, Laurits Rauer Nielsen 
og Marie Melskens blev nummer 10. DSRs Karin Bodelund, Helle 
Bak og Marianne Juhler vandt bronze i den samlede konkurrence. 
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I dameklassen var det sidste udkald for naboerne! 
Som i Humlebæk roede KVIKKERNE i stærkeste opstilling, og i 
Nakskov kunne DSR ikke hamle op med det: Anne Christoffersen, 
Mette B. Christensen og Trine KOInbeck blev nummer 2. DSR-W77 
blev nummer tre: Agnethe Christensen, Inge Lis Lund og Kristine 
SaJnson. DSR X blev nummer fire: Anette Tørning, Christina Bøje og 
Lone Hæk. I den samlede stilling blev det ti I både sølv og bronze til 
DSRs piger. 

l senior herrer 25 kilometer sejrede Gunnar Levring, Thomas Vedsø 
Szygenda og Ulrik Ralfkiær og blev Danmarksmestre. Det lykkes 
ikke for Rasmus Skou, Thomas Ebert og Rune Berg at slå KVIK som 
de gjorde i Ringkøbing de blev nummer fire i dagens løb og i den 
samlede stilling. 

DSR får stor succes på Gøta Elven, hvor mændene sætter ny baner
ekord over 20 kilometer i 4-årcs inrlgger. Det er Thomas Weise, Hans 
Tapper, Ulrik Ralfkiær, Jack Ekman og Anders Moustgaard. 

Danmarksmesterskabeme anno 2007 bliver rykket til den 6. oktober 
- og heldigvis for DSR - til Bagsværd Sø. 

Her vinder klubben nre Danmarksmesterskaber og to forbunds
mesterskaber. 

Helle Tibian og Kirsten Kirk Jepsen vinder deres første rigtige DIF
mesterskab, og det sker i kvindernes dobbeltsculler, hvor de vinder 
over landsholdsroerne fra KVIK. Det er ti år siden, DSR vandt mes
terskabet sidst. 

Mads Rasmussen og Jacob Amstrup Møller vandt DM i dobbeltscull
er i 2005 og satser på at tage mesterskabet igen. De to VM-Toere får 
kamp til stregen af roklubben Furesøs senior B-herrer, men DSR 
vinder mesterskabet for 3. år i træk og det er klubbens 28. mesterskab 
i denne bådtype. 
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Også toer uden styrmand vindes af DSR med Jesper Krogh og 
Anders Moustgaard som mandskab. Det er 17. gang DSR vinder 
mændenes toer uden styrmand ved DM. 

Et brag af en otterfinale far tilskuerne at se på Bagsværd Sø. Opgøret står 
mellem Sorø Roklub og DSR, der for alvor kommer i omdrejninger ved 
1000 meter mærket. De to mandskaber er side om side indtil mål, hvor 
DSR i otteren Gudmund Schack, lige akkmat tager mesterskabet foran 
Sorø. 

Masser medaljer ved Copenhagen Habour Race i oktober (Foto: Lars Bundesen) 

Med ombord på guldotteren er: Gunnar Levring, Mads Rasmus-
sen, Jesper Krog, Anders Moustgaard, Bjørn Sætterstrøm, Martin 
Kristensen, Jacob Amstrup Møller og Niels Jørgen Gommesen med 
Kirstine Borg Jensen på stynnandssædet. Der har været roet om Dan
marksmesterskaber siden 1922 i otter, og det er IS. gang, DSR vinder 
pokalen. 
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Udover DIF -mesterskaberne vinder vi to forbundsmesterskaber. Det 
er i 2-åres inrigger ved: Rasmus Skou og Thomas Weise med stYT
pige: Agnethe Christensen, og i firer med styrmand, hvor besætnin
gen består af: Rune Berg, Rune Gartner, Anders Emil Nedergaard og 
Jesper Cullen med styrmand : Asmus Skovgaard. 

Sidstnævnte er vores yngste kaproer. Det er glædeligt at se Dan-
ske Studenters Roklub være meldt til i junior-C klasserne. Asmus 
Skovgaard er en ung herre, DSR forventer sig meget af i fremtiden, 
og ved DM debuterede han. Selvom det ikke blev til en topplacering, 
var Asmus ikke hægtet af på nogen måde, men gik til opgaven med 
ildhu . 

