


DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på cd-rom til DSR med 
att. til redaktionen . 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken på kontoret i båd hallen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-maiIs og IKKE som tekst 
direkte i mails. Alle indlæg til bladet 
skal forsynes med navn på forfatter 
og evt. ansvarligt udvalg inde i selve 
teksten . Medsendte fotos skal helst 
være med fotografnavn og evt. 
bi lied tekst. 
på forhånd tak. Redaktionen. 

Deadlines 
Marts blad: 

Deadlines 

Deadline den 5. februar 09 
April blad: 
Deadline den 5. marts 09 

Adresseændring: Henvendelser 
om adresseændring og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen på 
e-mail-adressen : 
konti ngent@dsr-online.d k 

Redaktionen 

Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
Jacob Saxild, Naja Riegels, 
.Jon Skibsted, 
Kristian Elkjær Kristensen og 
Lene Svingel 

Tryk: 
Oplag: 

Syd tryk, 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 705 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 470 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 705 kr. 
Forskellen 235 kr. modregnes ved 
opkrævningen det føl.gende 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 . 



Leder 

Aktivitetskalender 2009 

Klubmesterskab 
Blåt øje-fest 
Tag en ven i hånden 
Skabskort 
Instruktørdag 
Er du til æventyr? 

Indhold 

Nekrolog Niels Helweg-Larsen 
Kanininstruktion 
Kajakpoloudvalg 
Stig med Sejrsmasten 
Nye kok, Henrik Aberg 
Nye ansigter i DSR bestyrelse 
Baderums-projekt 
Quer durch Berlin 
Talent 2016 
Orienteringssektionen Referat 

Sea Challange fyn 

Favoritleverandører 
Introfest 

Orienteringsløb 

Kontaktinfo 

Bestyyelsen i DSR anno 2009. 
øveyst fya venstye ses: MateYielfoyvaltey, Rasmus Skou, Sekyetær, Pia 
østergaaYd; Kajakrochef, KellIisagel'; Motionsyochef, Søren EllersgaaYd 
Nielsen; Kasseyey, Johan Fyydendahl Nedeyst fra venstye ses: Langtuysrochef, 
Laurits Rauey Nielsen; Formand, Hans G. Olsen; Redaktøl', MaYianne Bentzen; 
Instyuktionsyochef, Christen Kyogh; Husforvaltel', Mads Rasmussen 

Fraværende denne dag val': SpOytsyochef, Ulyik Ralfkiær og Kapyoningschef, 
Rune Gaytner 
(Foto: HenYik Asmussen) 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
20 
21 
26 
29 
33 

36 

37 
38 
38 
39 

3 



4 

Leder 

Velkommen til den første udgave af DSR Bladet i 2009, og rigtigt godt nytår 
til alle klubbens medlemmer, trods vi er nået til februar måned! 

December ogjulen føles meget langt væk, men lad os alligevel tage et lille 
tilbageblik. . 
DSRs julefrokost blev endnu et år en stor succes med dans til Søren 
Banjomus; muskuløse overkroppe til ergometerræs; og et Styrmandslaug, 
som efter en god indsats takkede af. 
Så var der bladet som gik i julemood og fik flere quizdeltagere op af stolene, 
og den hurtigste på tasterne til tretten rigtige blev, Johannes Sjolte, som blev 
præmieret med et par sokker til Motionsudvalgets veltilrettelagte 
jule-klippe-stue. 

Personligt havde jeg den mest underlige, men også meget næstekærlige 
oplevelse i december måned. Jeg havde hængt enjulesok uden på min 
hoveddør og en uge inde i december begyndte der at komme små ting 
i sokken hver eneste dag. Ingen meldte sig under fanerne til at være 
drillehissen, men til sidst viste det sig, at det var min (n'ærmest ukendte) 
nabo, som ikke kunne modstå fristelsen og ville sprede lidtjuJesmil i en 
mørk tid. 

I decen1ber gik to store romestre desværre også bort, Niels Helweg-Larsen 
og Bent Jensen (læs nekrolog andetsteds i bladet). 

Og så sprang vi alle ind i det nye år 2009, dog uden den traditionelle 
nytårsfest i DSR. 

I det nye år har DSRs bestyrelse holdt strategidag; DSR har fået en ny kok 
(se portrættet i dette blad); Sandpapiret er fundet frem til bådvedligehold; 
Startskuddet er gået til årets sommerlangtur til Krim; og nok så vigtigt er 
baderumsprojektet i fi.t1d gang (se nærmere i bladet). 

Så sig ikke, at der ikke sker noget i DSR om vinteren, mens vi går og 
drømmer os til en ny rosæson. 
Af Marianne Bentzen, redaktør 



Aktivitetskalender 2009 

Februar 
• Tirsdag den 3. 
• Torsdag den 5. 
• Fredag den 6. 
• Lørdag den 28. 
• Lørdag den 28. 

Marts 
• Tirsdag den 3. 
• Torsdag den 5. 
• Tirsdag den 17. 
• Torsdag den 19. 
• Lørdag den 21. 
• Lørdag den 28. 
• Søndag den 29. 

April 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Lørdag den 4. 
Tirsdag den 7. 
Onsdag den 8. 
Onsdag den 15. 
Lørdag den 18. 
Søndag den 26. 

Bestyrelsesmøde 
Deadline på DSR-blad 
Fredagsbar 
Indendørs klubmesterskaber 
Blåt Øje-fest 

Bestyrelsesmøde 
Deadline på DSR-blad 
Introaften for nye medlemmer 
Styrma ndsteori 
Instruktørdag 
Oprydning i båd hallen 
Standerhejsning 

Start på kanininstruktion 
Bestyrelsesmøde 
Måneskinstur 
Introaften for nye medlemmer 
Hjælperfest 
Løvspringstur 
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Så er der klubmesterskab 
ergometerroning 

Årets klubmesterskab i ro- og kajakergometer løber af stablen, lørdag 
den 28. februar 2009 kl. 13. 
Kom og vær med, alle kan deltage. 

Der er løb i følgende klasser: 

Åben klasse: åben for alle (der roes med handicap) 

Begynder: aldrig tidligere deltaget i et ergometermesterskab 

Motion: roere, som ikke træner under et organiseret rotllbud 

Distancen er 1000 meter. 

Klubmesterskabet afsluttes med et åbent lodtrækningsløb for alle, 
som har lyst til at være med, her er distancen 500 meter. 

Alle kan deltage i klubmesterskabet, og det er op til den enkelte, om 
man vil ro individuelt, lodtrækningsløb eller begge dele. Der roes 
med handicap efter vægt og alder. 

Etter klubmesterskabet er der en storslået mulighed for at deltage i 
Blåt øje festen. 

Vel mødt. Vi glæder os til at se jer! 

Med venlig hilsen Sportsrochejen og Kaproningschejen 
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BLAT ØJE FEST 

HAR DU også ventet 
ALT for længe på invitationen 
til den næste fest i DS R? 

VF,NTETIDEN ER FORBI! 

Styrmandslauget vil gerne invitere til dans, fest og spas, nemlig ... 

BLAT ØJE FEST 

LØRDAG D. 28. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 

For nærmere information, helunder pris og tema for festen, 
se opslaget i klubben. Billetter købes i baren. 

Af Styrmandslauget 
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Tag en ven i hånden ... 

Der er alt for megen krig, forurening og ondskab i verden. Mange 
mennesker og små pelsforede dyr med store, bedende øjne kommer 
hver dag galt af sted. For eksempel rar nogle af dem en splint i 
poten. Men nu kan du gøre noget for, at verden bliver et bedre sted 
at være ... 

Hvis du stadig har venner, der ikke er med.lem af Danske Studenters 
Roklub, så giv dem en krammer, tag dem i hånden og følg dem til 
introaften i DSR. Du har to muligheder for at gøre verden til et bedre 
sted: J 7. marts og 15. apri l 2009. Begge dage kJ. 20.00 i festsalen. 

Tag en ven i hånden ... 

Instruktions- og gruppekrammerrochefen 
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Så sker det ... ! 

Hvis du kunne tænke dig at blive forvandlet til endnu et dyr i 
DSR, så er her chancen - og denne gang har du chancen for at 

bliver en pingvin! 

Den J. marts opsættes listerne til årets kajakinstruktion, og de 
tages ned igen den 20. marts. 

Så vil du være en af de heldige, som måske får en plads på 
pingvinholdet, så er det bare med at holde øje med opslagstavlen i 

DSR for nærmere information. 

Bedste hilsner fra Kajakudvalget 



sA ER DET TID IGEN ... 

til at få fornyet skabs kort. Prisen er uændret - 50 kr. pr. skab pr. år. 
Skabskort skal fornys SENEST den 25. marts 2009. Klipning af 
ufornyede skabe vil ske de sidste dage inden 1. april. 

For at lette det administrative arbejde for kassereren er proceduren 
ændret en smule: 

Du indbetaler kr. 50 pr. skab til konto 3219 3993260894 (Bente 
Kjøllers konto i Danske Bank - som kun anvendes til dette fonnål). 
Ved indbetalingen skal du angive navn, medlemsnummer samt 
skabsnummer. Kun hvis alle tre oplysninger er angivet korrekt kan 
du forvente, at skabet bliver registreret som fornyet og forsynet med 
nyt skabskort. 

Har du spørgsmål eller problemer med fornyelsen, så ring til Bente 
Kjøller på 20217074 eller send en mai! bkjoel@gmail.com. 

Af Bente Kjøller 
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Instruktørdag 

Er du instruktør - eller ved at blive det - og skal du instruere i 2009, 
skal du naturligvis til instruktørdag. 

Der vil du få mulighed for at møde de andre instruktører, 
lytte til spændende indlæg (og til Christen, desværre !), 

få inspiration samt hugge ind på den verdenskendte, 
gourmetoplevelse: Instruktørdagsbrunchen. 

Tnstruktørdagen afholdes den 21. marts 2009 
fra kL 10 - 14. Sæt kryds i kalenderen! 

Med venlig hilsen 

Instruktionsudvalget 

Der øves ihærdigt med klaver, guitar og sang i DSR. I første omgang bestar det musi· 
kalske kor kun af to personer med mulighed for udvidelse senere på sæsonen 
(Foto: Marianne Bentzen) 
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Er du til æventyr? 
- Så tilbyder DFfR tre ture i sommeren 2009 

Nordtyskland fra Templin til Waren 4. -12. juli 
Turen går via søer, floder, kanaler, gennem sluser og smukke skov
områder med et utroligt rigt og varieret fugle- og dyreliv. Et slot eller 
to passeres også undervejs. Distancen er ca. 200 km og der over
nattes på camping- eller naturlejrpladser eller i/ved søsportsklubber. 
Tilmeldingsfrist er mandag den 16. marts 2009. Tilmelding og nær
mere information på DFfR's hjemmeside "roning.dk" under "Bred
deakti vi teter/Oplevelsesture". 

Nordtyskland fra Miiritz til Berlin 11. -19. juli 
Turen går gennem det smukke landskab i Nordtyskland - fra Waren -
som er beliggende i toppen af Tysklands største sø Milritz - til Berlin. 
Et "Lake District" så imponerende flot, hvor man bare sejler fra den 
ene større eller mindre sø til den næste og undervejs passerer igen
nem 15 sluser og sejler "nedad" omtrent 30 meter i en stille med
strøm. Tilmeldingsfrist er mandag den 16. marts 2009. Tilmelding 
og nærmere information på DFfR's hjemmeside "roning.dk" under 
"Breddeaktiviteter/Oplevelsesture". 

Krim - "Gør det selv"-tur i Sortehavet 7. - 13. juli 
Oplev Krim og Sortehavet - skynd dig inden russerne kommer! Lav 
en 'gør det selv' tur efter DSR's tur i ugen før. Der vil være mulighed 
for at byde ind på en eller flere ture efter aftale med DSR. Her skal 
du hurtigst muligt melde dig hos DSR's langtursudvalg på 
langtur@dsr-online.dk. 

Af langtursudvalget 



Nekrolog 
Niels Helweg-Larsen død, 
97 år gammel 

DSR mistede i julen et af sine ældste 
medlemmer, idet fhv. forlagsboghandler· 
Helweg-Larsen, kendt som "Nillikum", 

døde 26. december 2008, 97 år gammel. 

Han blev i midten af 1930'erne medlem afDSR og var i en 
årrække ivrig langtursroer, bl.a. med mange ture i Norge. 
Han var derefter i en del år inaktiv, men genoptog som 
pensionist roningen som medlem af det såkaldte tirsdagshold, 
der omfatter en gruppe aktive ældre medlemmer af DSR. 

Niels Helweg-Larsen var medstifter af Thing & Appels Forlag, 
der tilførte bogmarkedet mange markante og smukke udgiveIsee 
Han forfattede desuden selv en række erindringsbøger, bl.a. "Mit 
navn er Nillikum - borgerlige bekendelser" (1979) og "Lykke på 
rejsen" (1996), der også indeholder beretninger om langture. 

Af Lars Bundesen 
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Kanininstruktion 2009 

I lighed med tidligere år må vi regne med, at omkring 300 nye roere 
skal instrueres i DSR i 2009. Klubben har derfor behov for ca. 80 aktive 
instmktører for at fastholde kvantitet, kvalitet og kontinuitet i klubbens 
rouddannelse og samtidig gøre instruktionsforløbet til en god oplevelse 
for de nye roere. 

Som instruktør er du med til at fastholde DSR's høje niveau for instruk
tion og ikke mindst gøre instmktionen til en god oplevelse og en god 
introduktion til klubben for den kommende sæsons nye roere. Samtidig 
får du mulighed for at udbygge dit netværk i roklubben, både blandt nye 
medlemmer og andre instmktører. Og endelig er du med til at sikre klub
ben en tilgang af nye medlemmer, der tilfører klubben dynamik, styrker 
det åbne miljø i DSR og bidrager til at fremtidssikre klubbens økonomi. 

Så hvis du er instruktør og har lyst til at yde et værdifuldt bidrag til klub
ben, så er det måske noget for dig at instruere i 2009. 

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

I begge tilfælde kan du sende en maiI til instruktion@dsr-online.dk eller 
ringe til mig på 33 235 236. 

Med venlig hilsen 
Christen Krogh 
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Kan du gå på vandet og holde mange 
bolde i luften? 

- Så er du det fødte medlem af vores nye kajakpoloudvalg! 

Og hvorfor lige et kajakpoloudvalg? 
Jo, for DSR vil godt tilbyde at lave kajakpoloarrangementer i 
Svanemøllehavnen. Alle, der har været på Hjelmsjo, ved, hvor sjovt 
kajakpolo er. Så det vil være en rigtig god og fornøjelig aktivitet at 
kunne tilbyde i klubben. - Specielt hvis vi kan slå de hårde hunde fra 
Skovshoved! 

Og rigtig mange har sikkert også prøvet at spille kajakpolo til en 
polterabend eller en fødselsdag. Så det er der rent faktisk penge i for 
DSR, hvis vi kan tilbyde eksterne grupper at organisere kajakpoloar
rangementer for dem. 

- Og det er disse ting, vi gerne vil have et kajakpoloudvalg til at stå for. 

Og hvad skal jeg så lave som medlem af et kajakpoloudvalg? 
Som medlem af kajakpoloudvalget kommer du til at medvirke i løs
ningen af en række rigtigt skægge opgaver: 
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Arrangere og gennemføre DSR's deltagelse i 
kaj akpoloturneri nger 
Lave kajakpoloarrangementer i DSR-regi 
Markedsføre kajakpoloarrangementer for eksterne grupper 
Gennemføre eksterne kajakpoloarrangementer ved 
polterabender, fødselsdage og lignende 
Stå for DSR's kajakpoloudstyr og -faciliteter 
+ sikkert mere som l selv finder ud afi udvalget 



Interesseret? 
Så kontakt DSR's kajakrochef, Kelllisager på kajak@dsr-online.dk. 
Når vi er tilstrækkeligt mange, holder vi et opstartsmøde og tager 
den derfra. - Men skynd dig at melde din interesse. Der er kun et 
begrænset antal pladser! 

Af Kell lisager 

Kajakpolo på Hjelmsjo. 
(foto: Lars Bundesen) 
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Tillykke Stig Rasmussen (Kaptajnen) 
med Sejrsmasten 2008 

Kære Veteraner 
En stor dag for Stig Rasmussen, der i 
aften (i hans fravær på Generalforsam
lingen) modtog Sejrsmasten af Mads 
Rasmussen, som på bestyrelsens vegne 
motiverede overrækkelsen. 

Stig Rasmussen får den først og 
fremmest for sit store arbejde for hele 
kaproningsafdelingen og ikke mindst 
for sit velorganiserede "indpiskerarbejde" 
med veteranerne. Og så har man selv
følgelig også medlemsnummer l (der 
blev lavet en revision af systemet, da 
Stig var formand). 

Stig var meget rørt og bemærkede tørt 
henvendt tilos, at 'det var lige den, han 
manglede', så nu har han v ist det hele. 

Det kom helt bag på de forsamlede 

(Foto Asbjørn Torp) 

veteraner, som sad og prøvede at komme sig ovenpå vores svenske 
koks præstationer. Kagen havde dårligt nået at bundfælde sig. 
Vi havde fået at vide at Mads, hus forvalter ville snakke med os, så vi 
skulle ikke gå. Vi var ret nervøse og prøvede at finde ud af, hvad vi 
nu havde gjort? og hvor stor skideballen ville blive? 

Vi føler, at æren også drypper lidt på os, og det er fint, at der kom
mer lidt fokus på det at være forbillede for alle de unge medlemmer. 
Det forpligter! 
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Vi i veterangruppen, der dyrker kaproning, er mellem sidst i fyrrerne 
og først i halvfjerdserne, men vi føler os som en fasttømret gruppe, 
og nyder Stigs meget kontante og tørre humor - nogle gange bringer 
det minder frem om Gustav W:eds Knagsted - bare meget sjovere. 
Det er den rene leg at være træner for veteranerne, når man har Stig 
til at styre dem. 

Vi er helt klar over, at det er et privilegium, at Stig gider gøre det 
store arbejde for os - utallige er de tilbud, som han gennem tiderne 
har fået om de allerstørste poster inden for roning - men ingen tvivl 
om, at det skal altså være sjovt - og det er det med den flok originaler 
som os. 

Det andet Stig Rasmussen gider at være, er international banedom
mer. Han er i disse kredse højt respekteret for sin dygtighed, erfaring 
og store overblik i kritiske situationer, og bliver derfor tildelt dom
mer jobs hvert år ved mesterskaber rundt om i verden. 

Stig er i dag en meget aktiv pensionist - jeg tror han endte som 
"kontreadmiral i flåden" - eller noget lignende (ha-ha) . 

Tillykke Stig (kaptajnen) - du har fortjent din Sejrsmast! 

Af Gamle Asbjørn 

Referat af DSRs Generalforsamling 2008 
følger i næste nummer af bladet. 
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Velkommen til vores nye kok, 
Henrik Aberg 

DSRs akilleshæl må vel på mange måder 
kunne siges at være vores køkken - for 
uden mad og drikke, duer vores roere 
ikke ... ! RIadet har talt med køkkenets 
nye ankermand og kok, Henrik Aberg 
- Velkommen til DSR! 

Henrik Aberg kommer oprindelig fra 
Helsingborg, men har boet og arbejdet 
i Danmark i mere end 15 år. I starten 
arbejdede han om dagen i Sverige og om 
aftenen i Danmark, men valgte til sidst 
(med lidt skub fra Amors pil) at bosætte • 
sig i København. 