DSR's kaproere har haft en flot og bemærkelsesværdig sæson. 
Således er roerne klar ti I at forberede sig til sæsonen 2008, hvor 
alles øjne spændt retter sig mod de af vores roere, der skal med til de 
Olympiske Lege. På det hjemlige plan kører vi videre med deltagelse 
på kort- og langbane og med forhåbentlig lige så flotte præstationer, 
som i denne sæson. 

Af Mette Bacher 
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Instruktionen, 2007 

Instruktionssæsonen 2007 var året, hvor DSR gik ind i en ny teknolo
gisk tidsaldel~ med online tilmelding via hjemmesiden. Vi nåede 
et godt resultat med 259 nye kaniner, hvoraf 187 afdemfik rore!. 
Sæsonen viste, at der fortsat er behov for flere instruktører. Flere 
styrmænd ville heller ikke være af vejen 

Allerede fra før sæsonstart viste der sig stor interesse for at blive 
medlem afDSR. På trods af snestorm O) til første introaften mødte 
mange frem, og anden introaften, var der endda så mange inter
esserede, at de knapt kunne være på verandaen, hvor det blev afholdt. 
Til næste år vil vi udvide og afholde hele tre introaftener. 

Sommeren igennem har instruktionen køn på højtryk -
her et glimt fYa pontonen i ju ni' (Foto : Lan Bundesen) 
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Af disse mange interesserede startede 259 kaniner på instruktion i 
2007. Det er lidt færre end sidste år, men stadig et pænt tal. På trods 
mangel på instruktører, og til tider dårligt vejr er det lykkes at give 
187 kaniner roret. Dette er igen lidt færre end sidste år, men stadig et 
tilfredsstillende tal. 

Tilmelding til førstegangsinstruktion skulle i år foregå via hjem
mesiden, ligesom det også var muligt her at indmelde sig i DSR. T 
instruktionsudvalget har Vl været spændt på, hvor.dan dette ville gå. 
Men der har kun været overvejende positive tilbagemeldinger om
kring dette, og det har lettet os for rigtig meget papirarbejde, så j eg 
tror, det er en ordning, der er komInet for at blive. 

Det har ikke været den bedste sæson, rent vejnnæssigt. I det hele 
taget betød vind og vejr, at der måtte afiyses flere instnlktionsgange 
henover sæsonen. Som sædvanlig var maj og juni måned de Inest 
travle, og der var dage med op imod 80 kaniner på bådpladsen. Selv 
nled alle både og alle instruktører på vagtplanen til rådighed kan 
vi kun klare omkring 70 kaniner på en aften. Så på trods af en stor 
indsats fra rov agter og instruktører var der desværre dage, hvor det 
var nødvendigt at sende kaniner hjem lned uforrettet sag, da der 
ikke var instruktører nok. Det skal jeg naturJigvis være den første 
til at beklage og ærgre mig over. Ordningen med. at kanineme blot 
kan møde op til instruktion rå mandage og onsdag, giver detn stor 
fleksibi litet, nlen stiller også krav om en velvillighed fra kaninernes 
side, hvis der ikke er instruktører eller både nok. 

Scullerinstruktionen fik i år tilført tre nye singlescullere, hvilket 
vi har nydt stor glæde af under instruktionen. J år fik vi frigivet 10 
scullerroer, og hertil kommer 5 aspiranter, som blot mangler deres 
styrmandsteori. Interessen for scullerinstruktion og scullerroning har 
været stor i år, og havde vi haft endnu flere instruktører til rådighed, 
kunne vi have frigivet flere. Derfor vil vi arbejde på at motivere og 
opfordrer flere instruktører fra bl.a. 8GP til at blive scullerinstruk
tører næste sæson. 
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I I,øbet afvinteren eller foråret laver vi en scullerdag for scullerin
struktører i DSR, som en slags miniuddannelse af scullerinstruktører. 
Her får vi for mulighed for at orientere om, hvordan vi mener, vi bør 
ro og instruere i sculler i DSR. Der vil være mulighed for diskussion 
og evaluring af scul1erinstruktionen i sæson 2007, og dermed se frem 
til sæson 2008. 

Årets kanindåb var det traditionsrige orienteringsløb, der dejs fandt 
sted på land (Nordhavnsarealet), dels på vand (Kalkbrænerihavnslø
bet og Svanemøllebugten). Der var mødt godt 80 kaniner op til 
dåben, og de blev ved hver af orienteringsløbets poster udsat for 
svære opgaver, herunder skodning på tid~ kims leg og andre hårde 
prøvelser. De tilbagemeldinger, vi har modtaget, vidner trods forskel
lige skønhedspletter om bred tilfredshed blandt kaninenle. Til af
tendåben blev der døbt hele 15 efternølere. Her gjorde Neptuns datter 
en flot figur! 