Henrik har været kok i mere end 30 år, så han kender en del til 
branchen og har blandt andet været ejer af to restauranter i Køben
havn. 

Fra Nordsverige til Australien 
Henrik har rejst over hele verden og har altid haft sit forklæde med i 
kufferten. 

Han kaster sig gerne ud i de mest fremmedartede retter og er bestemt 
ikke bange for at prøve noget nyt på den kulinariske front. 
Maden, som møder DSRs medlemmer, vil derfor også bære præg af 
det store udland - og så kan man jo selv drømme sig til fjernere him
melstrøg. 

Da vi undervejs kommer til at tale om temaaftener med maden som 
omdrejningspunkt og udlandet som ekstra krydderi, er Henrik derfor 
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også fyr og flamme. Det har han ofte praktiseret de andre steder, hvor 
han har været gennem sin karriere, og det falder ham helt naturligt, at 
vi selvfølgelig skal have op til flere temaaftener i DSR. 

Vand, mad og DSR 
Motivationen for at søge jobbet hos DSR hænger meget sammen med 
arbejdstiderne (fri hver weekend), men Henrik følte også straks, at 
DSR er et hyggeligt sted at være - og så er det jo tæt på vandet. H vad 
er det så lige med det der vand og Henrik? 
Jo, hvis man kigger på Henriks jobs j København, så har de alle 
været omgivet afvand. Først drev han en husbåd i Nyhavn; så blev 
han ejer af Cafe Øresund i Skovshoved; derefter var han køkkenchef 
på Furesø Marina, og ja, hvad var så mere naturligt end at søge job
bet hos DSR. 

Efter en måned i køkkenet kan Henrik sagtens afsløre, at han føler sig 
rigtig godt tilpas hos DSR, og han er meget glad for at være her. Som 
han smilende siger: "Jeg møder og snakker med så mange forskellige 
og glade medlemmer, som alle roser maden - det er da skønt". 

På det sidste spørgsmål, om Henrik er roer, svarer han lunt "Nej, men 
jeg vil rigtig gerne prøve. Det skal bare blive I idt varmere". 

Og for jer, som endnu ikke har smagt Henriks kulinariske evner, så 
skynd jer ned i DSR, det er helt sikkert rejsen værd! 

Endnu engang velkommen til Henrik Aberg. 

Af Marianne Bentzen 
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Nye ansigter i DSRs bestyrelse 

Ved årets Generalforsamling i DSR blev følgende nye medlemmer 
valgt ind i bestyrelsen. 

Mads Rasmussen, 
Husforvalter 

Til lykke med valget til alle tre! 

Af redaktionen 
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Søren Ellersgaard Nielsen, 
Motionsrochef 

Ulrik Ralfkiær, 
Sportsrochef 



Baderums-projekt 
- nu sker der VIRKELIG noget! 

Når dette blad udkommer, er der fuld gang i det længe ventede baderum s
projekt. Det krævede nogle store udfordringer først, men nu er projektet 
kørende. 
For lige at opsummere bringer vi her tegning, tidsplan og lidt informa
tioner om selve projektet. 

I forbindelse med revurderingen af ombygningsprojektet har bestyrelsen 
lagt vægt på at fa flg. målsætninger opfYldt: 
- Renovering af herrernes bade og den fælles smilla i varige materialer. 
- Etablering af mere 
skabsplads til damerne - og 
tilhørende bade. 
- Mulighed for benyttelse af sau
naen for både damer og herrer. 
- Forbedret arealudnyttelse i her
rebadene end den 
nuværende. 

Indvirkning på kJublivet 
Den nuværende tidsplan inde
bærer, at herrernes baderum er (Fora. Henrik Asmussen) 

lukket fra 19. januar til ultimo april, og herrerne kan i denne tid benytte 
opstillede brusere i langtursrummet. 

Demdover skal der køres affald ud gennem døren mod Strandvænget via 
ergometemmunet, hvilket betyder, at der vil være mindre plads til 
vægttræning. 

Vi håber på, at alle vil vise forståelse for de gener, projektet kan medføre, 
og vi glæder os til det færdige resultat! 

Bestyrelsen 
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Overordnet arbetdsapgaver 

(Foto: Henrik Asmussen) 
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Quer durch Berlin 

Den anden weekend i oktober drog to hold fra DSR til Tyskland for 
at ro den 79. legendariske regatta "Quer durch Berlin". Regattaen er 
et langdistanceløb, der strækker sig over 7 km på den MEGET sno
ede flod Spree gennem centrum af det gamle Vestberlih. 

Turen startede fredag eftermiddag, hvor de to hold begyndte rejsen 
sydover mod første stop - Gedser færgehavn. Her mødte vi en række 
andre fra DSR - deres destination var dog ikke øl og roning i Berlin, 
men sol og skiløb i østrig - ja, vi fra DSR er nogle rigtige globetrot
tere. 

Efter ankomst til den gamle kommunistiske højborg og indbookning 
på et hostel, som var indrettet efter skikken e fra den "gode gamle 
tid", gik turen ud i nattelivet. På damesiden var der nogle, der mente 
at have lokalkendskab, og man ''bare'' lige skulle lidt ned af Karl 
Marx Strasse for at finde et hyggeligt kvarter. Men da det bedste, 
de kunne finde, var en møbelhandler og et dødt boligkvarter, blev 
de stemt hjem, og vi tog ind på en af de mange hyggelige cafeer, vi 
allerede havde passeret. Da vi skulle ro dagen efter, blev det dog blot 
til en enkelt drink - en ikke alt for tynd long island ice tea. 

26 



Forfatterne på denne artikel syntes dog, det ville være spild bare at 
ligge i sengen til, vi skulle mødes til roning midt på lørdagen, så vi 
blev enige om at stå tidligt op for at komme rundt og opleve histo
riens vingesus og den vidunde:-lige luft af frihed - meget blev set 
med deraf følgende ømme ben. 

Midt på lørdagen gik turen i Sune's åbne cabriolet mod startområdet 
iført trikot og solbriller. Efter cox-mødet - som selvfølgelig foregik 
på tysk og for en gangs skyld uden synkronisering - skulle bådene 
rigges til, og turen endelige formål udføres. 
Der var over 110 både i forskellige klasser tilmeldt - DSR stillede 
med to ottere: 

Dame 8+: Lene Britt Boisen, Christine Bille, Mette Mathiasen, Anja 
Falck-Riecke, Birgit Falck-Riecke, Karina Seierø, Henriette Stock
holm, cox: Agnethe Christensen. 

Herre 8+: Senna Odoom, Sune Korremann, Jesper Ravn, Rune Berg, 
Michael Remod, Erik Rasmussen, Jacob Jansson, Jacob Winkel, cox: 
Mette Bisgaard. 
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Turen gik nogenlunde, og vi ramte ikke en eneste gang de mange 
bredder på den snoede mte - vi kyssede dog en tysk båd lidt. 
Damerne fik en 7. plads ud af 8 både i deres klasse, mens herrerne fik 
en 3. plads ud af 5 både. 

Efter l km gåtur med en 8+ i strakte arme stod lørdag aften endelig 
på fest - god middag i byen og efterfølgende øl på biergarten med 
lederhosen og høj g-streng (Ravn har dokumentation). 

Søndag formiddag gik turen hjemad efter endnu en fantastisk rotur i 
DSR-regi. 

Tekst og Foto af Jesper Ravn og Jacob Winkel 
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Første styrkeprøve på vejen mod 
Olympiske Lege i 2016 

Vintersæsonen er over os, og de første ergometerstævner er blevet 
afholdt. I skrivende stund er det kun Sjællandsmesterskaberne, vi 
har resultaterne fra. Stævnet fandt sted i Kalundborghallerne d. 13. 
december og bød på stor succes til DSR-roerne. 8 medaljer blev det 
til, 4 af Guld, 2 af Sølv og 2 af Bronze. Udover de altid stærke senio
rer, der høstede medaljer både på 2000 m og 6000 m, var der et nyt 
hårdtroende indslag på den danske roscene fra DSR. De unge talenter 
fra projekt "Talent 2016", skulle i Kalundborg vise, hvorfor de, via 
deres fYsiske potentiale, er blevet en del af projektet. Med en række 
gode tider og ikke mindst en sjællandsmester i junior A-klassen, viste 
de unge DSR-roere, at de er på rette vej. 

Guldmedaljen stod Tøger Berg Rasmussen for i Junior A på 2k 
distancen. Tøger leverede et vel disponeret løb i en udmærket tid set 
i forhold til hans korte bekendtskab med romaskinerne, hvilket lover 
godt for de kommende Danmarksmesterskaber, hvor man kan håbe, 
at Tøger vinder juniorrekorden tilbage til DSR. Claus Frydendahl 
holdte juniorrekorden i flere år, indtil Kristian 0stergård, daværende 
Holstebroroer, slog den i 2002 i tiden 6:07,9. 

Sjællandmester 2008 junior A 
- Tøger Berg Rasmussen i tiden 
6.·22,8 (foto Juliane Elander 
Rasmussen) 

29 



Det er en hård tid at slå, men med den stejle forbedringskurve, som 
talenterne holder sig, er det værd at holde øje med. Hvis ikke det 
lykkes for Tøger ved dette års DM, kan det være, at det bliver 
Asbjørn Stahlhut, der om nogle år generobrer mesterskabsrekorden 
til DSR. Der er dog stadig et stykke vej for den unge junior C-roer, 
men han har årene og mange træningstimer foran sig. Over hele lin
jen gjorde de unge talenter en god figur ved denne første styrkeprøve 
på vej mod de store mål på de nationale og internationale robaner. 

Den gode figur skal holdes. 
Det er tidligere landshoJds
roere Wojciech Mazurkie
wicz og Jesper Krogh, der 
står for træningen af de 
unge talenter. Wojciech 
er positiv over talenternes 
fremgang, men ved også, at 
det er vigtigt, at de holder 
fast nu, hvor de er kommet 
ind i en god træningsrytme. 
Fremgangen bliver ikke ved 
med at komme ved, at man 
bare møder op til træning og 
træner med; der skal også 
trænes hårdt. Efteråret er 
gået med at lære talenterne 
at træne og komme ind i 
træningsrytme. Flere af 

Trætte forbilleder Jens Broberg og Mads 
Rasmussen, som lige kommet i mål efter 6 km 
sjællandsræs (foto Juliane Elander Rasmussen) 

de unge var ikke vant til at træne, før de blev udnævnt til fysiske 
rotalenter, og så er romaskinen en hård en at komme i gang med. 
Det er målet at skabe en god træningskultur for de unge talenter og 
derved få det maksimale ud af roernes fysiske potentiale, således de 
er bedst muligt rustet til den forestående rosæson. 
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Træningslejr i Piediluco 
Sæson kickstartes med en træningslejr i Piediluco for de roere, der 
har vist vedholdenhed og bevist, at de kan og vil træne hårdt. Det er 
vigtigt at viljen og lysten korr.:ner fra talenterne selv. Roning er en 
sportsgren, hvor succesen nås, når det er lysten, der driver værket. 
Men der er heller ikke noget, som at komme på vandet efter en lang 
vintersæson, hvor der er blevet opbygget muskler og kondition, så 
båden bare flyver derudaf. 

Wojciech og Jesper vil i den forestående sæson satse på at lave den 
stærkest mulige senior fi rer uden stynnand, og i juniorklassen er 
det en dobbeltsculler, der satses på. Efter den italienske træningslejr 
vurderes de mulige mål for disse både i 2009. Da flere aftalen terne 
allerede i 2009 rykker op i seniorklassen, kommer kampen om plad
serne i dobbeltsculleren til at stå mellem Gideon, Tøger og Mark. Her 
bliver det afgørende, hvem der forbedrer sig mest over de næste par 
måneder. og hvem der bedst kan omsætte sine kræfter, når de kom
mer på vandet. Det bliver spændende at følge talenterne og se, hvad 
de kan drive det til allerede her i 2009, deres første rigtige sæson på 
vej mod 2016. 

Stor m edaljehøst til 
OSR-roeYe ved Sjæl
lands
mesterskaberne, 
S medaljer i alt 
(foto Juliane Elander 
Rasmussen) 
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Hænger de på med træningen, er der ingen tvivl om, at de efter nogle 
år nok skal nå langt inden for rosporten. På herresiden er der skabt en 
god kerne i talent20 16 projektet, således at grobunden for kommende 
danske rostjerner er skabt. 

Drenge Junior A (17 - 18 år) 2000 m 
1. Tøger Berg Rasmussen (DS R) 6:22.8 
2. Ole Søgaard (Køge Roklub) 6:26.2 
3. Louis Nielsen (KR) 6:34.0 
4. Jacob Frederiksen (DSR) 6:35. t 
7. Gideon Strange (DSR) 6:44,2 
13. Mark Hartsteen (DSR) 7:06,5 

Herre senior B 
l. Jens Olav Dahlgaard (Bagsværd) 6: 14.0 
2. Nicki Almquist (Bagsværd) 6:35.0 
3. Frank Steffensen (DSR) 7:06.2 

Drenge Junior C (13 - 14 år) 1000 m 
l. Jacob Diness (Bagsværd) 3: 18.0 
2. Niklas Sørensen (Odense) 3: 19.9 
3. Andreas Dyrby (Roskilde Roklub) 3:27.9 
4. Oscar Pedersen (Bagsværd) 3:30.1 
5. Frederik Andersen (Viking) 3:30.5 
6. Asbjørn Stahlhut (DSR) 3:32.6 

Af Christian Elander Rasmussen 
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Orienteri ng ssektionen 

Referat fra generalforsamlingen den 9/12-2008 kl. 20.00 

Dirieent. 

Poul Nissen blev valgt og konstaterede derpå generalforsamlingens 
lovlighed. 

Beretnin2· 

Ronald Clausen gennemgik beretningen for sektionens 68. sæson. 
Dansk Orienterings-Forbund satser stadig på vækst, og man har 
erkendt, at der for øjeblikket er mere behov for satsning på bredde end 
elite. I 2008 har der ikke været afholdt kredsløb og divisionsmatch i 
samme weekend, hvilket har givet lidt flere deltagere til kredsløbene. 

Gåsehusløb. Gåsehusløbene har haft svingende deltagelse, men 
ved efterårets løb har der været pænt besøg. I efteråret 2007 indledte 
vi et samarbejde med USG, hvilket har givet nogle ekstra deltagere 
også til forårets løb. Dette samarbejde er tilsyneladende nu ophørt. Vi 
holder fast i ca. 10 løb i vintersæsonen. Allerød OK har foreslået et 
samarbejde, således at deres løbere kan deltage i vores løb, til gengæld 
vil Allerød så påtage sig at udarbejde baner til nogle afGåsehusløbene. 
Den endelige aftale er endnu ikke på plads. 

Divisionsturnering. I samarbejde med Fredensborg og Vinderød 
deltog vi atter i årets divisionstumering. Vi stiller op i 6. division, og i 
år er det gået meget bedre, idet vi blev nr. 2 efter de første to matcher. 
Vi skulle derfor deltage i op/nedrykningsmatch mellem nr. 3 og 4 fra 
5. division og nr. log 2 fra 6. division. Her blev vi dog næstsidst, så vi 
stiller fortsat op i 6. division i næste sæson. 
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Åbne løb. Som tidligere år for få deltagere til disse løb. Vi mangler 5 
- 10 medlemmer, som sætter Q-løb så højt som sport, at de vil deltage 
i regional- og kredsløbene og dermed opleve at løbe i andre skove end 
Ravnsholt. Helge Tillingsøe er fortsat meget aktiv, både dag-, nat- og 
MTB-Orientering. 

Stifinderløb. Det 63. Stifinderløb blev afholdt den 20/4-08 i Stenholt 
Vang. Vi havde en dejlig stævneplads og meget fint vejr. Pænt mange 
tilmeldte løbere, og der kom mange på selve dagen. Det var en meget 
lille skov med flere uanvendel ige områder, så der var store udfordringer 
for banelæggeren. Der var stor tilfredshed med løbet hos deltagerne. 
En stor tak til alle der hjalp. Samme stævneorganisation som de fOlTige 
år med Ole Hørup som stævneleder og Ronald som banelægger. Vi har 
allerede forpligtet os til at arrangere Stifinderløb i 2009. 

Klubmesterskab. Vi havde i år planlagt løbet til et kredsløb i Jonstrup 
Vang den 12. oktober, men af forskellige årsager kunne kun ganske 
få deltage. Styret valgte derfor at flytte mesterskabs løbet til Allerøds 
løb i Ravnsholt den 1. november. Der kan være problematisk at 
flytte et allerede planlagt mesterskabsløb, men det gav mange flere 
deltagere. Dameklassen blev vundet af Anja Falk Riecke, som har 
været klubmester tidligere. Hos herrerne blev Helge Tillingsøe igen 
klubmester. Tillykke til begge. 

Kommentarer. Vi diskuterede, hvordan vi kunne fa flere deltagere til 
de forskellige løb. Af muligheder blev nævnt specielle træningsløb for 
roere samt en mere aktiv deltagelse i MTB-Orientering. 

Reenskab. 

Michael Remod gennemgik regnskabet. Kontingentindtægt på 4.625 
kr. (heraf 1.650 kr. fra USG-medlemmer) mod 2.825 kr. sidste år og 
kontingent til DOF på 7.900 kr. mod 6.710 kr. i 2007. Som følge af 
flere divisionsmatcher er udgiften ti l startgebyrer noget større end 
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forrige år. Som nævnt ovenfor var der mange deltagere til årets Stifin
derløb, hvorfor startafgifter blev på 25.595 kr. mod 22.520 kr. sidste 
år. Det samlede resultat for Stifinderløbet blevet overskud på 9.900 kr. 
mod 10.000 kr. sidste år. Det ~amlede regnskab for sektionen udviser 
et overskud på 2.900 kr. sammenlignet med 6.600 kr. sidste år. For
muen er på 56.300 kr. 
Årskontingentet for sæsonen 2008/2009 blev fastsat til 75 kr. for 
aktive medlemmer og 50 kr. for passive medlemmer, samme satser 
som sidste år. 
Sektionen har 47 medlemmer, heraf 1 æresmedlem. 

Indsendte forslae. Styret havde foreslået en ændring til vedtægternes 
§6, stk.} således, at indkaldelse til generalforsamlingen også kan 
foregå pr. mai\. Forslag vedtaget. 

Vale af styre. 

Fonnand: 
Kasserer: 
Sekretær: 
PR-arbejde: 

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

Revisor. Poul Nissen, genvalg. 

Eventuelt. 

Det 64. Stifinderløb finder sted den 5/4-09 i Ravnsholt Skov med Ole 
Hørup som stævneleder og Ronald som banelægger. Vi har brug for 
mange hjælpere, så bemærk allerede nu datoen. 

Johan Frydendahl 
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Sea Challenge Fyn 

Søndag den 26. juli - lørdag den l. august 
Se nærmere på www.seachallengef)lfl.dk 

Syv dage fyldt med oplevelser og udfordringer. Fyn rundt på syv 
etaper varierende fra 20 til 85 km. Start og mål i Svendborg. I Sea 
Challenge Fyn deltager toåres inriggere og kajakker. Turen kan roes 
som en almindelig langtur, men man kan også vælge at udfordre sig 
selv, uret og de øvrige deltagere. 

Alt det praktiske med forplejning, overnatning og bagagetransport 
er der sørget for. r skal blot møde op i Svendborg med jeres båd og 
pakkenelliker og være klar til at tage på eventyr rundt om 
H.C. Andersens ø. 