Dette blev mit første år som instruktionschef - men samtidig også det 
sidste (i hvert fald i denne omgang). For næste år vender en gammel 
kending, Christen Krogh, tiJbage på posten. Efter nogle år i Brasil
ien, er han tilbage i DSR og overtager næste år sin gamle titel som 
instnlktionschef. Jeg fortsætter dog i instruktionsudvalget, ligesom 
jeg også næste år vi I være aktiv instruktør. Jeg takker alle - specielt 
instruktionsudvalget og bestyrelsen - for jeres store støtte i år. Det 
har faktisk været rigtig sjovt :-) 

Selvom alt ikke er forløbet optimalt undervejs, synes jeg, vi har haft 
et fint år. At resultatet trods lidt besvær undervejs er blevet godt sky
ldes ikke mindst den store indsats., inSLruktionsudvalgsmedlcmmer, 
rovagter, scullerinstruktøren~ instnlktører og stynnandsinstruktører 
har lagt. I har været villige til at bruge tid, energi og engagement på 
at give nye roere og stym1ænd god instruktion. Tak for en stor ind
sats aJle sammen - jeg håber, at l alle el- med igen ti1 næste år! 

Af Peter Ogstrup 
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Gode råd til kulden 

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

Ombord i båden: Hold alle i bevægelse - lad ingen sidde styrmænd så 
længe at de bliver kolde. 
Man har det så godt som ens hænder og fudder er valme 
Stillestående luft betyder isolation. I en overlevelsessituation skal man 
altså prøve at øge mængden afstillestående luft omkring kroppen. Er du 
blevet gennemblødt, våd og kold - så vrid tøjet og tag det omvendt på 
- dvs. uldsweateren inderst mod huden. 

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

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

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

Lær førstehjælp. 

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

Fri! fra www.soesport.dk 
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DSR FAVORITLEVERAND0RER 

Alfa Eklun~ Rengøring 
og Vmduespolering 
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 l 

2100 København ø 
-=--www.e2.dk 

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

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

Geobyg 
murer, tømrer &: WS 
Willemoesgade 43 
2100 København ø 
Tlf. 40 1866 16 

Gravør Bent Herndal 
Købmagergade 65 C 
1550 København K 
Tlf. 33 11 34 62 

Holte Vinlager 
østerbrogade 106, Kbh. 
Tlf. 3543 04 15 
www.holtevinlager.dk 

SA-EL vI Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 388819 09 
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Orienteringsløb i efterår 2007 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

4.nov Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
ii.nov Jættemil Gribskov Mårurn OK 73 

25.nov Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
16.dec Gåsehusløb Ravnsholt I *** DSR ** * 

For yderligere infomlation se: 
http://www.o[ientering.dk/farum -ok/dk/karusse 11 os tI i ste .a<;p 
eller '0stkredsens Karusse]' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 

• Vinduespolering 
• Lettere havearbejde 

_J Kommer også i hjørnerne 
'{'Jww,ilJfa-eklund.dk. Telf. 7020 6776 

E-mail: hel@alfa-eklund .. ~~ • Fax. 7020 4413 



Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 
Hjemmeside: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
500 34 66 
www.dsr-online.dk 

Telefon: (køkken og kontor): 39296326 
Telefax: 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 

39296322 

Motionsroehef: 
Jan Trzaskowski 
Ved Amagerport 4. 3. tv. 
2300 København 5 

Materielforvalter: 
Dan Benny Hansen 
Ndr. FrIhavnsgade 13 A, 3.v 
2100 København ø 

e-mail: formand@dsr-online.dk tlf. 253702 OS 
e-mad: motion@dsr-onllne.dk 

tlf. 26132133 - 35431043 
e-mail: matenel@dsr-online.dk 

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

Langtursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Vennem1ndevej 20. 4.tv 
21 00 København ø 
tlf. 21 47 75 76 

e-mail: kasserer@dsr-online.dk e-mail : langtur@dsr-onllne.dk 

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

Kajakrochef: 
Kell IlSager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
tlf. 26 39 00 39 

e-mail: sekretaer@dsr-onllne.dk e-mail : kajak@dsr-onllne.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skindergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tlf. 26 74 70 48 