Af Leif Thygesen 
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Carlsberg 
Vesterfælledvej 100, kbh. V 
TIt. 33 27 33 27 
www.carlsberg.dk 

Danske Bank 
Strandvejen 
21 00 København ø 
www.danskebank.d 

FriluftSIand 
Frederi~borggade 52, Kbh. K 
trit. 33 14 51 50 
www.friluftsland.dk 

Claus V Hansen Bådudstyr 
Vordingborggade 98 
21 00 København ø 
Tlf. 3555 7520 

FlUgger Farver 
. Jagtvej 219 
TIt. 39 18 41 13 

Lyngbyvej 72 
TIt. 39 29 69 95 

Ndr. Frihavnsgade 27 
TIt. 35 38 39 07 

Holte Vinlager 
østerbrogade 106, Kbh . ø 
Tlf. 35438415 
www.holtevinlager.dk 

SA·EL Y/l eif Werborg 
Philip Scheusvej 21 

000 rederiksberg 
;Fl. 8 88-1909 

Øbro Træ AIS 
Randersgade 23-27 
21 00 København ø 
Tlf. 3542 1657 
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Orienteringsløb 2009 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

15.feb Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
1.mar Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
8.mar Div.match Slagelse Vest ac Slagelse 

22.mar Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
22.mar Kredsløb Geel Skov mm KFIU 

28.mar Spring Cup Tisvilde Hegn FIF Hillerød mJI. 

5.apr Stifinderløb Ravnsholt *** DSR *** 

Introfest 2009 
Back on popular demand ! 

DSR byder klubbens nye medlemmer velkommen ved den 
traditionelle introfest, der i år afholdes lørdag, den 16. maj 2009. 

Sæt kryds i kalenderen for sæsonens første (over)dosis af 
kvalificeret underholdning. Det bliver ubeskriveligt! 

Jnstruktionsudvalget 



Formand: 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget ss, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 
Hjemmeside: 
Telefon: (køkken og kontor): 

Motionsroehef: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
5003466 
www.dsr-online. dk 
39 29 63 26 

Materielforvalter: 
Rasmus Skou Hans G. Olsen 

Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 

Søren Ellersgaard Nielsen 
Sorrentovej 11, st. mf. 
2300 København S 

e-mail: materiel@dsr-onIJne.dk 

e-mail: formand@dsr-online.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Vi rum 
tlf. 29 2342 78 
e-mai!: kasserer@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52, 1. th. 
2720 Vanløse 
tlf. 20761737 
e-mail: sekretaer@dsr-onllne.dk 

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

Instrukt ionsroehef: 
Christen Krogh 
Schlegels Alle 11, 2. tv. 
1807 Frederiksberg C 
Tlf.: 33 235 236 
e-mail: instruktion@dsr-online.dk 

Tlf. 31907924 
e-mai!: motlon@dsr-onllne.dk 

Langtursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Vennemlndevej 20, 4.tv 
2100 København ø 
tlf. 2147 7576 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

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

Sportsrochef: 
Ulrik Ralfkiær 
Ndr. Fnhavnsgade 13 A, 3 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 22 76 52 32 
e-mail: sport@dsr-onllne.dk 

Husforvalter: 
Mads Rasmussen 
Strand vænget SS 
2100 København ø 
Tlf. 51 90 9841 
e-mad: husforvalter@dsr-onl ine.dk 

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 4588 58 86 

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

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

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

Redaktør: 
Mananne Bentzen 
MIlanovej 7 A, 1 tv. 
2300 København S 
tlf. 26 70 06 54 
e-mail : bladet@dsr-onIJne.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 
tiL 39680319 
e-mail: hander
sen78@hotmall.dk 
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G?~POST) @ 
pp DANMARK 

96 
JOHAN FRYDENDAHL 

ENGBAKKEN27 
2830 VIRUM 

Afsender: Danske Studenters Roklub, S 

Som tidligere -år blev der ril julefrokosten 2008 kæmpet hårdt i ergometrene 
(Foto: Lars Bundesen) 



@~POST) ® pp DANMARK 

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

7raditicme.n IrD bruge.s vmterllaJvorel på vedllgeholde,rse af kJ"bbeT15 både. Ufattelige 
mængder sondpap;r blwer slidt op - menr 111011 har det heit hyggellgL Godt for bådene 
og for sammenholdet 
(Foro: Lars Bunde.sen) 



Orienteringsløb 2009 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

l .mar Gåsehusløb Ravnsholt I ** * OSR *" ~ 
B.mar Div.match Slagelse Vest oe Slagelse 

22.mar Gasehusløb Ravnsholt ,d' ~' OSR ~.** 

22.mar Kredsløb Geel Skov mm KFIU 

28.mar Spring Cup Tisvilde Hegn· FIF Hillerød m.fI , 

5.apr SIlfinderløb Ravnsholt **'k DSR * ... ·Å· 

DSR 's Eskild Ebbesen og Thomas Ebert øverst på skamlen sammen med deres romakker 
fra CuJdfireren, Mads Kruse-Andersen (Sorø), som indtog 3. pladsen. De netop 
pensionerede olympiske 9uldmetiq/jevindere fro Bejing, som sriilede op i letvægts master 
klassen. vIste at formen Stadigvæk er fremragende (Foto: Peter Gelting) 
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Atter på ret køl 

Elektras kol blev rø!"stc gang lagt på USRs værft i 1957, og hun har 
gcnm:m mange fir v<l.;rcl klubb~ns mest roede båd . Eltktra blev sidst!,; 
ar lagt lil side da den i"kc længac kunne ordnes af os almindelige 
døddige. Egentlig \'l1f hUll erkla:II.:~t død på grunJ ar nic.l i kolen, men 
der er mange følelser for den gamle (lame, sa man smider hende ikke 
bti re lige pa pilrl en. 

Skæbnen (for dem dCI' tror pa den) ville der, at vores nybygning 
efterhånden var hlevet sj forsinket at værftet beoyndte at manl'le , o o 

arbejde og vupti, så lå Ucl--'1ra Ilwd bunden i vejret inde hos doklor 
Kim . 

[ 2008/09 oplevcJe;: EJekLra så noget så 
sjældent som en genføusel! Det blev en af 
de store omgange, hvor køl-hælen samt store 
dele a[k~)len er skiOct. Hertil kOllllllcr al 

omkring 15 mcterO) bord er skiftet, den ud
vendige lak er blevet 1j~met fuldstændig og 
fornyet, der a skiftet tkre I ister indvendig. 
oplænenc er stivet af, og der er kommet nye 
dæk afstLlf i begge enuer. 

Dt:l er blevet så moderne med anSiglSløfl:-
~ . 

ninger, og E/data har nu sluttet sig ti! den 
store flok a f berøm thcdcr der har ruet lavel 
dCIUlC slags indgreb. Det betyder ikke, at den 
er en ny båd, men det betyder, at DSR råder 
over endnu en g()d 2' er i de næste mindst 20 
fir. 

Af Maferie!jorl.'alleren 
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Aktivitetskalender 2009 

Marts 
• Tirsdag den 3. 
• Torsdag den 5. 
• Lørdag den 7. 
• Tirsdag den 17. 
• Torsdag den 19. 
• Lørdag den 21 . 
• Lørdag den 28. 
• Søndag den 29. 

April 
• Lørdag den 4. 

• Søndag den 05. 

• Tirsdag den 7. 
• Tirsdag den 14. 

Onsdag den 15. 
• Lørdag den 18. 
• Søndag den 26. 

Maj 
• Tirsdag den 5 . 
• Tirsdag den 05. 
• Torsdag den 7. 
• Lørdag den 16. 

Bestyrelsesmøde 
Deadline bladet 
Ved ligeholdelsesdag 
Introaften for nye medlemmer 
Styrm a n dsteo ri 
Instruktørdag 
Oprydning i bådhallen 
Sta nderhejsn ing 

Start på kanininstruktion 
Deadline blad 
Bestyrelsesmøde 
Styrmandsteori 
Introaften for nye medlemmer 
Hjælperfest 
Løvspringstur 

Bestyrelsesmøde 
Deadline blad 
Måneskinstur 
Introfest 

s 



Til Medlemsbladet om styrmandslauget 

I medlemsbladet t~)r Danske Stl1dcnters Roklub Marts-April )958 
kunne man læse: 

Ny fraktion i klubben 

Efter generalforsamlingen samledes en kreds af væsentlige yngre 
medlemmer på veranduen. og unJer "støjende munterhed" enedes 
man her om at starte en ny fraktion til fremme af klllblivct i DSR. 

Fraktionens navn blev: 
DSR 's STYRMANDSLAUG 
Dens fonnål er l er og alt at samle sine medlemmer I klubbens 
lokaler, såvel i som uden for sæsonen, efter de værste danske 
foreningstraditioner, pWlchcsold, hyggeaftener, fugleskydning, 
keglespilm.01. 
U d af sin m idte valgte de tyve fremmødte en lede Ise, der kon
stituerede sig som følger: 

Overstynnand: Arne Pedersen . 
Styrmand: Erwin Lunderskov (Archibald). 
Stynnand Aage Bang. 
Kontingentet er IO kr. årligt 

Alle akfive medlemmer afklubben kan optages.; lauget, forudsat 

af de har srynnancL"ret og proponeres a f tre medlemmer aflallget, 
ligesom optagelsen skal godkendes enstemmigt af del1es ledelse, der 
sidder et år af gangen. Man agter først på sæson 
en at atllolde en stiftelsesfest. Nærmere meddelelse vil tilga medklll~ 
mCnlc særskilt. 

Der er flere regler som ikke overholdes i dag, soledes ar man 
skal være s~J!rmondJor at blive medlem af lavet, og at man skal 
proponeres c?( tre medlemmer af laugel. 
De, burde 'være en selvfølge, al man er styrmand 

Af Mogens Houl 
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'fag en "Ven i håuden , __ 

IDer er art for megen k..r1{J, foru re 11 illg og ollrfskg.6 i '{/uden. :Ma nge 
memteskfr og små pdiforede djr med store, 6elerllfc øjne ~mmer liwr 
dag gaLt afstecf. q:or evemper får nogfe af aem en Spli71l- i poten, 
'Men 1lU Jtan du gøre /Iogel. for. at ~)erdell Gfit,u ct 6u[re sted al være. ' , 

]{l/is all staaia fiar '{JC/lller, aer if(k§ er medfem af (DansRs SLlldi?llters 

1?.91?J1l6, så gi'v dem er! trammer, tag dem i ndtJl{ell ogJøfg dem tir 
illtroaften i fDS<R., 
(Du fiar lo mllfigheder for at gøre '(.lerden fi( et bedre sted:' 11. mmts og 
15. apl1[ 2009. rBegge dage kr 20.00 i !csLsa(en. 

'fag en ven i hånt[ell .. , 

1I1stnd~Jzons- og gruppekrammerrodiefell 

Så sker det ... ~ 

Hvis du kunne [ænke dig at blive forvandlet til endnu ct dyr I 
DSR. så er her chancen - og denne gang har du chancen for at 

bliver cn pingvin! 

Den I. marts opsættes Itsteme lil årets kajakinsrruktion. og de 
tages ned igen den 20. marts , 

Så vil du være en af de heldige. som måske far en plads pa 
pingvinholdel, så er det bare med at holde øje med opslagstavlen 

i DSR for nærmere informat·ion. 

Bedste hilsner fra Kajakudvalgel 



eneste som J-lelle lod passere sig, hvilket således rakle til endnu en 
DSR-medalje af sølv. 
I den åbne lervægtsrække har Danmark taer el roergometerfænomc:n 
Ilenrik Stephan5en, furesø. f-Ian var urørlig. Stemningen var ultrain
tens i det øjeblik., at det blev klart, at han kunne slå verdensrekorden. 
At tiden blev 5:58,5 skabte den beds le stemning, der nogensinde 
har været l-il el dansk ergometerstævllc, hvilket var passende for den 
kJaflpræstalion, der var at blive eneste lctvægrsroer i verden til at 
gå under <) minutter. Konkurrenterne var således reduceret til statis
ter, hvorfor en af Danmarks pt. bedste roere Mads Raslllussen, fra 
DSR, forholdsvist ubemærket kunne sikre sig solvmedaljcn i sikker 
stil. Søren Krogh-llansen og Martin Kristensen leverede også gode 
præSlationer i letvægtsrækken, og blev Ilr. 8 og 9. 

Hos de tunge drenge i den åbne k lasse udviste DS R dom i nans, Uden 
at overlade nogen chance til korlkurrenterne roede Jens Broberg tiet 
danske mesterskab sikkert hjem tit DSR i tiden 6:00,6, Fem sekunder 
efter kom den rutinerede DSR-roer Jacob Jespersen, der har ilcre 
ergometermesterskaber bag sig. Magnus Madsen var tæt på at sikre 
DS R hattricket i denne k lasse ved at fore over Kristian østergaard 
fra Vestervig. Men i den afgørende spurt måtte Magnus give efter for 
den jyske kæmpes massive pres. Men med lre rocr-e i top 4 eksempli
fIcerede DSR således klan hvad dominans hetyder. 

Holdkonkurrencen 
I holdkonkurrence. hvor alle ror mod alle på hold affire og handi
cap er udregnet i forhold til respektive verdensrekorder, stillede 
DSR massivt til start . Hver roer skal ro 1000 meter. Det var en sand 
fornøjelse at se hele gulvet fyldt med roerE og det kaM. der opstod, 
når de mere eller mindre ekvilibristiske skift blev udført. 

Et DSR hold skilte sig ud . Mariannes. Dels tordi holdkapla.inen 
(Marianne Juhler) lavede en tyvstart og derved lå nogle meler 

28 

Dc Ilcste skal regne mcd al bruge mellem 7 - IO gange på vandet 
afhængig af flair, (lg hvor længe man er på vandet af gangen. 

Erfaringen viser a! det er bed~' med et koncentreret forløb, i hveI1 
tilfælde i opstarten. Overvej hvilken periode der dig passer bedst og 
prøv al komme p~ et hold med andre, som kan samtidig med dig. 

Du kan evt. tilmelde dig Groupcarclislen: DSR-stylwandsinstruktion 
via I~jemmesiden og gennem den fa kontakt med en instruktør eller 

andre som er interesserede i at blive stynnænd, 

AjPiu Øslelgaard 

Hvorfor dog blive styrmand? 

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

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

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

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

Næh, hvorfor dog blive styrmand? 

... og dog! Hvis du er styrmand, så har du flekSibilitet og større 
indflydelse på, hvornår og med hvem du selv vil ro. Du behøver ikke 
at vente på, at du bliver tildelt plads i en båd. Du behøver ikke kun 
ro på tidspunkter, hvor der er rovagt. Og du lærer at manøvrere 
båden, hvilket giver din roning endnu en dimension. 

Hvorfor dog ikke blive styrmand? 

9 



DSR's ergometer-DM 2009 

A t Danske Studenters Roklub er en af nationens dom inerende 
kaproningsklubber blev atter engang slået fast ved de danske mester
skaber i ergome[erroning. r en tæt pakket Gladsaxe sportshal udviste 
DSR roerne stor styrke og mange fandt vejen til det forjættede podie. 
Dette er reportagen om udvalgte DSR-præstationer. 

Talenter 
DSR 's topsatsning j unge talenter, projekt Talent20 16, ga v allerede 
guld ti Ibage. Den nybagte sjæUandske ergometermester i junior a, 
Tøger Berg Rasmussen, udvidede sit territorium til at indbefatte hele 
Danmark. 17-18 års klassen er traditionelt en klasse, hvori der er 
stor konkurrence, men det formåede Tøger i overlegen sril at pille 
ud af den. Ved veldisponering tog han føringen efter 500 meter samt 
vedblev ar være den, der kørte hurtigst i feltet. Guldmedaljen blev 
således sikret i tiden 6:18,5. Sommersæsonen vil vise, om de 
kompetente talentttænere fonnår at få omsat deue kraftværks energi 
til fart på vandet. 

De rutinerede 
J masterklassen tung herre 30-39 blev Jack Ekman dansk mester 
foran to roere fra Amager Ro- og Kajakklub, der kun lige formåede 
at holde den tidligere letvægtsroer fra DSR Niels Jørgen 
Gommesen bag sig. Med en fænomenal spurt åd NJ sig tag for tag 
ind på bronzemedaljen. Det blev en 4. plads i en tid, der ville have 
sikret ham bronzen i den lette 30-39 års klassc. 

I netop den klasse var det ikke overraskende en dyst mellem de 
olympiske mestrt; og DSR-klubkammerateme Eskild Ebbesen og 
Thomas Ebert. Hr. Ebert udviste en nonchalant holdning ved først at 
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sA ER DET TID IGEN ... 

til at fa fornyet skabskort. Prisen er uændret - SO kr. pr. skab pr. år. 
Skabskort skal fomys SENEST den 25. marts 2009. Klipning af 
ufomyede skabe vil ske de sidste dage inden 1. april. 

For at lette det administrative arbejde for kassereren er proceduren 

ændret en smule: 

Du indbetaler kr. SO pr. skab til konto 12 J 9 3993260894 (Bente 
Kjøllers konto i Danske Bank - som kun anvendes til dette fonnalj. 
Ved indbetalingen skal du angive navn, medlemsnummer samt 
skabsntunmcr. Kun hvis alle tre oplysoinger er angivet korrekt kan 
du forvente, at skabet bliver registreret som fornyet og forsynet med 

nyt skabskort. 

Har du spørgsmål eller problemer med fornyelsen, så ring til Bente 
Kjøller på 20217074 eller send en mai I bkjoel@gmail.com. 

Af Bente Kjøller 

11 



målle påregne af egne midler at skulle finansiere ca.kr. 600.000. Det 
foreløbige oversiag for renoveringen lå i størrelsesordenen 2,2 mio. k.r. 

Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse fra 218 kr. månedligt 
til 235 kr. svarende til et årligl kontingent på kr. 2.820. Dc særlige 
kontingenter for unge medlemmer m.v. reguleres i overensstemmelse 
med vedtægternes §6. 

Forslaget blev sat under afstemning. Dirigenten konstaterede. 
at der ikke vaL' nogen, der stemte imod og erklærede herefter 
k.ontingentforhøjelsen og budgettet for vedtaget. 

5. Va1i: af formand Hans G. Olsen blev genvalgt. 

6. Val2" af kasserer Johan Frydendahl blev genvalgt. 

7. Valg- af sekretær Pia Aabo ø stergaard blev genvalgt. 

8. Vale af materielforvalter Rasmus SChOll blev nyvalgt. 

9. Vale af kaproningschef Rune Gartner blev genvalgt. 

tO. Val~ af instruktionschef Christen Krogh blev genvalgt. 

ll. Vale: af spol·tschef for SvanemHllcaktivitcter 
Ulrik Ralfkiaer blev nyvalgt. 

12. Vaje af motionsrochef 
Søren Ellersgaard Nielsen blev nyvalgt. 

13. Valg af kajakrochef Kel I J isager blev genvalgt. 

14. Valg af langtursrochef Laurits Raller Nielsen blev genvalgt. 
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Jubii! 

foråret nænner sig og DSR gåT på vandet igen! 

Stander hejsning, 
Søndag d. 29 . marts k\. 12.00 

Standeren hejses , mens Srudemersangeme 
traditionen tro underholder. 

Kl. 12.JO er der en hyggelig frokost, hvor du kan møde dine rofæller 
og planlægge sæsonens ture . Billetter (SO kr. ) kan k.øbes i baren, 

Derefter er der mul ighed for sæsonens første rotur. 