Sportsroehef: 
Berit Haahr Hansen 
H.P. ørumsgade 27. 2 
2200 København ø 
tlf. 35 83 98 39 

e-mali: kaproning@dsr-online.dk e- mad: sport@dsr-online.dk 

Instruktionsroehef: 
Peter Ogstrup 
Kildevældsgade 62 2. tv. 
2100 København ø 
tlf. 40 81 34 79 

Husforvalter og udlejning: 
Bente Kjøller 
Strandvænget 55, 2 
2100 København ø 
tlf.: 20 21 7074 

e- mali: instruktlon@dsr-online.dk e-mail: husforvalter@dsr-online.dk 

Formand: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 4588 5886 

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

Sekretær: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 29 234278 

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

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, l tv. 
2300 København 5 
tlf. 26 70 06 54 
e-mail: bladet@dsr-online.dk 

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
La ksegade 14, sI. 
1063 København K 
tlf. 30 71 3144 
e- mad: baren@dsr-onllne.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39680319 
e-mai!: hander
sen78@hotmall.dk 
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@POST) @ 
pp DANMARK 

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

DSR var naturligvis godt repræsenteret i Copenhagen Habour Race. som fandt sted 
lørdag den 13. oktober 2007. Faktisk blev DSR den mest vindende klub - Godt gået! 
(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 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 mai Is. 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 

Deadlines: 
Januar: Intet blad 
Deadline til februar blad: 
Onsdag den 9. januar 

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. 26 70 06 54 
Jacob Saxild 
Jon Nielsen 
Kristian Elkjær Kristensen 

TrVk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

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. kvantal, idet første 
kvantals kontingent dog er 625 kr. 
Forskellen 210 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvanta I. 

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 mgneder, 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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(Foto. Marianne Bentzen) 
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Leder 

©©© 
Året er ved at gå på hæld, og det er tid til at gøre status. DSR har endnu en sæson 
markeret sig stærkt både på ro og kajak fronten, hvor der er budt på rigtig mange 
spektaku lære resu I tater. Kajakskuret fik tilført R IGTIG mange nye kajakker, og 
midt i alle herlighederne modtog vi også en stor pose penge med en million kroner 
til at renovere klubhusets badefaciliteter. 
Bedre kan det næsten ikke blive, og derfor er det også p~ sin plads 81 takke 
hestyrelsen og ikke mindst de mange udvalgsmedlemmer, der i del daglige bakker 
dem op. Især skal der gå en hilsen til de bestyrelsesmedlemmer, der takker af i 
år. Ikke fordi de stopper, men for en engageret og stor indsats. Godt løftet: Perer 
"Pegepind", "Sporty Spicy" Berit og Dan "The Materiel Man". 
Naturl igvis også vel kommen (tilbage) til de nye med lemmer af bestyrelsen, der 
tager over for det kommende år og videre frem. 

Her i starten af december er der sandsynligvis andre ting end roning, der er på vej 
til at fylde vore hoveder og kalendere. Ligeså sa sikkert som, at julen altid falder 
i slutningen af december, ligeså sikkert er det, at den altid kommer helt bag på os. 
Pludselig er det julestress, gavekøb og travlhed, der fylder os - men heldigvis ogsa 
hygge, samvær og gode traditioner. 

Skulle der være lidt tid tilovers midt j al juleriet, så hac DSR heldigvis også en 
række gode tilbud. Først og fremmest er der bådvedJigehold, hvor DU har mu
ligheden for at være med til, at gøre båd parken i tip top orden inden sommeren. 
Hvis det er den gode form, som halter lidt i december måned, så tilbyder DSR: 
Ergorneterroning, vinterroning, svømning, salsa, og gymnastik - og så selvfølgelig 
julefrokosten den 8. december, hvor der bliver rig mulighed for at røre sig til Søren 
Banjomus. Jo, det bliver også jul i "Det Gamle Bådhus". 

Ogja, så er året næsten ved at være gået. Måske ses vi til en super nytårsaften i 
klubben, men i bladregi ses vi i hvert fald ikke for i begyndelsen af februar, da der 
ikke er noget januar nummer. 

Så herfra bladet skal lyde et ønske om en glædeligjul og el lykkebringende nytår 
til alle medlemmer al' DSR og læserne af dette blad. 

På vegne a/redaktiol1en Jacob Saxild og Marianne Bentzen 
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Aktivitetskalender 2007 

December 

04. Bestyrelsesmøde 
08. Julefrokost 
08. Fælles bådvedligehold kl. 10 
15. Juleroning 

Januar 

05. Fælles bådvedligehold kl. 10 
08. Bestyrelsesmøde 
09. Deadline på bladet 
12. Arbejdsdag i DSR 
14. Salsa starter igen 

Februar 

05. Bestyrelsesmøde 
07. Deadline på bladet 
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Du godeste! - er det allerede lul !? 

Ja det er det 

--- ,,", • • IDIUI i D~SR festsa I 

Der vil være den gode jule d n t medbragt af alle deltager), 
kolde snaps, øl og vin, fa tas mning, fremragenCte underholdning, 
besøg af Søren Banjomus, ~r rgoemeterløb i b overkrop, og ikke 

mindst musik il den lyse en... . ... 



JULERONING 
Lørdag den J S. december 2007 

Traditionen tro er vi inviteret til gløgg, æbleskiver og andet guf 
i B&W roklub i Langeljnie Lystbådehavn. Arrangement i B&W 
Roklub flnder sted fi'a kJ. 12:30 til 14:00. Vi satser selvfølgelig på 
at rO ind til arrangementet, hvis vejrer tillader det. Vi ror i givet fald 
afstedkl.ll:ISogertilbageca.kI.1S:00 

TILMELDING: Senest den L J . december på DSR Roaftaler (Group
care). Dem, der blot ønsker ar møde op i B& W Roklubben skal også 
tilmelde sig. Så koordinerer vi roningen når vi kommer nænnere. 

Vel mødt 
Motionsudvalget 

Rettelse til sidste nummer af bladet 

Hej blad! 
Jeg har lige læst et par artjkler i bladet, og må komme med en ret
telse, i artiklen "kaproernes markante resultater i 2007" skrives der at 
DSR's damer bliver nr. 2 med to point op til Sorø i 
2. omgang af otter grandprix der er FORKERT. Efter den første runde 
j Maribo var damerne 2 point efter og til anden runde stod det lige 
mellem Sorø og DSR, hvorfor begge hold fik guld, da 
sidste og afgørende runde ikke blev roet. 
DVS. at DSR's damer faktisk VANDT 1. division og ikke blev nr. 2. 
resultater kan ses på: 
http://www.roning.dk/upl_files/stilling2007100607.htm 

Venlig hilsen Arija 
(Redaktionen beklager selvfølgelig også - /\I[arianne) 



DET KREATIVE HUSUDVALG 
har færdiggjort planerne for renovering af vores sideindgang. 
Farver, belysning og udsmykning er besluttet, så nu forestår bare 
selve udførelsen. 
Arbejdet påbegyndes den anden weekend i januar og planlægges 
færdigt i løbet af januar. Det skal der bruges hænder til! ~ jo flere, jo 
bedre! Vi starter a.1lerede den 12. januar. 
Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen på de dage, du i 
sJutningen af januar kan forære DSR nogle timers arbejdskraft. 
SkI"iv dig på listerne i klubben eller send en mail til 
husforvaJter@dsr-online.dk om, hvornår du vil deltage. 
Husudvalget (Helen, Charlotte, Mette, Lars, Lars, Peder og Bente). 

SKABE ~ fornyelse m.m. 
Skabskortfornyelse vil fra 2008 ske i pe60den 1. januar ~ 1. marts. 
Herefter stilles ufornyede skabe til rådighed for medlemmer på 
ventelisten - og alt vil være klart, inden rosæsonen 2008 begynder 
ultimo marts. Fornyelse kan skt: ved indbetaling af kr. 50,- til 
klubbens girokonto 5003466. Vælg indbetalingskortJkortart 01, 
og skriv j tekstfeltet Skabskort 2008, saml navn, medlemsnr. og 
skabsnr. 

Af Husfarvalteren (Foto: Lars Bundesen) 
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Vild med Salsa 

Salsaen fortsætter i det nye år med nye otte gange. Salsa er, som du 
sikket ved, en pardans - manden fører, og kvinden lader sig føre . Der 
er plads til improvisation, flirt og grin. SaJsatrinene kan også bruges, 
når du skaJ til fest. 