Bestvrelsen 

, 3 



havde været atllOldt møder og arkitektkonkurrencer, og formanden 
fremhævede det vigtige i, at man stadig var opmærksom herpå og gav 
sin mening til kende. 

Dirigenten konstaterede herefter, at fortnandens beretning var 

godkendt. 

Derpå gav dirlgenten ordet til fonnanden, der fremsatte en lak rit aJle 
de mange. der havde ydet en af bestyrelsen påskønnet indsats for 
klubben i det forløbne år. 

Pia 0stergård motiverede uddelingen af "Alligatoren". Den grimme 
all igator gives til et medlem, der har ydet en særlig indsats faT klubbens 
sociale liv og trivsel. Der var mange kandidater hertil. Prisen blev 
tildelt Mette Christensen for hendes store indsats i køkkenudvalgel. 

Mads R. Rasmussen motiverede i kaproningschefens fravær tildeling 
af "Sejrsmasten". Sejrsmasten gives til en person, der har gjort en 
særlig for~enslfllld indsats [Ol' kaproningen. Sejrsmasten blev tildelt 
Stig Georg Rasmussen, som var fraværende. 

LangrursrochefLaurits Raller Nielsen uddelte DFtRs langtursnål. Den 
gives lil ~n erfaren roer inden for langtursroningen . Langtursnålen 
blev givet (il Pia østergaard for hendes store indsaLS med uddannelse 
af langtursroere, planlægning af langture og uddannelse af 
langtursstyrrnænd . Langtursrochefcn tilføjede, at nålen kan inddrages 
ved overtrædelser af langtursreglementet ! 

"Guldstanderen"- der gives til en person, dcr har gjort en særlig indsats 
for klubben - blev uddelllil Søren Bech Hansen, der p.t. var fraværende 
(New Zealand). Soren Bech Ilansen havde ydet en ihærdig indsats 
både i bådehallen og på vandet og var akri v såvel i langlursroning som 
vinterroning. 
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World Outgames 2009 

- Danmarks sløTste internationale- sportsarrangement med kajak og 
roning på programmet! 

Vi glæder os sådan til sommer! Nu kan man sige, at på det her 
tidspunkt på året, hvor man er træl af indelukkede, klamme og 
svedige træningslokaler eller frosne tæerlfingre/ører, nar man er 
uden for. er det ret almindeligt at glæde sig til sommer. .. Men i år 
glæder vi os EKSTRA MEGET til sommeren 20091 Som du maske 
har hørt, skal København være vært for et stort internationalt sporrs
arrangement: World Outgames 2009 (\.vww.copenhagen2009.org). 
Der forventes at deltage 8000 sportsudøvere (2300 deltagere fra 42 
lande havde allerede meldt sig i oktober). Ideen med World Out
games er at fejre forskelligheden L verden gennem en kombination af 
sport, kultur og menneskerettigheder. World Outgames startede som 
en sportsbegivenhed for homoer, biseksuelle og transer i Montreal 
i 2006 og skal nu kører for anden gang i København d. 25. Juli - 2. 
august 2009. Alle er i.nviteret lige gyldigt om observans ... men det 
der er der mest interessante er at roning og kayak er på programmet! 

Rune Gartner 
og Inger Pors VOYidr 

ml.)( dobbeltscul'eren 
ved den førsre 
World Ou/games 
; MontretIl i 2006. 
Der var Vist lidt 
kønsforvlrrlYi9 pli 
medc;ljepodie r. 
(Foto. Dan Lvons) 



Referat af DSRs generalforsamling 
28. novem ber 2008 

Den 28. november 2008 kl. 20.00 afholdtes ordinær generaltorsam Jing 
i DSR. 

Formanden, Hans G. Olsen, bød velkommen. 

Til dirigent valgtes advokat Dan Nielsen, og til sekretær valgtc$ 
advokat Niels W. Fredsted. 

Di rigenten konstaterede, at general forsam I i ngen var lov ligt indvarslet 
i overensstemmelse med vedtægternes §8 og 9. Han erklærede 
generalforsam I i ngen for lov I igt indvarslet og bes lutn ingsdygt ig. 

J. AHægeelse af bCI'etniD2 

Fonnanden indledte sin beretning med at udtale mindeord over 
hrs. H. Mohring-Andersen. M6hring var æresmedlem af DSR og 
havde j en lang årrække været bestyrelsesmedlem - og senere formand 
- i Ree's LegaL Forsamlingen mindedes sU"tende Mohring. 

F ormanden i nd ledte derpå sin beretn i ng med en omtale af renoveringen 
af klubbens sauna og baderum. De indhentede tilbud var meget høje. 
Bestyrelsen havde haft forhandlinger med entreprenøren og forhandlet 
prisen nogle hundrede tusinder ned. Der var ikke skrevet kontrakt 
endnu. Ombygningen ville ligge i størrelsesordenen 2 mio. kr., og 
klubben manglede i hvert fald ca. l mio. kr., idet der jo i 2007 var 
skænket l mio. kr. fra A.P. Møllers A Imen Fond. Bestyrelsen håbede 
snart at kunne komme i gang med ombygningen. 

Roaktivileten havde været scor både i hjemlige og fremmede farvande. 
Året vjl på kaproningssiden især blive husket for Eskil Ebbesens og 
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Nedenfor er nogle af de opgaver, vi søger folk til. Sil hvis du er 
Interesseret i at deltage eller give en hånd med, sa skriv tilos på rO\\l

ing~~copenhagtn2009.org 

• 

• 

Programkoord inering 
Regattaburea u 

Både 
Dommersupport (Sejle motorbåd, startedrenglpige, mm.) 
Medajlcbroen (Speaker. medaljc:drengJpige, mm.) 

Mad & drikke 
Faeility care 
Participant care 
Havnerundtur 
Sikkerhed & security 
K u I hlrkoord i n alor 
Festmager 
OvernalTl i n gs v ært 

Vi glæder os ti! at holde et super sommerarrangement med dig til 
sommer! 

Ro-lige hilsner. 
Inge/; El'ik, Jacob, Anders. RUlle, Kell og Adrian 

17 



spp Træner 2009 søges 

spp er et relativt nyt tiltag i DSR og i takt med at gTIippen vokser, 
og at der i stigende grad er fokus på teknik, stiger også behovet for at 
have en træner til rådighed. Siden efteråret 2007 har Karen Søgaard 
fllng~ret som træner på vandet og over vinterperioderne har Søren 
Krogh været ergometcrtræner. Der store arbejde som de to som 
ildsjæle har lagt for dagen, har været en af g~ndene til, at SPP i dag 
er en slor og velfungerende gruppe. 

Karen stoppede som SPP træner sidste sommer og til standerhejsning 
stopper Søren også for at koncentrere sig om sin egen roning. Vi vil 
meget gerne kunne tilbyde en lræner til SP.P, og søger derfor en eller 
to nye personer til at træde til. 

SPP er i høj grad selvkørende og fungerer således rigtig godt 
sammen, både på vandet og socialt. Den nye træner vil indgå i 
tæt samarbejde med SPPs meget vel fungerende træningsudvalg. 
Desuden vil ~åde Karen og Søren være behjælpelige med at dele 
af de erfaringer. de har gjort sig. 

spp træner jobbet er som udgangspunkt ulønnet, men der vil 
væ~e mulig.hed for at spise gratis i køkkenet de dage, der er træning. 
HVIS du er Interesseret i rollen som SPP træner, har gode ideer til 
kandidaler eller bare gerne vi l høre mere om, hvad det indehærer. 
så kontakt mig på sport@dsr-online.dk 

Venlig hilsen 
U/rik Ra(fkiaer 

Værftet udvider 

Den I. Januar startede 
Inger Pors 
som hådbyggerlærling 
på DSRs værft . 

lnger er tidligere olympisk 
roer og har også stor erfaring 
med inriggerroning, hvor 
den seneste bedrift er en 
flot sølvmedalje i 
årets Karlebo Marathon. 

ingers komme har gjort, at 
værftets kapacitet er udvidet ganske betydeligt. Derfor har vi for 
første gang i mange år åbnet for opgaver udefra. Det er vigtigt, at 
vi som medlemmer får spredt det glade budskab til andre roklubber. 

Da både Inger og Kim har været på kursus i reparatio~ af fJbennate
rialer, er der eHerhånden ingen opgaver, vi ikke kan håndtere, hvis vi 
lige ser borl fra nybygninger i fibermaterialer. 

AI Malerielforva/leren 



Med opbakning fra DF(R og DKf (Kano og Kajak Forbundet) 
arrangerer DSR en anderledes slags regatta, hvor fokus er på seriøs 
sjov for a\}e! Der bliver en to-dages 1000 m regatta på Bagsværd Sø 
(26.-27. juli) og en 6 km "head" ræs igennem Københavns Havn 
(30. juli). Der bliver mulighed for at konkurrere seriøst, men også 
for en hel masse sjov og spas ved siden af med havnerumJture og 
fest. Oet bliver det første integrerede w- og kajakstævne nogensinde, 
og vi kommer til ar have masse afunderhoJdning og aktiviteter på 
land mellem løbene. Til dem, der kan huske Mermaid regattaen på 
Bagsværd Sø i 2003. så er del det samme - bare større og vi Idere! 

Vi ved allerede nu. at 70 roere fra udlandet har meldt deres ankomst, 
og vi forventer en 100 stykker mere. Men for at det bliver et SUPER 
arrangement, vil vi også gemc involvere DJG! Som klubmedlem 
kan du deltage i regattaen, hjælpe som frivillig, komme med gode 
ideer og/eller kontakter, stå for en opgave eller være vært for en af 
de udenlandske roere. Du bestemmer selv, hvor meget eller hvor lidt 
du vil være med til, men det, der venter dig til sommer. er en kanon 
oplevelse, fest og gode ro kontakter og venskaber verden rundt! 

o 
COPENHAGEN2009 

worldOutgames 
16 

Thomas Eberts guldmedaljer ved OL og bronzemedaljen til Mads 
Rasmussen. Fonnanden betegl1ede kaproningssæsonen som den 
bedste nogensinde . Også ved VM i ikke-olympiske bådtyper og ved 
langdistancekaproning havde DSR-roere opnael fornemme resultater. 
Der henvistes lil de i klubbladet aflagte årsberetninger. 

Formanden omtalte "Talent 20 I 6" . Fyn'e skoler havde. været kontakrel, 
og 300 elever var blevet testet. Der var udført el kæmpe arbejde, som 
man forventede sig meget af. Han renede en særlig tak til Henrik 
Asmussen, Deloitte. og Team Capenhagen . 

Klubben havde i 2008 haft nogle havarier - lykkeligvis ikke med 
a [vorlige personskader t i I følge. Der var nu sat ti !tag i værk for at 
formindske risikoen for havaner. 

Medlemstallet var stege l lieJt. Der havde været 263 kaniner, og der 
var tildelt 175 rorctter. FOl1llanden opfordrede Aere medlemmer til at 
melde sig som instmkt:orer. En kaninlangtur havde fundet sled med 
rekorddeltagelse. Racerkanineme linder Bøgs ledelse havde gjort det 
godl. Svanemolle-matchen endte med sejr på 9-2 til DSR. Otter-løbet 
havde DSR vundet for forste gang j mange år. 

Og ior første gang i 70 år havde klubben faet en ny gig-otter, "8i(1:os1". 
Bestyrelsen ville fastJlOldc traditionen med at have eget bådebyggeri 
til reparalioner og bygning af inriggere. 

Endelig omtalte fOlTTlanden de mange langture, der havde været 
afholdt. Der var uddannet ni nye langtursstynnæncl. 

På spørgsmålet om robassinets opretholdelse i forbindelse med 
eventuel udvidelse af damernes omklædningsrum oplyste fom1anden. 
al man ikke havde planer om at inddrage robassinet til andet f Olm ål. 
Vedrørende udbygning af havnen oplyste formanden, at man i den 
nuværende samfundsøkonomiske situation mihle regne med, at 
en videreførelse af de planer, der var. lå "mgt ude i fremliden . Der 
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Hjælperfest 

Lørdag den 18. april kj. 19.00 

Det er aftenen, hvor klubben og bestyrelsen takker DSRs mange 
frivillige i udvalg, bag bardisken, i bådha!len, på vandet - og hvor 

der ellers ydes en fTivillig indsats, så klubbens mange aktiviteter og 
faciliteter fungerer. 

Som inviteret kan man se frem til en lækker middag med gode vine 
og ditto selskab. 

Uanset din indsats. i klubben, skal du sætte kryds i kalenderen denne 
aften, da alle medlemmer af DSR er velkomne fra kJ. 23.00, hvor der 

fyres op under diskoteket og hældes sprit på baren. 

På vegne q/bestyrelsen 

14 

2. Forelæ~2else af reenskab til eodkendelse 

Ved hjælp af sin fremrage-ndc teknik gennemgik kassereren, Johan 
Frydendahl, regnskabet. Medl~msantallet var pr. 30. september 2008 
I. O 78. Kassereren gennemgik de kommunale ti [skud, der androg ca. 
500.000 !<S. Ud over det lTaditionelle tilskud fra Ree's Legat havde 
klubben modtaget sidste ha lvdel af arven efter Harald Jensens 
enke på godt 600.000 kr. Under udgifter gennemgik kassereren de 
nyanskaffelser, der var foretaget inden for motionsroningen, og 
disse androg ca. 450.000 kr. Der var solgt både f()[ ca. lSO.OOO kr. 
Kaproningsudgifteme havde i år en betydelig post til vedligeholdelse, 
hvilket bl.a. skyldtes de af formanden tidligere nævnte havarier. 
U dgi It ti l ta lent 2016 havde net10 andraget ca. k r. 5.000, idet der 
var ydet tilskud fra Team Copenhagen på ca. 100.000 kr. Under 
personaleudgi fter var det store beløb udg i fl ti I køkkenpersonale. 
Vedligeholdelse af klubhuset var steget med ca. 400.000 kr., hvoraf 
udgiften tit portudskiftning androg ca. 190.000 kr. Driftsregnskabet 
viste herefter et resultat på 519.000 kr. 

Ocr var ikke spørgsmål til regnskabet, der herefter af dirigenten blev 
konstateret for godkendt. 

3. Særliee forslag 

Der var fra et medlem indkommet forslag om køb af en almindelig 
robåd med faste sæder. bl.a. til benytlclse på famiJieture. Dirigenten 
konstaterede, at forslaget ikke var offentliggjort rettidigt, jf. 
vedtægternes § 8. 

4. Fastsættelse af kontingent ror det følgende år 

Kassereren gennemgik budgettet for 2008/09. Det "springende punkt" 
i budgettet var i- standsænelse af sauna/bademm i klubhusel. Klubben 

23 



Her kommer mutter med kost og spand 

"Store rengøringsdag" i klubben den 28. marts kj. 11.00 

Kære Medlemmer, 

Så er der igen "Store Rengøringsdag". Vanen Ira mødes vi dagen 
inden standerhejsning lørdag d. 28. marts kl. 11.00 og gør renI i 
træningslokalet. bådhallen, ordner ergometre og robassin, rydder op 
på forpladsen og meget mere. 

Dagen arrangeres i samarbejde med husforvalteren af kon].,:urrencero
eme samt materieludvalge.t, der altid møder talstærkt op. Vi plejer 
således at være 60-70 roere til at pudse på det gamle hus, men der er 
altid plads [il flere. 

Vi glæder os derfor til at se dig på denne dag, der faktisk er ved at 
være lidt af en mærkedag j klubben, hvor man virkelig kan mærke at 
en god medlemsindsats batter noget. 

Kærlig hilsen og vel mødet 
Materie/udvalget. konkunenceroerne of!, hus/arva/feren 

PS. Har du et istandsæL1elses- eller rengøringsprojekt, du specifikt 
gerne vil hjælpe med til at gennemfører, så kontakt husforvaJtcren på 
mail husforvalter@dsr-online.dk, - så bliver det måske dagen. vi rar 
det fra hånden. 

1 S. Valg af husforvalter Mads Rci nholdt Rasm Lissen blev nyvalgt. 

16. Val~ af to revisorer 
Jørgen Blorn og Mads Gydesen blev genvalgt. 

17. Val~ af repræsen tao ter til D Fm. Bestyrelsen b lev valgt. 

18. Eventuelt 

Der blev fra salen spurgt, hvor ror der skulle ansættes ny køkkenchef. 
Forman.den oplyste, at der var tale om en personalesag, og at han 
derfor ikke kunne give yderligere svar. Carsten Lynge opfordrede til, 
al man benyttede sig af klubbens favorit[everandører. 

Fomanden bød velkommen til de. nye be$tyrelsesrnedlemmer og 
takkede de afgående. Den afgående sportsroehef, Marianne Juhler, 
og den afgående motionsroc!let: Jan Trzaskowski, fik. begge overrakt 

en påskønnelse. 

Marianne Juhler takkede for det gode samarbejde. med 
kapronmgschefcn og trænerne. Jan Trzaskowski takkede især 

rovagtcme. 

Generalforsamlingen blev hævet kJ. 22.10. 



IO 

Generalforsamling hos DSRs Venner 

DSRs Venner holder generalforsamling 

fredag den 20. marts 2009 kl. 18.00 

i roklubbens lokaler, Strandvænget 55,2100 København ø. 

Genera r forsam I ingen indledes med en fæ Iles middag: 

Gule ærter med I øl og 1 snaps 
Kaffe med æbleskiver og solbærrom 

Tilmelding er nødvendig. 

Etter In iddagen afho Ides generaJforsaml ingen. 

Se mere om generalforsamlingen på Vennemes hjemmeside: 

http://www.dan9elsen.dk/Vcn/invitation.htm 1 

e Iler på DS Rs hjemmeside (under ,. [n fonnation " i venstre spalte). 

DSRs Venner er støtteforening for Danske Studenters Roklub. 
Alle, der har interesse for Danske Studenters Roklub, 

kan blive medlemmer. 

Med venlig hi/sen 

Dal! Nielsen, DSRs Venner 

gribe crgometcrhåndtaget efter stat1en var gået og derved give sine 
konkurrenter et forspring. Dette kunne han gøre mod alle andre end 
Hr. Ebbesen med succes. Trods mange angreb pa sin tidligere 
makker i front måtte Thomas bide i det sure æble og se sig henvist 
til andenpladsen. Bronzen tog tidligere gllldfircrroer, Mads Kruse
Andersen (Sorø), foran sidste års bronzemedaljevinder fra DSR 
Rasmus Fog-Petersen. 

I herrernes lelvægtsrække, 40-49 år, vandt Michael Skjoldan en flot 
sølvmedalje !il DSR. Lars Nielsen tilførte en bronzemedalje i lette 
50-59 års klasse til DSR-samlingcn. Stig Rasmussen vandt ligeledes 
bronze i sin række helTe 60-69 år letvægt som sit bidrag. Desuden 
vandt Gitte Willumsen (DSR) kvindernes letvægtsklasse i alders
gruppen 40-49 år. 

DlF Danmarksmesterskaber 
Der er fire danske mesterskaber i ergometerroning, hvor 
konkurrencen er hård nok til at blive anerkendt som et dansk 
mester.skab af DIP. Det gælder de fire åbne aldersklasser dvs. 
åben og letvægt for både damer og herrer. Her sane DSR også 
sit markante fingeraftryk. 

I den åbne klasse måtte Henriette Stokholm godt nok se sig 
placeret uden for medaljerækkeme, men til gengæld slog hun to 
af de etablerede landsholdsroere, der er bronzemedaljevindere i 
firer uden stynnand. 

I den lette klasse skulle Helle Tibian kæmpe mod den i DSR 
bosiddende Odderroer, Juliane Elallder, der har vundet DM i 
Ergometerroning Il gange i træk. Med ct hårdt udlæg lagde Helle 
sig i front og skabte sig derved et hul til Juliane. Men i ergometeret 
giver dette ikke samme fordel som på vandet, hvorfor Juliane i et 
uhyggelig stabilt tryk kunne passere Helle. Men hun var også den 

27 



Korttur-Styrmandskurset 

For at blive en god styrmand krævtr det at man har: 
Lyst 
Autoritet 
Erfaring på vandet 

For forsat at være en god stynnand kræver det, ar man dels bruger sin 
stynnandsret, dejs følger med i de ændringer der fx sker i Reglement og 
færdselsregler. 

Det værste, m~m kan gøre, er kw) at bruge sin styrmandsret til at styre op 
og ned af kysten sammen med vennerne j godt vejr. Det bedste, man kan 
gøre, er at træne sin skarphed ved at styre ind; de forskellige havne og 
gerne med en besætning af kaniner, da de er så herligt uforudsigelige. 

Styrrnandskursel beslår af både en teoretisk og en praktisk del. Der 
afholdes som regel stynnandsteori 3-4 gange i løbet af sommeren. 
Følg med i Btadet, på opslagstavlen, j nyhedsmailog kJubka!enderen. 
Tilmelding sker som regel via opslag på Crroupcare. 

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

I styrmandspraktikken indgår: 

8 

omfang med materiellet på bådplads og i bådnal 
tillægning ved ponton og bolværk 
kommandoforståeJse og manøvrering uden ror 
færdsel i snævert farvand 
landgang ved åben kyst 
færdsel j}(øbcnhavns Ifavn 
en entringsøvelse 

foran alle andre både. Dette havde dog kun marginalt en effekt 
på den samlede tid. Men holdet skilte sig også ud ved at være 
sammensat af jernladies (Maria1me Juhler og Birgitte Hanel) og 
herrer (Ulrik Ra!fkjær og Mads Rasmussen). Efter ar pigerne og 

Mads havde givet depechen videre til Ulrik Overarm, kunne det ses, 
hvorledes DSR-holdet hentede Ob gik forbi verdensrekordholderne 
fra Sorø. Fredensborg kunne de dog ikke nå. Desværre var de meget 
pernittengryn på Sorø holdet og krævede tidsslraf for del enkelte 
tag Marianne ved en fejl tog. Således blev det Mariannes hold, der 
sikrede den sidste DSR-medalje ved dette mesterskab, som blev af 
bronze. 

Resultater og tider kan ses på W\\iw.ergometertider.dk 

Triumf for DSR til DM i [Ygomren'oning ; GlodsQxena/len. Der blev høster 
pænt med medaljer. Vi ønsker ri/Vkke med sejrene. 
(foto: Mo"ianne JunIer) 



OPRAB! 

Den 7. marts kJ.10- J S 
afholder Mateneludvalget vedligeholdsdag. hvor vi gerne skal have 
bundet de sidste løse ender, så alle bådene er klar til sta:ndcrhejsning. 

Alle er velkomne! 
Så hvis du ikke har fået slebet nok, eller din båd trænger til en kærlig 
hånd, så mød op og gi' et nap. 

Vi skal også have gennemgået flag, standere, puder og redningsveste, 
så har maj) ikke lyst til at slibe så er der en masse andre ting at tage sig til. 
Klubben byder på frokost og forfriskninger. 

Vej modt 
.NIa te rieJudva/ ger 

6 

På den anden side af stopuret 

DFfR har i mange år stået i den situation. at de mangler dommere 
til langdistancestævneme. [ skrivende stund er der ingen sjællæn
dere i dommertruppen. Det besværliggør afholdelses af de langdis
lancekaproninger, som afvikles på Sjælland. Derfor søgt!r Motions
og Tur-udvalget nli dommere fra de sjællanske roklubber. 

Dommeruddannelsen består af, en introdag med vægt på teorien samt 
en 'aspirantordning', hvor du vil deltage i et dommerteam sammen 
med to erfarne dommere ved flere langdislancekaproninger. 
Dommerarbejdet er el frivilligt job, men du far dækket kørsels·- og 
opholdsudgifter, også under uddannelsen. 

Udover at sikre at love og reglementer overholdes, sørger dommerne 
for start og tidtagning, og er denned garanter for en bøj, ensartet 
kvalitet ved afviklingen af Oanmarkshlrneringen i langdistance
kaproning. 

Så hvis du føler. at du har overblik, erfaring og lyst til at prøve 
kræfter med dommeruddannelsen, er dette måske noget for dig. 
Kontakt dommer Annie Kaalby: annie.kaalby@maiLtele.dk 

Af Ulrik Raljkiaer 
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Leder 

Det er ikke kun om sommeren at DSR kan levere fantastiske 
resultater og beklæde op til flere podiepladser. Ved DM i 
ergometerroning (læs nærmere inde i bladet) roede DSR sig til rigtig 
mange sejre og beviste, at DSR har roere af en heil speciel støbning 
- rigtig hjertelig tillykke! 

Et helt andet sted nemlig i badhallens dunkle skær arbejdes der for 
tiden på højtryk for at gøre alle DSRs både klar til standerhejsningen 
i slutningen af denne måned (29. marts). For hvem vil ikke gerne på 
vandet, I igeså snart vejret indbyder lil en tur? 
Der slibes, lakeres og lappes skader - og denne aften er ingen 
undtagelse. Flittige og ihærdige hænder udstyret med slibepapir gør 
deres for at bådene kommer i topfolm, og undervejs udveksles mange 
sjove og underholdene historier. 
Med Røskva i fokus (naturligvis) går snakken over finanskrisen; Oles 
kommende valgkamp; den store ombygning i DSR til drømme om 
fjerne himmelstrøg; {'ljelmsjo og gymnastikaflaler. - Ja, det er bestemt 
ikke kedeligt at gøre båd i stand sammen med sine rofæller. 
Det faktisk næsten ligeså sjovt som at ro i bådene. Så hvis du ikke 
lige har haft mulighed for at give et nap med, så er du mere end 
velkommen den 07. marts, hvor både, standere mv. gøres helt klar til 
den nye sæson (se opslaget). 

Med dette blad i hånden er foråret som regel på vej. Lige nu veksler 
det nu mest me llem bidende frostgrader om natten og fantastisk sol 
om dagen. Og midt i det hele bliver man (som så mange andre for 
tiden!) tvunget til at blive liggende i sin seng, da influenzaen har taget 
over. 
Nå, men bladet skal nok finde vej til din postkasse; 
klubmesterskaberne går forhåbentlig ikke helt i blåt og en ny rosæson 
nænner sig helt sikkert med hastige skridt. 

A f M ari a n n e Bentzen, red aktør 

Carlsberg 
\7esterfælledvej 1 DO, kbh. V 
TIt 33 27 33 27 
www.carlsberg.elk 

Claus V Hansen Bådudstyr 
oraingborggacte 98 

2100 Købennavn ø 
TIt. 35 55 75 20 

FIOgger Farvel' 
Ja9tvej 219 
Tlf. 39 18 4113 

Lyngbyvej 72 
Tlf. 39 29 69 ~5 

Ndr. Frihavnsgade 27 
Tlf. 35 38 39 07 

SA·Et v/Leif Werborg 
Phi1ip Sch usvej 21 

00 Frederiksbetg 
I lt. 888 9 og 

Øbro Træ AJS' 
Randersgacle 23-27 
2100 København ø 
Tlf. 35421657 



DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet(aldsr-on II r,e, d k 
Indlæg-kan naturligvis også 
fremsendes på cd-rom til DSR med 
att. til redaktionen . 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke I bestyrelseslokalet eller I brev
sprækken på ko.ntoret i bådhallen 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at mdlæg sende~ som vedhæftede 
f! ler til e- n)ads og J I( KE som tekst 
d Irekte I malis. Alle indlæg til bladet 
skal forsynes med navn pg forfCit,er 
og evt. ansvarligt udvalg inde I selve 
teksten, Medsendte fotos skal ~lelst 
være med fotografnavn og evL 
billedtekst, 
p§ forhånd tak_ Reoaktionen. 

Deadlines 

April blad: 
Deadline den 05. marts 
Maj blad: 
Deadline den 05. april 

Ad.-esseændrlng: Henvendelser 
om adresseændnng og manglende 
levering af bladet rettes tJI 
kontingentkasserer Ole Hansen på 
e-mail-adressen: 
kan tII"lgent@dsr-onllne.dk 

Redaktionen 

Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf 26 70 06 S4 
Jacob SaxlId, Naja Riegels, 
jon Skibsted, 
Knst'an ElkJær Kristensen og 
Lene Svingel 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 49 i 3 Horslunde 
L 200 eksemplarer 

Indmeldelse 
Der sirer ved at udfylde og indbetale E"t 
indmeldelsesgirokort , Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen , Indbetalingen 
dækker de tre første måneders 
konttllgent. 

Kontingent 
Opkræves kvartalSVist forud via gire. ved 
overskridelse af betalingsfrist pg/ægges 
et gebyr på 25 kr, pr, rykker. Hvis rykker 
krydser forsinket Jndbetaling, kan der 
ses b;:,rt fra rykker, men gebyr~t VII blive 
opkre-:vet det følgende kvartal. 
Konti'1gentet er 705 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer I aldersgruppen 20-24 år 
betaler 470 kr, pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 705 kr. 
Forskellen 235 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske sknftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snaflmail eller e-mali (kontingenr@ 
dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske rred 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (t/1, 1/4,1/7 og 1/10), 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 måneder, accepteres klIr. mod 
betali:"1g af kontingent for periOden (ra 
udmeldelsen til genlf1dmeldelsen 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker ikke automatisk, 
Man er medlem og kDntlngentpligtig, 
tndtil gyldig udmeldelse !lar fundet 
sted, Janset om DSR's faciliteter og 
aktiViteter ~nyltes. Ekskluston VII f0~r 
finde sted ved en restance svarende ti) 
1/2-1 års kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ve<J Inkasso 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales ilf skyld neren . 

Formetnd: 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Ban k kontonr.; 
Postgiro: 
Hjemmeside: 
Telefon: (køkken OQ kontor); 

Motionsroehef: 

Danske Ba.-.k ' 4330-4JJ0162813 
500 34 66 
www dsr-onhne.dk 
3q 29 63 26 

Materielforvalter: 
flasm~ Skou H~ns G Olesen 

Haml"~<qa:je 3, J , til 
n 00 Kobe<lhavn N 

Soren flJersgaørd Nlel~e " 
So'rentov"j II. st , ml 
BOD Kobenhbvn S 

F! m~HI matf:'lt4!d@dsr -ollltne dlo.. 

~'",a,1 iorman.j@d<r- onlin~.dk 

Kasserer: 
Joha n fryOendanl 
Engbakken 27 
2830 VlnJm 
tlf. J.9 2J ~2 76 
e-maJI' ka<s.e""'@d",-onhr\~ . d~ 

Sekretær og udlejnin9! 
P,a ØSlergaard 
B<l9holder ~!le 52, L th. 
2720 V"nløse 
tit. 20 76 17 37 
e-mail: sekret3;:.@dsr-onllne.dk 

I<ap~on(ngschef: 
Aune Gartner 
Sklnde'gade 32, lej 17 
11 S9 Kobenhavn K 
tlf. 26 74 70 48 
e-malt , k<>pronlng@d .. -onllne ,(Jk 

tnstruktlonsroche': 
Christen Klogh 
Sct1leoels Alle 11. 2. N . 
1807 Fred~rlks~rg C 
Tlf.' 33 235 236 
"... mil II "nsrrukr;on@d5""",nlln~ .d~ 

TI[ 3190792'1 
e-mal1 mot1on@d.it-onhne.dk 

La ngtursrachef: 
Laurits R.aueJ Nlelse:n 
V~nnemlndew.J 20, 4 Iv 
2100 Kobenhavn ø 
til 21 47 7S 715 
c mali' la(!gUJ(~asr-DlljlF,e . dl< 

Kajakrochaf: 
I(ell Jlsager 
Ka"lundsgade 6 
1664 København v 
Uf. 16 39 00 39 
c -mali' ~aJ"k®dsr-onllne . dk 

sports racnef: 
Ulrik Ralfklær 
Ndr, F"ha",- sgilde 13 A., 3 N, 
2100 "",benhavn ø 
Tlf, 22 76 52 32 
e-mali. sjJort@d,,-onllne dk 

HusforvIIlter: 
M a d s Rasmu Ssen 
Str~ndv",nget SS 
1 JOO Keb~nnavn ø 
TI~ 51 gQ 98 41 
e· m~il' husrorvatrer@dsr9 0nl!ne.dl.: 

Orienteri ngssektionen 

Formand: 
RonaJd Clausen 
En"el~borgoe) d4 
2800 Lyngbv 
rlf . 45 88 S8 86 

Kasserer; 
Mlc~ael Remod 
SkM~gilde s, Uh. 
1100 )(obenhavn ø 
rJf,: 39 20 68 38 

Sekretær: 
.lohan frydeMilhJ 
Engbakken 27 
2830 V,rum 
lit.' 292] ol2 78 

I<Olltingen tkasserer: 
~1Ifi Skriftlige nenvel'ldel,;er' 
OS", Strdnd"iJ!n~et 55 
li 00 I<obenhavn ø 
e-maLI; 
kon l \n"e nt@dsr·onJ,n". ~ k 

Redaktør: 
Marianne 8e'lr,en 
MllanO\l"J ""I A. l tv. 
2300 Kobenhavn S 
tir. 26 JO 06 54 
e '(\lail bl"d~ll!1ld~r -onl,ne.dl< 

Barudvalget: 
""uJ Danstrup Anders"" 
wksegade I~. sf 
l!l6J Ko~en/lavl\ K 
lir. 3071 3t 44 
~'m"lI; ba,,,~@tJsr-onr.,,e , dk 

PR: 
!-Ian. JuulAAdersen 
Forlunvej 46 
2nO Charlotf .. nlund 
lif,' 39 68 03 19 
~·nloIL hander
sen78©hOlma,l.d~ 
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L73 
DAN HENRIK NIELSEN 

EWALDSBAKKEN 20 
2900 HELLERUP 

GQ)POST) ® pp DANMARK 

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

Øl i solen på DSR ski·wr til Wagrain fe.bruar 2009. (Fora: Nafalia Ande.rsen) 



Orienteringsløb 2009 

Dato Løbstype ! Skov Arrangør 

Dato Løbstype Skov Ar(angør 

5,apr Stifinderløb Ravnsholt ~.** O$R **" 

19.apr Kredsløb GI. Grønholt Vang Farum OK 

25.apr DK Sprint Vmtersbølle Strand 0-63 

26.apr DM Ultralang Harager Hegn mm Ballerup OK 

2.maj SM Stafet Store Dyrehave Herlufsholm OK 

3.maJ SM Lang Gnbskov Marurn TIsvIlde Hegn OK 

lO.maj Kredsløb KIosteriS Hegn Søllerød OK 

17.maj Div.match Stenholt Vang Politiets IF 

g.jun City Løbet Indre København Lyngby OK 

fredagssJov i Ve,rerbro Svømme/hal. Søren og Nicolai har bell ytte t sig af de.r 
uimodståelige. tilbIId om gratis adgang rU svømmehallen, som en del af klubbens 
vinteraktiviteter. (Foto: Lars Holst Bundgård) 
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Aktivitetskalender 2009 
Rovagtsordn ing 
Tag en ven i hånden 

Indhold 

Gl'IlCra I forsam I illg i Kageroemes 
Bollywood 
Gallafest 
Langtm på Flensborg Fjord 
Weekend langtur til Kalø Vig 
Kommentar til referatet: ergometer-DM 2009 
B låt øje Fest 2009 
Kanininstruktion 2009 
K lu bmesterskaberne 
Ombygning afbaderunl 
Bevilling af langture i DSR 
Sil er der klippet 
Kan du gtl på vandet 
Beretning fra urets fabel<lgtige sk itur 
Favoritk\'crnndorcr 
Orienrcri ngslob 
Kontaktinfo 

Glade vindere i Klubmes[eYskaber I ergometerroning, lørdag d. 28. feb. 09, 

4 
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7 
8 
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IO 
[ l 
12 
\3 
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16 
18 
20 
21 
22 
24 
29 
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.ll 

Fra venstre er det [mIl Enemærke. Jens Voigt Smldr, Mette Marhiasen med baby 
(godt ar starte IIdl,gr). 1.0Urll:7 Raller Nielsen, Søren Krogh og Anders Mousgaard. 
Redaktionen ønsker alle er stort TILL YKKE med sejrene. 

, __ ~_o_to __ L_a_rS_B_u_n_d __ e_Se_n_) ______________________________________ . ___ I 
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Heldigvis var der et par meget kyndige sygeplejersker til at passe på 
os, når vi gik ind på et nyt værelse. Behøver jeg at understrege, at 
stemningen var meget høj? Sidst på aftenen blev kælderbaren indtag
et, og inden længe var der hlevet pyntet med de medbragte blinkende 
diskokugler. lyskæder og ikke mindst røgmaskinen, som klin fik lov 
ti 1 at b I i ve, da ejeren hurtigt I urede, at der var penge i os. 

Pludselig var det blevet lørdag, og bussen holdt og ventede på os. 
Endnu en helt fantastisk DSR skitur lakkede mod enden. Der skal 
lyde. et STORT TAK ti l Signe Westergaard og Michael Appel lor at 
have stablet en pertekt skiferie på benene. 

Fn af vores fantastiske Apfel·Strudel 
(jtI/der, selsk.ab med Højmarks egen 

udsending. 
(ForD' Sabrma Rasmussen) 

Inden turen slunede helt blev anangøreme for næste års OSR-skitur 
udpeget, og der er noget at leve op til for Merte Christensen og Mik
kel Senna Odoom. Vj glæder os aJJerede til at fa en indbydelse til et 
In indst l ige så fantastisk an'angement i 20 l O. 

Hvad med dig - skal du med i 20 J O? Det skal jeg. 

Bis ndchsles Jahr 
Sabrina Rasmussen 
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Aktivitetskalender 2009 

Lørdag den 4. 
Søndag den 5. 
Tirsdag den 7. 
Tirsdag den 14. 
Onsdag den 15. 
Lørdag den 18. 
Søndag den 26. 

Tirsdag den 5. 
Tirsdag den 5. 
Fredag den 15. 
Lørdag den 16. 
Torsdag den 21. 

Den 26. - 28. 

Tirsdag den 2. 
Fredag den 5. 
Fredag den 5. 
Lørdag den 20. 
Tirsdag den 23. 
Den 26. - 28. 

Start på kanininstruklion 
Deadline på bladet 
Bestyrelsesmøde 
S ty rma n ds teo ri 
Introaften for nye medlemmer 
Hjælperfest 
Løvspringstur 

B es tyre I ses m øde 
Deadline på bladet 
MåneSkinstur 
Introfest 
Kr. Himmelfartstur til 
Struckma n npa rken 
Langtur på Flensborg Fjord 

Bestyrelsesmøde 
Fællestur 
Deadline på bladet 
Fødselsdagsfest 
Sankt Hans 
Weekendlangtur til Kaløvig 

5 



Skiniveauet blande DSR'emc 
er fordelt ud over en bred vifte 
I ige fra den gode, bredstående 
carvingstil og den legendariske 
svenske bøssestil til første
gangsskiløberen . Men 
det er lige meget. Med sa stor 
en flok , er der altid nogle at 
stå på ski med, om det så er 
dødsgard isterne, s I ipsedren
gene, livsnyderne, /rcestyle'eme 
eller. .. ja, alle er med. 