Sted: Danske Studenters Roklub, salen 
Dato: Første gang 14. januar 2008 

(vi holder pause i forbindelse med DSR-skituren) 
Tid: Mandage k\. J 9:30-21 :00 
Pris: 300 kr. for 8 gange 

Husk penge første gang. Og gerne lige penge. 

Underviser 
Underviser er Deia Vejby. Hun er uddannet danselærer fra Stepz 
dansestudie anno 2006 og har undervist i salsa i nogle år. Optrådt på 
Nørrebro teater, i Bellaeenteret m.fl. 

Partner 
Parvis tilmelding er en fordel. For dem, som kommer uden partner, 
vil vi danne faste par. 

Niveau 
Niveauet er tilpasset letøvet. Holdet tager op, der hvor vi sluttede før 
jul. Hvis du har danset før, er det et godt sted at koble dig på. 

Tilmelding 
Der vil blive opsat tilmeld ingsliste i Slyngelstuen. 

Med venlig hilsen 
Peter R. B. Hatlo 
VI DSR-Motion 

~; : 
, ~ 

II i l' 

/~---~y---
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Mogens Haut 80 år 

En ar DSR's kendte skikkelser gennem mange år, tidligere husforvalter 
Mogens Haut, fylder 7. december 80 år. 

Mogens begyndte i DSR som stud.polyt. i 1950. Han blev flerdobbelt 
klubmester i 195\ og roede kaproning j 1952-58. Klubbens ambitioner 
og resultater var ikke så høje som nu, så det blev ikke en gang til et DM, 
men Mogens var dog med til at sætte banerekord på Brabrand i 8+, og 
han blev norsk juniormester i dobbeltscul ler. Senere dyrkedes veter
ankaproning med sigte på de årlige vikingeregattaer i Kerteminde. 

Mogens skiftede i 1975 til Rungsted Roklub, hvor han hw1igt kom i 
bestyrelsen. Han ledede klubbens vintergymnastik i hen ved J O år og tog 
en række leder- og trænerkurser i roning. 

I 1981 vendte han tilbage til DSR, bl.a. fordi mulighederne for roning på 
Bagsværd Sø tiltrak ham. I 1984 blev han kaproningschef. 

I lige knap 20 år, 1987-2006, har Mogens været klubbens husforvalter og 
varetaget den daglige drift af klubhuset på Strandvænget. 

la 



Han har været stærkt involveret i de mange renoverings- og ombygning
sprojekter, der blev gennemført i klubhuset i denne periode, bl.a. 
ombygning af køkken og bar, renovering af veranda, slyngelstue og 
sal, og ikke mindst bygningen af det nye motionsrum. 

Mogens har været primus motor inden for scullerroningen i mange år og 
har også stået for en af de seneste års store succeser i klubben, nemlig 
den årlige scullertræningslejr ved Hjelmsjo i Orkelljunga i Sverige, hvor 
mange af klubbens medlemmer far prøvet kræfter med både singlesculler 
og det øvrige scullermateriel. 

Han har også dyrket langtursroning, både herhjemme og i udlandd, bl.a. 
i den svenske skærgård og i Sydfrankrig. 

Ved sin 75-årsdag i 2002 blev Mogens udnævnt til æresmedlem 1 DSR. 

Efter 20 år på 2. sal på Strandvænget flytter Mogens om kort tid. "Jeg 
flytter til en dejlig lejlighed i nærheden, hvor der er en række faciliteter i 
ej~ndommen, bl.a. parkeringskælder, elevator, vaskeri og sauna," fortalte 
han undertegnede ved standerstrygningen. 

For mange af os, der har haft vores gang i DSR i en årrække, er det en 
tanke, man skal vænne sig til, at Mogens Haut ikke længere bor oven på 
klubben. 

"Men jeg vil fortsat ofte komme i DSR", lover Mogens. 

AjLars Bundesen 
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Ny bog om roning! 

12 
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Top 20 over flest roede km i sæsonen 2007 

Medl.nr. 
l 6305 
2 5693 
3 6409 
4 4191 
5 2023 
6 6359 
7 206 
8 6096 
9 5716 
10 5452 
l l 5974 
12 5804 
13 6678 
14 7024 
l 5 6976 
l 6 61 12 
l 7 6669 
l 8 4135 
l 9 6793 
20 4913 

Navn Roede km Ture 
Søren Bech Hansen 4.066 81 
Kelllisager 3.556 l 21 
Flem ming R. Jensen 3.534 127 
Laurits Rauer Nielsen 2.938 l l 9 
Pia Abo østergaard 2.327 47 
Jan Trzaskowski 2.325 99 
Bente Kjøller 2. l 21 l 8 
Anne Yde 2.044 54 
Helle Bak 2.035 120 
Agnete Christensen 2.017 124 
Steen Jørgensen l .91 l l l 3 
Mads Gydesen 1.824 41 
Anders Simonsen 1.786 90 
Lars Holst Bundgård 1.680 78 
Henriette Stokholm 1.607 91 
Niels Bak Hen ri ksen 1.449 32 
Rasmus Skou 1.375 91 
Trine Kornbeck 1.345 89 
Niels M. Søndergaard 1.325 93 
Jacob Saxild 1.233 76 

- - - ------- _. - ._-- -

Uforpligtende Tilbud: 

• Rengøring 
• Vinduespolering 
• lettere havearbejde 

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

E-mail: hel@alfa-eklund.dk· Fa x. 70204413 
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ViI du være 
Styrmand på Æventyr? 
- bliv langtursstyrmand! 

Er du stynnand? 
Vil du også styre i den vide verden? 
Så skal du på Jangtursstynnandskursus! 
DFfR afholder i foråret flere langtursstyrmandskurser. 
Et kursus strækker sig over en weekend, og det er et krav, at man 
allerede er stynnand. 

Kursusdatoerne er i skrivende stund endnu ikke offentJiggjorte, men 
hold øje med JangtursopslagstavJen og fredagsmailen. 

"Hvordan bliver jeg langtursstyrmand?" Spørg Langtursrochefen: 
langtm@dsr-online.dk 

MVH 
Langtursudva/get 

DSR roere holder velfortjent pause "søen rundt" (FOIO · Marianne Bentzen) 



Hvad betyder det at fange en ugle? 

"Bevingede ord" giver denne forklaring: 

Fange ugl:Cr - som --ro-udtrykkendl for 
1900 l betydningen: ikke fil aren tilslr-~kkeHg 
dybt i vandet, så blot dettes oversle overnade 
blev kruset. Senere brugt om ubeld på a.ndre 
områder. ODS formoder udtrykket opst.ået 
af ældre forestillinger om uglen som ulykkes
fugl, rimeligvis tilclcls fra hollandsk een uil 
vungen; muligvis l slægt med et i hvert fald 
fra 1798 kendt udtryk: (ange ll/ke, om d~r
lig~_ sor.na]~dsskab, 

(Bevingede Ord, ved T. Vogel-Jørgensen, 4. udg., Fr. Bagges Kgl. 
Hofbogtrykkeri, 1955) 

Nåja, og ifølge Etymologisk Ordbog betyder selve ordet "ugle" 
sådan set bare "en, der siger uhu"! 

uglel ug+/e \ub'i[. 
G fa::L1esgermansk mm-aJol/- 'ugle', cgL 
'lill~ ugle', djminuti .. , af cr Iydcftcrli~ncntlc 
urd ·tII~'ll' ''n - 'stor ugle', cgl. 'en der ~iger 
uhu' 
QERMANsK: okh'eslnorJisk ug/a, cngell;k owl. 
tysk Eli/e AHDRE SPROO~ lalin Il/ula 'ugle' 
DANSK: hyle. uhu 

ugle1 IIg11.~ wrb_ 
o an. af sub~1. II,~/e 
BET.UOV.: c I. 'Ri lil 31 se lige i: pjuske! ud 
som en uglc ~ fjerdragt' 

ugleset /lRlle+st'/r :Jdj . 
DET.UDY.: eg!. 'forhekset ed at en ugle har set 
på en' DATERlN(l-DK: ældre nydansk 

(Politikens Etymologisk Ordbog, Politikens Forlag, 2000.) 
Af Krislian E/kjær Kristensen 
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Kære medlemmer, 

Vi siger velkommen til en lille gmppe nye ungdomsmedlemmer, der 
vinteren igennem kommer til at træne i i ergometerne hver torsdag kl. 
19.00 samt lørdag eftenniddag når og hvis der kommer is på van
det. Roerne kommer fra Kajak Kraftcenter København og trænes af 
Christian Grau. Byd de nye roere vannt velkommen når I ser dem :) 
Skulle der opstå et generelt problem med plads i træningsrummet så 
tøv ikke med at henvende jer til KaproningschefRune Gartner. 