Halv svensker- med dobbelt filk · (Ja k 
a(sllJtler med perfekt landmg. 
(FOlO: Ane Cudmand Persson) 

Så uanset om man var blandt 

~<:m, der stod og trippede af utålmodighed kJ. 08 :30 Ua, der åbnede 
I!iterne, selvom guiderne forunderligt nok mente noget andet) eller 
om man lige tog en ekstra time eller tre på øjet, så var alle med. 
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Hygge. på Almstadl. 
((010 joht1 Roy 
Vestergaard) 

!fag en ven i hånden . .. 

rDer er art for megett 1(""0, forurening og ondsÆszb i verden. ?vlange mennesÆ.!r 08 
smd pefsjorede dyr mea store, bu[enae øjne /(slmmer liver aag Baft af sted. lF(Jr 

ek,.'iempef får nogu af dem en spfint i poten. ?olen nu ~n du Børe noget for, at 
veraen 6fiver et bedre sted at være .. . 

J/Vis au st.acfig (wr 'venner, der i/(k; er mu{rem af 1)ansf<! Stuaenters c:RpÆJu6, 
så gl;v aem en ~rarnmer, tag aem i fiånaen ogJøfg dem tie z"ttroaften i roSfR.....15. 

apnI2009, kJ 20.00 i f estsaf.e11. 

'fag en ven i liånden . .. 

ltzstrukJ.ions- og gruppeftramrnerrocliefell 

Stiftende generalforsamling 
i Kageroernes Kvalitetssikringsudvalg 

A It for længe har vi ladet flåabeme om al repræsentere DSR og klubbens 
stolte traditioner. Gennem mange år har man afstorpolitiskc hensyn søgt 

at profilere rosporten i det offentlige mm med sportsbegivenheder og 
roning. Det er slut nu. En lille, eksklusiv og stærk modbevægelse blandt 
den store flok af roere er ved at se dagens lys: kageroerne. Så kagen)er, 
rank ryggen og deltag i den stiftende generalforsamling (or Kagcroemes 

K valitetssikringsudvalg. Som ægte kageroere er det vores fornem
meste opgave germcm nøje kvalitetskontrol at sikre, at kageudvaJg og 

kagekvalitet i af os udvalgte konditorier, bagerier med videre, lever op til 
de på generalforsamlingen definerede standarder. 

Den stiftende generalforsamling afholdes lørdag d. 215 kL 14.00 på La 
Glace. Den enkelte kageroer medbringer kageglæde og god appetit. Af 

pladshensyn giv besked til Lisbeth Lassen, li.la7@hotmail.com. 

Venligst, Generalkonsulinde l.assen, Fr., kageroa af I. grad. 
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Beretning fra årets fabelagtige 
DSR skitur 

Tidlig fredag morgen d. 30. jan. stod 53 forventningsfulde og 
ferieklare DSR'ere ved DOT-byen og spejdede efter bussen, der 
skulle bringe os et skridt nænnere årets skitur til Wagmin arrangeret 
af Apfel-Strudel Tours. 
Et par timer senere kom !1iålet endnu tættere, da vi i Padborg blev 
læsset over i det legendariske Alpetog, som skulle bringe os det 
sidste stykke frem mod 8 dages sol, skiløb, hygge, fest og ballade og 
ikke mindst afterski. 

Den skønne DSR ånd kunne straks mærkes i kupeerne, og inden 
længe var der hygge, snak og spil i den ene kupe, biograf i den næste 
og velkendte afterskilytm.er som "Komm. hol das Lasso mus ... " og 
"AlleeAlIce" bankede ud af medbragte højtalerne fra disko-kupeen. 
Auf gehst. 

Næste morgen bumlede 
toget af sted j alpelandet, 
og meget ivrige DSR'ere 
kunne ikke vente med at 
indånde den friske bjergluft, 
fa ski under føddeme og 
suse ned af bjergene. Und 
dann waren wir dorL Og i 
løbet af formiddagen havde 
DSR indtaget pisterne og 
senere Kuhstall, som skulle 
blive stamsred for DSR
afterski. 

VolI Gas au('m Kuhnall. 

(Foro: jens Gabe) 
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Kan du gå på vandet og holde mange 
bolde i luften? 

- Så er du der fødte medlem af vores nye kajakpoloudvalg! 

Og h\'oJ"tor lige et kajakpoloudvalg? 
Jo, for DSR vil godt ti lbyde at lave kajakpoloarrangemnenter i 
Svancmøllehavnen. Alle der har været på Hjelmsjo ved, hvor sjovt 
kajakpolo er. Så det vi I være en rigtig god og fornøjelig aktivitet at 
kunne tilbyde i k.lubhen. - Specielt hvis vi kan slå de hårde hunde fra 
Skovshoved! 

Og rigtig mange har sikkert også prøvet. at spille kajakpolo lil en 
polterabend eller en fødselsdag. Så det er der rent faktisk penge i for 
DSR, hvis vi bil tilbyde eksterne grupper at organisere for dem. 

- Og det er disse ting, vi geme vil have et kajakroloudvalg til at stå for. 

Og hvad skal jeg så lave som medlem af et kajakpoloudvalg? 
Ja, som medlem af kajakpoloudvalget kommer du til at medvirke i 
lsøningen af en række rigtigt skægge opgaver: 

Arrangere og gennemføre DSR 's deltagelse; kajakpolo
turneringer 
Lave kajakpoloarrangementer i DSR-regi 
Markedsføre kajakpolo<lnangement(;[' for eksterne grupper 
Gennemføre eksterne kajakpoloarrangementer ved 
polterabender, fødselsdage og lignende 
Stå for DSR's kajakpoloudstyr og -faciliteter 
1- si kkert mere som i set v ti nder ud af i udvalget 

Midsommer weekendlangtur til Kalø Vig 

26. - 28. juni 2009 

På utallige opfordringer gentages atter i år en af OSR's populære 
langlursklassikere: En weekendlanghlr til Kalø Vig fra fredag den 
26. - søndag den 28. juni . 

Kalø Vig ligger smukt indrammet af skovene og strandene nord for 
Arhus på den ene side og "dryppene" under Jyllands næse på den 
anden side - med Kalø Vig Slotsruin tronende på en bakketop helt 
mod nord i bunden af bugten. 

Med ca. 55 km roet over lo dage er turen til at overkomme for de 
fleste - kaniner, kageroere,ja sejl.; SPP'ere. 

Og med mulighed for at opleve både sæler og marsvin byder turen på 
opleveber ud over det sædvanlige. 

Fredag ovemattcr vi i ASR, Århus Studenter Roklub, hvor vi også 
låner både. Lørdag overnatter vi på en natllrcampingplad~ i ly af 
Valdemar Atterdags Kalø Vig Slorsntin, hvor der bilde bliver lej
lighed ti I at mærke historiens vingesus og OSR 's hyggestenmjng. 

Vi er tilbage i København søndag aften. 

Turen bhver slået op på Groupcarc, 
hvor du kan melde din interesse, og i 
sI urningen af maj holder \' i et 
infomlationsmøde fOl" inter~sscrede. 

Ro & orden-hilsner fra de to 
tursnedkerlærlmgc 

Senna & Jacub Saxjld Der er plads erl alle pa Kalø Vig'wren -
også Langrursrochefen. 
(ForD fra .~,dsce ars rur 
af Jacob Saxlid) 
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Bevilling af langture i DSR 

Der skal altid søges om at fa bevilget langtur til ture udenfor DSR'5 
daglige rofarvand i følgende tdfælde: 

Når der anvendes en DSR båd 
Når et medlem af DSR skaUkan fungere som stynnand 

Undtaget herfor er dog dagslure med udgangspunkt i klubben,.if. 
reglementet (eksempe Iv i s ture ti I Flak fortet, A mager rundt c! Iler 
dagsture til Helsingør) den ansvarl ige styrmand skal dog være 
Langtursstynnand. 

Endvidere skal der soges om at få bevilget langtur hvis der er tale 
om t1lTe i dagligt rofarvand, der strækker sig over Aere dage, her kan 
den ansvarlige stynnand være korttursstyrmand. Det kan f.eks. være 
når man ror en båd til SAS om onsdagen, for at ro SPP løb j den om 
torsdagen - altså når klubben skal vide, at båden er væk hjemmefra. 

Langtursansøgningen skal fre:nsendes til en af de personer, der er 
nævnt nedenfor, som er bemyndiget til at bevilge langtur, alternativt 
indsættes ansøgningen i langtursmappen i Slyngelstuen, og der gives 
besked til en af nedenstående personer. 

Langtursansøgning skal rremsendes så tidligt som muligt i 
planlægningen og skal indeholde følgende: 

• 
• 
• 
• 

Angivelse af ansvarlig styrmand/ansvarlige stynnænd 
Angivelse af roere (der alle skal have ro-ret) 
Beskrivelse af planlagt rute 
Tidsrwn for turens gennemførelse 
Angivelse af hvilken bådtype, der ønskes bevilget. 

Blåt øje Fest 2009 

Så blev året for alvor skudt i gang i DSR med den første fest, nemlig 
Blåt øje Festen. Vi har i Styrmandslauger glædet os til at holde en 
fest for jer .. og med god gnmd -- for hvilken fest det blev. 

J 2008 havde Styrmandslauget 50 års jubilæum .. og det havde 
smølferne også. Så hvorfor ikke slå to jubilæer sammen og fejre med 
stil, selvom det burde være gjort sidste år. 

KJ. 19 sad fem festklædte smølfer klar til at tage imod godt 100 
spisende gæster - gæster som alle mere eller mindre frivilligt var blå. 
Aftenens mest originale blå person var Skibsmatros Lars, som blev 
præmieret med en flaske blå Gajal. 



Ombygning af baderum 

Nar du læser dette blad er der stadig ca. 8 uger til at baderummet står 
færdigt og næsten klar til brug. 

Som t ingene ser ud nu, er færd iggøre Isen af byggeriet udsat ca. 4 
uger, så det kan forventes færdig ultimo maj. Forsillkel~en grunder i 
etableringen af den nye kloak samt opbygning og armering af skil
levægge. De værste kampl ikationer, og uforudsete udgifter skulle 
dog gerne være overstået og alt køre glat herfra. 

H vad har der været af kom pI ikationer? 

Efter tv-inspektion af den eksisterende kloak blev konklusionen, at 
den ikke kunne udskiB-es som planlLlgl, S3 vi valgte i stede1 at lave 
en strømpeforing i hele kloakledningen. Strømpeforing er en metode 
til renovering af kloakledninger. Ved hjælp af vand- eller lufttryk 
føres en blød polyesterstrømpe, som er imprægneret med en kunst
harpiks ind i den eksisterende kloakledning. Strømpen hærdes efter 
den er lagt på plads i kloakledningen ved hjælp afv,mnl vand, damp 
eller ultraviolet lys. Dermed dannes der et nyt rør i den eksisterende 
kloakledning. Efter$om det ikke var hensigtsmæssigt at arbejde på 
den eksisterende kloak blev der etableret en ny kloak højere oppe i 
systemet, som fungerer som afløb for spildevand fra det nye bade
rum. 

Sam tidig b lev den opgravede jord undersøgt og man fandt at jorden 
indeholdte byggealTald og betegnede~ derfor som klasse 3 og 4 jord 
og er dermed forurenet. Det drejede sig om ca. 50 ton forurenet jord 
der sku Ile køres væk og deponeres. Del blev en afgi It på ca. 235 kr. 
pr. ton der skulle køres væk. 
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Kanininstrul<tion 2009 

[ lighed med tidligere år må vi regne med, at omkring JOO nye roere 
skal instrueres i DSR j 2009. Klubben har derfor behov for ca. 80 
aktive instruktører for at fastholde kvantitet, kvalitet og kontinuitet 
i klubbens rouddanne Ise og samtid ig gøre instruktions forløbet til en 
god oplevelse for de nye roerc. 

Som inslTuktør er du ml:d til at fastholde DS R's høje [lJveau for instl1lk

tion og ikke mindst gøre instruktionen til en god oplevelse og en god 
introduktion til klubben for den kommende sæsons nye roere. Samtidig 
får du mulighed for at udbygge dit ne(værk i roklubben, både blandt nye 
medlemmer og andre instruktører. Og endelig er du med lil at sikre klub
ben en t.ilg~mg afnye medlemmer, der ti l forer klubben dynamik.. styrker 
det åbne miljø j DSR og bidrager til at fremtidssikre klubbens økonomi. 

Så hvis du er instruktør og har lyst til at yde et værdifuldt bidrag til 
klubben, så er det måske noget for dig at instruere i 2009. 

Klubben mangler også stynnænd, hvilket er en af grundene til, at sty
mli:1lldsuddalmede på de store motionsaftener ofte ikke kan komme 
ud at ro med deres vermer, men i stedet må tage fire (tilfældige) ikke
styrmænd med ud. Det er altid rart at lære nye mennesker at kende. men 
engang imellem er det nu også rart at ro med folk, man rent faktisk har 
set før. Det relativt lave antal stynnandsinstruklorer er lidt af en flaske
hals i den forbindelse. Så hvis du har lyst til at inslTuere stynnænd. så giv 
mig et tip! 

l begge (ilfælde kan du sende en mail t i I instruktion@d$r-online.dk 
eller ringe til mig på 33 235 236. 

At/ed venlig hilsen Christen Krogh JnstruklionsrocheJ 

P.S. H vis Ju b li ver i nstruktør i ar e [[er instruerede s ldstc år, sa v i I du 
autoJn<ltisk bl i ve kontaktet. 
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KI u bmesters kaberne 
i indendørs roning - 2009 

Klubmesterskabeme i indendørs roning blev traditionen ITO afviklet 
i klubbens ergometcrruJn. Allerede fra kJ. 12.00 myldrede det med 
roere, der skulle vejes ind. Roere fra en bred vifte af de forskellige 
organiserede træningshold var repræsenteret - afherreroere. Kun tre 
damer mødte frem i rodrag - men det gjorde nu ikke kampen om tit
len som årets klubmester i åben dame til et venstrehåndsarbejde. Der 
blev kæmpet på den 1000 meter lange vit1ueJle bane. 

De tre (remmødte DSR·damer kæmper indædt om førstepladsen. 
Merte Machiasen vandr kampen. (Foto: Lars Bundesen) 
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Vinderen afklassen Aben Dame blev Mette Mathiasen i tiden 3.59. 
Ind på andenpladsen kom [da Eltorm. 

l Aben Herre rækken stillede )3 op i kampen om at blive årets 
kJubmester. Løbet blev afviklet over tre heats, hvor roeme var fordelt 
efter handicaps. For tredje år i træk blev del Anders MOLlsgaard, der 
løb med titlen i tiden 3.08.3, tæt forfulgt af Mads Rasmussen. 

En del af roerne havde stadig lidt luft tilbage efter de 1000 meter og 
meldte sio til holdkonkulTenccn 4x500 meter. Holdene blev sat ved e 

lodtrækning - der faldt så heldigt ud, al der virkelig måtte kæmpes så 
sveden sprang på de to hold, der deltog. 
Vinderne blev Søren Krogh, Jens Voigt Smidt, Emil Enemærke og 
Lauritz Nielsen, der vandt over holdet bestående af Mette Mathiasen, 
Knud Back, Jens Broberg og Sune Korreman. 

Lars Nielsen løb med en præmie for at have dagens laveste handicap. 
ArrangøTerne valgte desuden at præmiere den bedste aftalent-2016-
gruppen, fordi de via deres talstærke fremmøde udviste god klubåncL 
Den bedste roer af disse var Mikkel Jacobsen. 

Dagens præmier var venligst doneret af Østerbro Apotek, Holte Vin
lager og Øbro Træ AIS. 

Af Gitte Willumsen 
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Vi havde valgt at gå tilbage til traditionerne, så der blev uddelt blå 
øjne og spist (og kastet med!!!) cement og kanonkugler, som vores 
fantastiske kok Henrik havde stået for. Ingen fest uden lidt wlder
holdning - del1flc gang en smølfedans og "Tip en smø!f'. 

Og så blev der spillet op ti! dans. Musikken blev styret af den nye DJ 
Rasmus Roed, og det gjorde han godt, for dansegulvet var fyldt til 
langt ud på natten, og der blev vrikket godt med hofterne til fantas
tiske toner. Så hvis du skal arrangere den næste fest i DSR, så vil vi 
meget geme anbefale Rasmus. 

Ellers er der bare tilbage al sige tak for en rigtig god fest, hvor vi 
endte med at være rigtig, rigtig mange feststemte DSR 'eTC;. Og tak 
for hjælp med oppyntning, oprydning og div. andre tjanser. Det gør 
det bare så meget nemmere, når alle giver en hånd med. 

Smølfehilsner 
Styrmandslauget 2009 

PS: Sæt allerede nu et kryds j kalenderen den 5. juni .. . det kunne jo 
være, at vi fandt på en lille event. 

Tekst: Styrmandslauget, 
Billeder: Sabrina Rasmussen & Diana Luthmann 

\4 

l skrivende stund er den nye kloak blevet synet og godkendt og 
etableringen af betongulvet er begyndt. VVS insta Ilarionernc er på 
vej og konturerne a f rwnmene kan anes. GulvVal1l1en i rummet 
bliver bedre end forventet, da vi får mulighed for selv at regulere 
vannen saml at tidsindstille gulvvarmen. Vi har desuden faet et godt 
tilbud på mahogni døre, så looket på dørene bliver som de oprindeli
ge døre. De døre der ikke skiftes ud vil blive shinet op, men beholder 
deres karakter, som en del af huset. 

Vi siger tak til alle medlemmer for at have udvist stor tålmodighed 
før, under byggeriet. 

Vi glæder os alle rigtig meget til det står færdigt og kan tages i brug. 

Bestyrelsen 
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Kom mentar til referatet: 
DSR's ergometer-DM 2009 

Med stor glæde læste jeg referatet fra ergo-DM 2009 indtil jeg kom 
til referatet af holdkonkurrencen. 
Her beskrives korrekt hvorledes DSR er så uheldige at starte før de
res reelle start-tid . Altså en fejl-start! - Det vil Tlonmlll føre direkte til 
diskvalifikation .ivfr. §3 stk.6 i Reglement for ergometerroning. 
Imidlertid havde dommerne inden dagens første start truffet en 
beslutning om, ar ubetydelige hændelser i forbindelse med den for
skudte start i disse løb kun skIlIle koste en tidsstraf på IO sekunder 
- med mindre, naturligvis, at fordelen oversteg de J O seku.nder. r så 
fald ville diskvalifikationen træde i funktion. 
Mariannes fejl \lar ubetydelig. Derfor besluttede vi i dommergruppen 
at tillægget på de la sek. skulle effektueres, men at holdet naturJlgvis 
først skulle orienteres efter løbet. 

Beslutning og straf var altså afgjon mens løbet var i gang. Det blev 
udelukkende besluttet af dommeme uden indblanding fra andre! 
Henned skal jeg klart tilbagevise, at "Hr. Per N i tten gryn " fra Sorø 
har haft indflydelse. Faktisk fik vi slet ingen henvendelse fra Sorø 
Rok lub desangående. 
For god ordens skyld skal nævnes, at omtalte episode er forklaret i 
den rapport, der udfærdiges umiddelbart efter regattaen. Rapporten er 
tilsendt arrangørerne og dommerudvalgel.s arkiv. 

Det tjener DSR)s hold - ikke mindst Marianne JuhJcr - til ære at man 
kæmpede sig flot igennem løbet. 
Høj moral! - Tillykke med det! 

Med varme ro-hilsner 

Peter Je/sgaard. 
Formand jor dommerkomiteen ved ergo-DM 2009 
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Langtursstyrmanden meddeles ifen. bevilling aft\.lreJ), hvilken båd 
der er tildelt. 

Følgende er bemyndiget til at bevilge langture i DSR: 
• Laurits Rauer Nielsen (Langtursrochef) langtur@dsr-onlinc.dk 

Ulrik RaIfk.iær (Sportsrochef) sport@dsr-online.dk 
Pia Abo 0stergård (Sekreta:r) sekretaer@dsr-onllnc.dk 

Motionsrocher Søren Ellersgaard Nielsen (motion@dsr-online.dk) 
kan bevilge ture med overnatning i dagligt rofarvand. 

Laurits Rauer Nielsen 
Langtllrsrochef 

Så er der klippet .... 
Ufomyede skabe er nu klippet op, og indholdet af skabene 

opbevares til den 15. maj. 
Afhentning af skabsindhold aftales med Bente Kjøller enlen 

via mail (bkjoel@gmail.com) eller på tlf. 20217074. 

Af Bente KjøLler 

21 



Langtur på Flensborg Fjord 

Som mange gange tidligere arrangerer 
DSR i år langtllr på FJensborg Fjord i 
Kristi Himmelfarts-weekenden 21 .- 24. 
maj, bvor der bliver mulighed for at se en 
masse gamle sejlskibe på turen, ua der i 
den pågældende weekend er regatta for 
træsk.ibe i Flensborg. 

l skrivende stund er det ikke afklaret 
om turen udgår fra Flenshorg eller 
Sønderborg, men hold øje med 
hjemmesiden, og opslag på 
opslagstavlen. 

r øvrigt er der andre langture 
i foråret på bedding, så hold 
også øje med disse . 

Lars Bundesen 

lO 

, 

Interesseret? 
Så kontakt DSR's kajakrochef~ Kel! lisager på kajak@dsr-online.dk . 
Når vi er tilstrækkeligt mange holder vi et opstartsOløde og tager 
den derfra . - Men skynd dig at melde din interesse. Der er kun et 
begrænset antal pladser! 

Af Kell lisager 

PS! Du behøver ikke have kajakre( for at ro i polok.~iak og være aktiv 
omkring kajakpolo! 

Ka)akpolo på Hjelmsjb. (Fow ' Lars Bundesen) 
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Det fantastiske ved at være fremme er. at man har en hel uge foran 
sig til at stå på ski , hygge sig i godt selskab, nyde det storslået og an
derledes bjerglandskab og måske finde sin indre dansemus frem, nar 
Østrig deler lld af hjemlandets Slager lIits <tkkompagneret ()f gllih
wein, weissbier, fhigel und fligencJer I Tirsch. Så det var jo bare om at 
komme i gang und voll gas geben. 

l løbe! af ugen blev mange pister besøgt både på vores eget bjerg, 
hvor en lift lige overfor hotellet bragte os til Flying Mozart liften -
liften der førte os videre op til toppen. Ved siden af Flying Mozart 
liften Jå Kuhstall, hvor vi mødtes, når skidagen gik på hæld. og det 
ringede ind til afierski. Derudover blev områderne Grafenberg, Al
pendorff, Flauchau, KleinarI, Flauchauwinkle og lauchensee besøgt. 
Ja, mulighederne var mange, og det blev udnynet. Vejret var også 
med os med solskin fra en k.lar himmel de fleste dage. Så kan man 
hare ikke ønske sig meget mere - udover lidt koldere vejr måske. 

Der ser da meger lækkerr ud, ik? (Foto: Sabrina Rasmussen) 
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Rovagtsordning i DSR i 2009 

Når forårets sol begynder at lune luften op, dukker også DSR 's 
rovagter frem på bådpladsen for aL holde styr på de mange roere, der 
gerne vil på vandet. 

J år starter rovagesordningen 
tirsdag den 28. april (og fortsætter frem til ca. l. oktober) 

Der er rovagt på følgende tidspunkter: 
tirsd age & torsdage kJ. 17.15 
søn- & helligdage kJ. 12.15 

Rovagtens fornemmeste opgave er at sikre, at alle kommer på 
vandet -- dertil, hvor de gerne vi[ ro, og sammen med dem, de 
gerne vil ro med. 

Selvom der ikke er rovagtsordning det meste af april, så duk 
alligevel op på ovenstående tidspunkter. Der plejer altid at være 
andre, som er frjsk på en tur - og en erfaren stynnand til at sætle 
holdene. 

Vil du være rovagt? 
Har du været styrmand en sæson eller to, deltaget i rovagtsordningen, 
og et godt oVt.'.rblik? Så er du også kvalificeret til at være ro v agt. Og 
vi kan altid bruge en vagt mere i korpset. Over sæsonen vil du få 2-4 
vagter på tidspunkter, der passer dig. 

Belønningen? Gratis middag - og glade klubkammerater! 
Interesseret? Kontakr Peter Damm-Ottesen på 
dsr _ rovagt@groupcarc.dk e Iler peter.dammottesen@gmai Lcom. 

På vegne af Mo/ions l/dl'o/ge t 
Jacob Sax ild 
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Små flokke af DSR 'ere susende ned af pisterne, hvor vi mødte 
hinanden og udvekslede de sidste nyheder og gode tips. Inden den 
daglige sidste tur ned af pisten kunne man jo tage et lille pit-stop på 
A Imstadl, nyde den fantastiske udsigt og fa I idl tørt el ler flydende. 
Det blev faktisk hurtigt ct lille før-afterski stamsted, hvor den sid
ste solstråle blev nydt i godt selskab, inden der skulle trampes med 
skistøvler på bordene på KuhstalL 

Ingen DSR skitur uden den legendariske Tour de Chambre. Vi vent
ede i spænding, indtil Apfcl-Strudel Toms bekræftede, at det heller 
ikke blev en undtagelse i år. Folk havde virkelig lagt sig i selen og 
været kreative, sa i løbet af aftenen havde vi besøgt India, været til 
audition hos X-factor, Red Light District, Kuhstall. Penisionistemes 
klub og på Sunny Beach med Ung Rejs. 

X·factor audition: "Komm hol das Lasso ((;Jus, wir sp!elen Cowboy und Indianer. 
Wir retten 11m die Wette, ohne Rasl und ohne Ziel ., (Foro· Merte Hagell/:}org Eskesen) 
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Leder 

Gæk - gæk - gæk, så var det hele væk .. ! 
- Ja, lad os håbe, at efter standerhejsning og med påsken fonJde, så er 
vinlerkulden og frostgrademe forhåbentlig ved at være forsvundet og 
foråret på vej I 

Inde i salen, nede ved ergometrene og på facebook længes alle mod 
de mere lune dage og mulighederne for at komme på vandet. Hvem 
drømmer ikke om den første lur op ad kysten; de hyggelige ture 
ind i Kanalerne; udflugterne rundt i vores rofarvand og de mange 
spændende langture! 

Snart myldrer det igen på bådpladsen med ivrige roere, og livet 
omkring klubhuset, kajakskuret - og ikke mindst på vandet·
begynder at tage form. 
Bådene. som vi har slebet og lakeret vinteren igennem, skal ud og 
prøves af; instruktørcme ruster sig til endnu en udfordrende sæson, 
og årets første kuld afkaniner skal her i starten afapril ud og prø~e 
kræfter med ron ingens mange glæder og strabadser. Velkommen ul 
DSR! 

Redaktionen ønsker alle læserne en rigtig god påske med høj sol og 
vindsti lIe vej r! 

AJ ... ..... Bentzen (fad 

Carlsberg 
Vesterf$lIedvej 100, kbh. V 
Tlf. 33 27 33 27 
www:carlsberg .dk 

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

Friluftsiand 
Frederik~borggade 52. K~h. K 
Tlf. ~3 1~ 51 50 
www.friluft~lanQ..dk 

Claus V Hansen Bådudstyr 
Vordingborgga<i1e 98 
2100 København ø 
lif 35 55 75 20 

FlUgger Farver 
Jagtvej 219 
Tlf. 39 '1841 13 

Lyngbyvej 72 
Tlf. 39 29 69 95 

Ndr. Frihavnsgade 27 
Tlf. 35'38 39 07 

Holte Vin1ager 
0s1erbrogade 106, Kbh. ø 
Tff. 35 4304 15 
www.tioltevinager.dk 

SA-EL v/Leif Werborg 
Philip Sehousve· 21 
20QO Freqeriksberg 
~If. 38 ·S8 19 09 

Øbro Træ. AlS 
Randersgade 23-27 
2100 København ø 
Tlf. 35421657 



DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-maiJ til adressen: 
blacJet@dsr-online.dk 
Indlæg kan nat url 'gvlS også 
fremsp.nde.s på cd- rom til DSR med 
att. til redi\\(tionen . 
Disse kan afleveres I redaktionens 
bakke i bestyrefse51oka le~ eller f brev
sprækken pa kontoret, badh"lIel1 . 
Det er mest praktisk fo,' redakt ionen, 
at Indlæg sendes som vedhæftede 
tiler trl e ·matls og IKKE som tekst 
d irekte i malis. Alle mdlæg til bladet 
skal forsynes mec navn pa forfatter 
09 evt. ansvarligt Llovalg jnde , selve 
teksten . Medsendce fotos skal helst 
være med fotografnavn og evt. 
billedtekst. 
på forhSnd tak Redak~onen 

Deadlines 

Mi\llJlad 
Deadline den 5 . april 
lu", blad 
Deadline den 5 . mal 

Adresseændrin9: Henvend elser 
om adresseændring og manglende 
levering af blade, rettes ril 
kontlngentkasser€r Ole Hansen p~ 
e-maH-adressen : 
kontingent@dsr-O·,l lne .dk 

Redaktionen 

Mar ianne BenUen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
)ilcob Sil)(,ld, Naja Riegels. 
Jon Skibsted, 
Knst,an ElkJær Krlstel1sen og 
Lene Svingel 

Tryk: 
Oplag : 

Svcltryk. 4913 Horslunde 
1.200 eksemplar'er 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og ,ndbetale et 
"'dmeldelsesglrOko rt . Delte forefindes Då 
komorets dør I b5dhallen. rndbetallngen 
dækker de tre første måneders 
1<ontingent. 

Kontingent 
Opkræves kvartalsvist forud v ia giro. Ved 
overskrrdelse a( betalingsfrist P31ægges 
et gebyr på 2.5 kr. pr. rykker. HVIS rykker 
krydser forsinket ,ndbeta ling, kan der 
ses bort rra rykke r, men gebyret vil blive 
opkrævet det følgend e kvartilI. 
Kont'lngentet er 70 5 kr pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20- 24 år 
betaler 470 kr. p, . kvartal , lo e t første 
kvartdls kont ingent dog er 70S I<r. 
Forskellen 235 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmet·jelse skal ske skr iftligt til OSR's 
kontrngentkasseref, enten via 
snallmali eller e-mil li (konti ilgenL(Q) 
d5r-onhl1e .dk). Udmeldelse skal ske med 
m'ndst 3 dages vars~ 1 til en 
kvartalsm~ned (1/1,1/4, 1/7 og l/IO) . 
Genjncmeldelse tra personer, der har 
udmeldt sig af klubben Inde r\ for de 
seneste 12 måneder; accepteres kun mod 
oetalll1<;j af kontingent for p~riodcn fra 
udmelr1els~n til gen illdmeldelsen . 

Udmeldelse ved restance 
OBS - ~et sker ,kke automatisk . 
Man er medlem og komlngentpllgt,g , 
,ndtd gyldig udmeldelse hil( fundet 
sted, uanset om DSR's facil'teter og 
aktiViteter b~nyttes . E~skluslon vil (Ølst 
finde sted ved en restance svarende til 
112-1 års kontingent, og reSlancen vII om 
nødvendigt hl ive inddraget ved inkasso . 
Alle om kostninger i forbindelse hermed 
betales af Skyldneren 

Formand: 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget SS, 2100 København ø 

Biln k konton~. : 

Postgiro: 
Hjemmeside: 
Teleron : (køkken og konto~), 

Motionsroehef: 

Danske Bank : 4330 -4 330 162813 
500 ]466 
www .dsr -onllne.dk 
]9 29 6326 

Materielforvalter: 
fta sml'S S~ow kane; G Ol!en 

Hamlf: rsgaco 3. 3 ~ 
22 00 I<.obe r·havn N 

Søren Eller<'J"'Hi! N,els;>n 
Sc>" e~l ov"J II. 5t. ml 
n oa i<obe ... havn S 

e· (f\d li mdtP.'I ~ I@O$r ·oollr-.e dk 

l! -m3.J : IOfr.Glnd~,br - Oflh f\ e . d k 

Kasserer. 
lorlliln F'yd.;!ooahl 
Engba~ke" 27 
~iUO V'fUIT:. 

tlf. 291) 4276 
.. . mall : ka~sercr@(l sr-O n hn<? "~ 

~kretær og udlejning : 
Pia østergaarr:1 
!3olJ"old", "'II~ S~ . ! Ih. 
27 20 Vanl"s"" 
Lil. 20 76)1)1 
e-mM: <ekrer..er[Sldsr -onllne .dv. 

Kaproningschef: 
Rune G,,,tner 
S~ lndergade 32 , le) 17 
1159 København I( 

IIf. 26 74 70 4R 
e -malI. kaprun1ng@ds' ·1)nlme d~ 

InstruktIonsroehef: 
Chnsre" Kf'I't9k 
5'cMI"gels Alle 11. 2 N 
1807 F(~d~rrkSOe(g ( 
Tlf.' 33 23S 236 
c--maH:1n<SlrUktloOltp r1Sf -Or'\I IOC d \' 

Tlr. Jt 'JO 79 N 
e· m all rnO(Jon@d!.' -D"ljn~ (]~ 

Langtursroehet: 
lllurI's Haue" Nielsen 
V-=rH, em l"'de'/ ~J LO. od t v 
2! OG KOb~n~av" ø 
tif 2 1 47 75 76 
~- m"lI : langwr@lrlsr·e>nil"e.dk 

Kajakrochef: 
K~II I js~Ocr 

K .. a l uM~oade " 
! 664 l(0o~ntla.(\ • 
til . 2i> :19 (10 39 
e-mali : k " J~It@los (-o,,"ne . dk 

Sportsroehef: 
Ulrrk Ral" " "'" 
r;dr Fnhavnsgade 13 A. ) tv. 

~IOO Kobennavn ø 
Tlf. n 76 52 32 
e-m"il ' sport@lh, -C\nl ln.:=- d~ 

Husforvalter: 
MilOS f\a.mus",~ 
Str~n<lv~get S~ 

21 00 Ko oenr.avn ø 
Til S! q'J 98 4 r 
€ m"d' h\Jslorv,1tter l?!l dsr'o"lin~ dit 

Orienteringssektionen 

Formand ; 
Ronald Clausen 
E"gelsborgv .. j 4<1 
2RO(J !:,"gbV 

Kasserer: Sekretae~: 
k.h"n Frvdendanl 
E r,,)ba~k~n 27 
)830 V"um 

trl. 4~ as 58 6 6 

Micnae-I Remod 
Ski\r99øde ~ , l rn 
2\ 00 Køb"nl1~v n ø 
lir . ,9 LU 66 3a Ut .: 29 i ~ 4j l E! 

Ko ntingentkasserer: 
Kun s:i-. rjft j l!;~t" henvcnOe l ~ p.r 

OSI<. 5lfandv",nacl SS 
21 QO Københ"vn IJ 
e -l'TIølL 
kor.t i n "",n t@' ds r · ol\"n c .dk 

Redaktør: 
Mananne Bemz~(l 
MIlanovej 7 A, \ tv. 
2 )00 i<atJ .. nh., vn S 
ur 26 7() 06 S~ 
e-" ,all ' blade :@d"~(\"lr"'e.o~ 

8arudvalget: 
p{\ UI Danstru() A "di:'t s.c::n 

l i'lksCljad~ I ~ . SI 
IOF,) KotJenh.w~ K 
tif . JO 71 31 44 
-c- mdd: bare"@d~r. onlme. .(JK 

PR; 
Hans Juul Andc:rs~n 
for tul1veJ ('6 
<9, O Charfott~nlund 
tlf . 39 6B O) 19 
e - mll~l' h and1.?:r -
5:erl i'80....lhotmøfl .dk. 
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~~POST) @ 
pp DANMARK 

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

OSR 's samlede instvuktørkorps 2009 står klar til at rage si9 kærlige af årets kaniner og 
sørge (OY, at de får en grundig oplæring og Bode oplevelser på vander. 
(foto af Karl Heinz Raatz) 



Orienteringsløb 2009 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

2.maj SM Stafet Store Dyrehave Herlufsholm OK 

3.maj SM Lang Grjbskov Mårum Tisvilde Hegn OK 

iO.maj Kredsløb Klosteris Hegn Søllerød OK 

i7.maj Div.match Stenholt Vang Politiets IF 

g.jun City Løbet Indre København Lyngby OK 

Særligt hardføre roere kan få afløb for deres trang til at nyde smukke vintt.rdog€ I en 
ro·bad, ved at delrage i k.lubbens Vinrert'oningsordning. 
(Foto: lArs Holsl Bundgård ) 
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I sran~erheJS~:g 2009-(Oreg;~dejliø (oråns~/-. _. _. __ ... l 
.. junior·g roeren Asbjørn Srahlhut, kapronin9sche( Rune CaY/ner og 
I langfUysroche(en La/Jrics Rauer Nielsen fik. æren og (ornøjelsen af ar neJse 

standet' og flag som startskud po sæsonen. En begivenhed, som mange har I 

venter på med længsel og uro i benene. (Fot~: Karl.H~n~:~:: ______ .. _. __ j 
3 



Selvom der ikke altid er vindstille, er det let at finde steder med 
god læ, som giver fladt vand med minimal vind. På rolige dage 
kan man udforske havnens og tIodens afkroge. Vandbussemes 
og motorbådenes forstyrrende dønninger opvejes af solskin og 
behagelige temperaturer på omkring 25-30 grader. Det er en eksotisk 
fornøjelse at ro blandt mangrovetræer) pelikaner og papegøja samt 
fisk, der indimeJlem svømmer (og springer) ind i båden. 

Umiddelbart inden min ankomst blev en dykker angrebet af en 
tyrehaj i Sydney Harbour, men der er vist ikke farlige hajer i mit 
daglige rofarvand, og saltvandskrokodilleme holder til længere 
nordpå - så det farligste er nok stad ig cykelturen frem og ti Ibage fra 
roklubben. 

Jeg håber at denne hilsen vil tjene til inspiration for nye og gamle 
medlemmer afDSR til at ta scullerret og tage den med ud i verden. 
Vi ses på HjeJms6til sommer! 

Tekst: Jan Trzoskowski 
Foto_' Jan Trzaskowski og Flemming RiishulIs Jensen 

An/kle.m- forfatter foyon >Jlhe Boat HOlJse" se t fra ponlOnen. 