De bedste hilsner bestyrelsen 

Motionsrummet (Foto: Lars Bundesen ) 

16 



DSR FAVORITLEVERANDØRER 

Alfa Eldund Rengøring 
. og Vmduespolering 

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 14 51 50 
www.friluftsland.dk 

GastroDomix 
Slagterbodeme 10-14 
1716 Københavt;t V 
TIf. 70 25 24 90 

Geobyg 
lDurer, tf!6l111'er & WS 
Willemoesgade 43 
2100 København ø 
Tlf. 40 1866 16 

Gravør Bent Herndal 
Købmagergade 65 C 
1550 København K 
Tlf. 33 11 34 62 

Holte Vinlager 
østerbrogade 106, Kbh. ø 
TIf. 35 43 04 15 
www.holtevinlager.dk 

SA-EL vI Leif Werborg 
Philip SchousveJ 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 38 88 1909 
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Orienteringsløb i efterår 2007/2008 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

1.dec Vintercup LI. Harsekov OK øst 

15.dec Vintercup Aldershvile Lyngby OK 

16.dec Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
6.jan Nytå rssta fet Eriksholm Skov Holbæk OK 

12.jan Vintercup Kongelunden OK øst 

13.jan Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
26.jan Vintercup Geel Skov Lyngby OK 

2 . Feb Vintercup St. Dyrehave OK øst 

3.feb Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
24.feb Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
g.mar Div.match Kårup Skov 

16.mar Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
6.apr Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
20.apr Stifinderløb Stenholt Vang *** DSR *** 
27.apr Div.match Gribskov Nord 

For yderligere infonnation se: 
http://www.orientering.dk/farum-o kldkJkarussellostl iste.asp 
eller '0stkredsens Karussel' på forbundets hjemmeside. 

Du kan også kontakte Johan Frydendahl, tlf. 29234278. 



Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 
Hjemmeside: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
500 34 66 
www .dsr-onlin·e_dk 

Telefon : (køkken og kontor): 39 29 63 26 

Formand: 
Han, G. Ol,en 
Hamlet,gade 3. 3. tv. 
2200 København N 

Motionsroehef: 
Jan Trlaskowski 
ved Amagerport 4, 3 . tv. 
2300 København S 

Materielforvalter : 
Dan Benny Hansen 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, 3.v 
2100 København ø 

e-mail : formand@dsr-online dk rlf. 25 370205 
e-mai!: motion@dsr-online.dk 

tlf. 26132133 - 35431043 
e-mail: materiel@dsr- onl lne .dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
rlf. 29 23 42 78 
e-mail : kassererØ>d • .."onllne.dk 

Sekretær: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52, I. th. 
2720 Vanløse 
tlf. 38 79 52 26 
e-mali: sekretaer@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Rune Gartner 
Skmdergade 32, lej. 17 
1159 København K 
tlf. 26 74 70 4B 
e-mail: kaproning@dsr-online.dk 

Instruktionsrochef: 
P€ler Ogstrup 
Kildevældsgade 62 2. tv. 
2100 København ø 
tlf. 40 Bl 34 79 
e-rnail:instruktion@dsr-online.dk 

Langtursrochef: 
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 9B 39 
e-mail: sport@dsr-online.dk 

Husforvalter og udlejning: 
Bente Kjøller 
Strandvænget SS, 2 
2100 København ø 
tlf.: 2021 70 74 
e-mail: hus(orvaJter@dsr-online.dk 

Oriente ri ngssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engetsborgvej 44 
2600 Lyngby 
lif. : 45 885886 

Michael Remod 
Skarøgade 5, 2.th. 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 6B 38 

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

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvænget 55 
21 00 København ø 
e-mail: 
kont ingent@dsr-onllne .dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, l tv. 
2300 København S 
tlf. 26 70 06 54 
e-mai!: bladet@dsr-online.dk 

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
tlf. 30 71 31 44 
e-mail: baren@dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39 613 03 19 
e-mail : hander
sen7B@hotmall.dk 
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Afsender: Danske Studenters Roklub, Strand vænget 55, 2100 Kbh. ø 

Birgitte Sørensen døber en af klubbens nyanskaffelser ved årets standerstrygning. 
Blandt de fremmødte var en af klubbens mangeårige medlemmer. HK Kristensen 
(siddende bagerst i billedet), der havde doneret en kaproningskajak til klubben, som 
han selv døbte i dagens anledning (Foto: Lars Bundesen) 
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