Rovagtsordning i DSR 

Ocr cr rovagt på følgende tidspunkter i 2009: 

• 
tirsdage & torsdage kl. 17.15 
sen- & helligdage kl. 12.l5 

Men husk også at tilmelde jer DSR Roaftaler på Groupcare. Her kan 
J både fa invitationer til lure på "skæve" tidspunkter og selv efterlyse 
roselskab. 

På vegne af Rovaglerne 
Jacob Sad/d 

Korrektion til generalforsamlingsreferatet 

Af referatets gengivelse af fonnandens mundtlige beretning fremgår, 
"at der ikke i 2008 var ulykker med alvorlige personskader til 
følge." - Dette er ikke korrekt. 

Ulykkeligvis oplevede vi den IO. september 2008 en ulykke med 
svær personskade til følge. 
DSR's dobbeltsculler Tetis kolliderede med en dobbeltfirer fra 
Roskilde Roklub. 

Ulykken gik hårdt ud over vores unge talent Henriette Andreassen, 
der efterfølgende har gennemgået et langt og smertefuldt forløb, 
som endnu ik.ke er overstået. 

Der skal ikke herske tvivl om, at vi i bestyrelsen tager sagen meget 
alvorligt, og at vi håber, at Henriette kommer sig helt over ulykken. 

Hans G. Olsen 

s 



Klubben 

Sydney Rowing Club, som i øvrigt også har lyseblå åreblade, ligger i 
Abbotsford - ca. 10 km vest for Sydney (og 16 km fra min lejlighed 
i Bondi Junction), Der går både konventionelle busser og vandbusser 
til Abbotsford, men den l time lange, bakkede cykeltur er god 
opvannnning (og »af-roning«). 

Sydney Rowing Club (www.sydneyrowingclub.com.au). som blev 
etableret i 1870, har omkring 6.000 medlemmer, hvoraf ca. 50 (unge) 
roere er aktive. Dc fleste medlemmer er »sociale medlemmer«, 
som for ca. 80 kroner om året har mulighed for at benytte klubbens 
restaurant (»the Club House«) . De aktive medlemmer bruger primært 
»the Boat House«, som huser klubbens mange både. Jeg selv er 
associeret medlem formedelst en pris på AUD 35 (140 kroner per år). 

Som SP011Sklub har foreningen mulighed for at opsætte 
spiUemaskiner. Så i forhold til de danske tipsmidler, er der tale 
om en mere direkte forbindelse mellem spjllidcnskab og støtte af 
sportgforeninger. Klubbens forretningsmodel gør det muligt at have 
en ansat cheftræner og top-moderne udstyr. 

The Boa! House" set fY!) pontonen. 
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Maj 

• 
• 

Juni 

• 
• 

Juli 

Kap- & sportskalender 2009 

Torsdag den 14 . 
Den 23. - 24. 
Onsdag den 27. 
Lørdag den 30. 

Den 6. - 7. 

Onsdag den 10. 
Lørdag den 13. 
Den 13. - 14. 
Den 19. - 20. 
Mandag den 22. 
Lørdag den 27. 

Den 4. - 5. 
Den 26. - 30. 
Søndag den 26. 

SPP, HDR 
Copenhagen Open, Bagsværd Sø 
SPP, SAS 
LOK, Nakskov 

Nordiske mesterskaber, 
Stockholm 
SPP, HDR 
LOK, Sønderborg 
Maribo Regatta, 4 GP/B GP 
Jysk Marathon, Kolding 
SPP, SAS 
LDK, København (Svanemøllen) 

Sorø Regatta 
World Outgames 
Sea Challange Fyn-start 

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

SA-E L 
Aut. eleklro-installatør ApS 

vI Leif We,.borg 

Philip Schous Vej 21 • 2100 Frederiksberg • Sax 154 
Tlf.: 38881909 • Fax: 38 SB 17 84 • Mail: leif.werborg@sa-el.dk 
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Der arbejdes lige nu med fornyelse af DFfR '5 hjemmeside, men når 
den er klar, skulle man gerne kunne få fine rur-beskrivelser frem ved 
at klikke på de re~pektive byer på et Danmarkskort svarende 
ti I det ovenfor \I istc! 

Er det noget for jer .. .. 
- så find et ansøgningsskema i klubben eller på 
www.roning.dk/blanketter - udfyld og indsend det til den adresse, 
der står på blanketten (husk at j eres klubs fomand e Iler rochef skal 
skri ve under!) - og dermed er vejen banet for en herI ig oplevelse med 
gode rovenner - ti I små penge! En båd koster kr. 125 pr. dag eller kr. 
625 for en hel uge - uanset om det er i Danmark eller i Norge! 

- det er bare om at komme i gang .... 

Spørgsmål omkring de udstationerede både til Lise og Allan 
Pedersen, Aalborg - 9818 2785 eller pr. e-mail: lise-p@email.dk 

Rigtig god fomøjelse~ 
OFfRJMotions- og TurUdvaJget 
Allan og Lise 

24 



DFfR.s udstationerede bade 

y ordingborg 
IIkS*bV 

22 

Skal du på langtur til Flensborg 
i Kr. Himmelfartsferien? 
21.- 24. maj 2009 

Udgangspunkt er Sønderborg Roklub, hvor vi har lånt de to 
udstationerede både samt en 2' er af Sønderborg Roklub. 
Vi rejser individuelt - tog eller bil- til Sønderborg onsdag aften 
d. 20. maj 

Kører du i egen bil, og den fungerer som følgebil, får du statens km 
takst. 

Turens længde: 88 km fordelt på 4 dage. Du skal have nogen 
roerfaring, 2-300 km i alt. Ikke nødvendigvis indeværende sæson. 
Antal deltagere: 9 + evt. 2 i følgebil, de ror også, (udskiftning). 
Pris: 1.000 kr. dækker bådleje, overnatning, fuld kost + evL følgebiJ. 
Tilmelding: Se opslag i slyngel$tuen efter påske. Tilmelding starter 
Tirsdag d. 28. april kJ. 20.00. 

Planlægningsmøde onsdag d. 13. maj kl. 20.00 

Vel mødt 
Anders Hay Sørensen, andershay@mail.dk 
August Danielsen, augustd@mail. tele. dk 

11 



DSRs Venner 

Generalforsam lingen i DSRs Venner blev afholdt fredag den 20. 
marts 2009 kJ. 18.00 i DSRs klubhus med deltagelse af 
35 medlemmer. 

Sammenkomsten blev indledt med fællesspisning bestående af 
de traditionelle gule ærter og æbleskiver. Hertil bød Erik Beckers 
brændevinslegat på snaps og solbærrom. Efter middagen afholdtes 
den årlige generalforsamling. 

På generalforsamlingen besluttede Vennell1c at donere to saunaer til 
de nyindrettede baderum. Det er cn meget generøs og ekstraordinær 
stor gave på hele 60.000 kroner til den nye sauna. 

Tusind tak for den fantastiske gave, som var meget tiltrængt i forhold 
til projektet! 

På vegne af bestyrelsen, redaktionen 

Arers standerhejsmng 2009, hvor Agnethe Christensen og BirgJtfe Sørensen 
hjalp hincmden med at døbe, Tau (Foto Lars Btlnde5en) 

20 

INGEN SOMMER I DSR UDEN 
FØDSELSDAGSFEST 

- BEACHPARTY !!! 

Kajakudvalget står også i år for fødselsdagsfesten: 
Lørdag d. 20. juni kl. 19.00 

Vi holder stædigt fast i vores hotte hula hula hipster-sommertema, 
og krydser fingre for det gode vejr, vi ind imellem er heldige med -
for så står den på c!rinksbar på terrassen, afslappet sommerbuffet og 

svedig sommersvingom. 

Som altid er dress-stilen (som kan følges efter DMI og 
temperament): bastskørt, bare tæer og btomst bag øret! 

Binet~alg i baren, når vi nænner os .... 
Hold øje med opslagstavlen og DSR nyhedsmailen! 

A loha ji'OJn Kajakudvalget 

13 



Nødvendige rettigheder for anvendelse af materiellet 
Bemæ,k Del e' allld slyrrna nO""s a o ,ve, al vælge a" n "9119 e Dadlyp~ 

afhæog,g er be...,mingeo. se,nmerl$<e\n,ng, ve,n'gel rr'rII 

Bådtype 

Imlgg"'D 

GIg 
Sva'la 
Sc.ullemg gel gig lTled • tym land 
Sculiernggdlglg "d()11 styno"nQ 
E ~keltn9gel gIg mec .ty rmand 

En~ellnooel 9'9 uden styrmand 

OIJIr1ggere 

1" 
2. 
4, 

·2 
2 
-4 
4 

Styrmands rettighed 
StyrTJ'tOod 

Sv""aret (!eo,ef"~ Sty/miYlds!<ursu'J 
SIYmlBnd 
SIyNT\W\d (svavarel for f,) 

Sry"""nd 
Slyrmand 

SCUrlerrel (t""'elis, styrm9ndS~\J""usl 
Styrmand og SCUI!ar">vavarel 
S"tym\alid 09 $CulterJsvavarel 
SIy,maM 

SlyrlMno 
Styrmand 
Slyrtnand 
one~lyrmsnd 

Roreltlghed 
ROlet 

Rorel 
Roret (SIIlh/&el f", "J 
Roret 
Rorel 

Roret 

R""et 
Roref 
Roret 
Rere! 
Rorel 
Ro,el 
Rorel 

Ugeplan sommeren 2009,svanemøllen 
Bemi!ul(

NOle 1 

Nt>te2 

IO 00 

1230 

12 15 

16.00 

\700 

\7 IS 

Ino 

tg 00 
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SIArtfidspun~t er omklll!dl og 1'1 'CM'(j kLa( pit bådp"'-dsBll 

Ikke alle uge" sB anncoceong 1 mali "!ll>ll 9roupcare 
Stantld kl ! 6 inellil 1 rNlJ og e~er f september 

mandag tirsdag onsdag torsdag rredag lørdag søndag 

lDK Ka;ak. 

'r(~nlt'1~ MOtJon~- Kan,,,-

l[l!l""ktlon tO",:I91 IfUilruk'llOJl 

KajS" 
Ir,ttlJ\Jk'tlon 

Ræc.., S'ØP ~) 

k,an1P,ef 

LDo< 

M Ob(l r..s. 
ravagt 

Ræcef 
l(.anln~ 

5PP 

l otc"l mnr.'lg I 

Mår:-e-s:JJlllur 

Ra>c<>r 
kaniner 

1 9""SS j 9' "9' 
lMlrulo.nor't .fl'3.tN~trOn 

Så sker der noget nyt på kajakfronten -
Vi starter kajak+ 

Formå!et med kajak+: 
Deltage j Tour de Gudenå og andre kaproninger eeks. Molleåens B!å 
Bånd, Esrum Sø mv. 

Hvem kan deltage: Træningen er åben for alle med kajakrct. der har 
lyst til at ro stærkt og blive en endnu bedre kajakroer. 

Træning i kajak+: 
Onsdag kJ. 17, hvor der laves træningsprogrammer til de enkelte 
træningsgange. 
Den, af de mere ertarne kajakroere, står som "tovholder"/træner. 
Helle Bak satser på al komme de fleste gange og have Trods som 
back-up. 
Hvem der laver træningsprogrammerne vides endnu ikke. 

Opstart onsdag den 29. april kl.l7 ved kajakskurel. 

Ca. fire gange med gæsteundervisere. De tre første er på plads: 
Søndag d. 26. april kl. 9: Helle Stuart ~ kom i gang med 

kaproning for voksne 
Onsdag d. 27. maj kL 17: Christian Grau (teknik) 
Onsdag d. 10. juni kL 17: Christian Grau (teknik) 

Af Kell lis ager. kajakrochef 
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Bådreservationer 2009 
8emærk_ R65Cru~edP. :Iåde kan fnt oenyrtes for og eflf~' re-JefVnhonerne 6:1t~r .;-t1:.:tr aftale lTl6.d te1evarU ,ochel ~Ie' fovagt 

AklIVlteler. hvonll cer er re",,"e<el !>boe Sk3t , (arsta omg~"9 anvenO~ ~oe uM~r eqer\ fe<oONatoM 

Man<l8~ " ' 100;<139 ~ n .... I.k" lages blide ud mellem ~ I 16 4509 ,nUn' tJådlordeling '" als",r.el 

B ·~"'. 8'9 
Ormt:r 
8rtrMI 

mandag tirsdag 

1"~:If\.WCl ron 

onsdag lorsdag fredag 

"~ro.s Inrtggu 
A •• trl~'{ulo,'iOI1 """' 9' f\SMoJdton ~"""9\ 
8~;\Iklt r,,-s:11 ultl fon ~OVagl IO!ilhJ ..... Ofl J.1QoJa~! 

O&ll I I1StI'tik1il)l1 'lo,agl 10;lf\.I1I.'IOO R:O'W~9' 
fmo~a I I'1MfUk'! Ion ~v.gl losu ... kMn F\O\l1i91 
GuOmun.d In~tru~lon _DK UIS(fUk110n LOK 

Munrl1 1/!!l.!ruk!lon InSVuÅliOf\ 

NElIV\3 In""utdloh ~(,)""Q' Ji"ls tJutj{Ql'\ RQvaqt 

"Iorn Ine.lnJklil;)n WI'( jn~lnJ"'j~l1 LOK 
SiI.adl II'SIJUk' lgr.~ Jn~ lp u~ Il<)n ~ 

Tho, ll"o"'uStl.lo~ ~Dya9f Jnsl/uMton RO'Wolgt 
VI~al j~'SIJu1tLlOl1 ~ovagj Jos,lrU/((;.on """.gt 
Vll~ Ini[r,,1c:I :on Jllstruk!lc"rt 

Ydun '"s.tnJ" lion J~!:f(IJlIlJ-o)n 

4·å," Sig lonkeJlrigg.t) 
Qa." 
O~n 

1.A"", 

Absakl(\ 

cro9~ 

(takt/a 

Cølt\er 

Fen,., 
;:'eGeorik.rx 
':,erll 
Frigg 

Helge 

HI!'i1I~ 

tl,O'.dp 

Knttla+n 

k.ViH&r 

lok.e 
R Mk.V0i3 

InslruJo;l ion' I~06'( 

l(lslru.ll(]n 

.DI< 

cDK 

IMtfukIIO/\· 

InstrUÅtlon 

5PP 

Sr>P 
Spp 

spp 

søp 

lO K 

LOK 

UlK 

LOK 

Aktivitet Reservation 
Rvvagl 

lDK 

Tflknik+ 

In5lru~1 10ll 

Tirsdag og torsdag ~I t 64 5- 1 7 JO oarnl <ond39~' 114 So t 2JO 

Onsdag ~I I 000· 1 g 15 
NB (lill l maj og ef1et 1 ~epl~l'Tltler o~d.ag t8<lD-HI'5 

n,.aag og "'rsd"9 ~I 1645·17151"ang(j,stnn~ek8pron,ngl") 

Sondag ~I 15-45-1615 

Mandag 09 on",,"9 kl 1&45· Ino 
LII<nag og s,,"dag kl t 245 · 13.>0 

Tutor Fredag kI 1]()Q·1130 

Ræserl(anln SMcbg kl IIlOO·1015 

lørdag 

Il\ ~I ft) I<.f\ lJn 

Int.fl1.Jk.ho p\ 

1j\~ al..lk1IO(\ 

Ill.'tr{J"h4lr) 

søndag 

In611",ji( JR-Io;,ilrllrJI· 

InSI I\J~/R" "a"'1'\1i • 

11Hlrulc./R· iliar\Ir.rr. 

RCI\lBg' 

FlO'W(l91 

~ouAQt 

tnSlr4J~.JR-!'tBr.II,1T • 

Periode 
Fia den 2~ april 

Hale sæs,onen 

l-1el8 sæsonen 

NSI annonc.e:ret 

Apnl Ul 09 med augusi 

Apnl III og mt'd IUnI 

1"ra då~ 9 mSI 

Jun,. Iuh O!I auousl 

Anvendelse af både i OSR 

I-l,es Inllgu.' 
A:;~ 

8,8,~e 

OM 
Emb la 
Gudmund 
Munln 
NMl n;a 

NIO'd 
Sluld, 
Tl10r 

Vioa1 

Vile 
Vdun 

W,"" gig (onkeIVIS9'>1) 
Odin 
01 ... 0 

l-J," Inr'9ge, 
A.bsalon 
etage 
Eleldte 
Fafmu 
f.en{l~ 

f,"",,~,t.')( 

freja 

Fog9 
l"Ie<ge 
HJaJte 
H,oal 
Hu 
Kn.sltan 

K"8S<'< 
lo~ .. 
Røslo.\18 
Sil 
Soanle 
Tjalf .. 
UII 

Do bballfi "" 9 iO 
Mjolner 

DobllGlltreo, OlU 
Hølmilal 

Dobbeltsculler gig 
Sva"~ 

Strand 

1Ii-1 

Ja 
l" 
18 

I~ 

«l 
~1<J1 

"(;1 
" .... j 
ta 
ja 
,a 
IB 

la 
JB 

I~ 

IB 
IQ 

13 
Ja 
la 
IO 
Ja 
Ja 

" '(,11 

ja 

"l'l 
J3 

I" 
I· 
ta 

la ,a 
I" 
ja 

la 

Ja 

Ja 

Langtur BemærknInger 

ja 

'" "..; 1 

ja 

la 
J.JJ DJla anvendes til $tym\anoslllstrulI{fIOn 

ja 

J8 

I" 
f'J 
~ Må alwenUe$ J,I 'i}'rmand,IOSlntk\lon 
Ja Må Bm/~{\des hl s.lyrmarn::liin~tf\.Jk1 lon 

I" 

'11:.'] 

, IL~j 

MÅ anveruje! ri. Slyrmsnd5tnslrukl ion 

Mi> 3nvende. III styrmands,nstJuWI,on 
Ma 3nvanda. lit .ryr/J\Sn<Is,n.lru~I'on 

Svavaor. Orme". Bif,ost, "" .. lIera og ovrig. out,lggere 
at", ,IVr 
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Kække matroser og frække kahytsjomfruer 

- festen der sætter DSR på den anden ende! 

Under World Outgames ti! sommer er DSR vært for roningen - og 
for en af festemc! 

Og da vi nu bor ved vandet er temaet selvfølgelig: 

Sailor Splash Party! 

Så slip den indre sømand løs. Ud over lækker mad og dj på dansegul
vet vil der være havneknejpe i haven, frække sømandssange, over
raskelser, der dukker op afhavet og selvfølgelig den uforlignelige 
Grevinde de Large, der på en blanding af lige dele channe og cham
pagne vil være aftenens værtinde for sejlere som roere, løbere som 
rendemasker, heteroer som homoer - og alle de andre. 

Festen løber afstabelen mandag aften d. 2717 efter regattaen på 
Bagsværd. Både roere. Outgames-deltagerc fra andre sportsgrene 
og alle DSR's medlemmer er inviteret til en fest, der garanteret ikke 
I igner alle de andre ... 

Tjek det hele ud på www.sailorsplashparty.com 

Af overmatrosen 
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Midsommerturen til Kalø Vig 

- Vigtige datoer-
Midsommerlangturen til Kalø Vig 26.-28. juni er l støbeskeen, jf. 
april-udgaven af DSR-Bladet 
I løbet afmaj lægges turen på Groupcare, hvor alle, som er 
tilmeldt DSR Roaftaler, fåf en invitation til at tilkendegive 
interesse for at deltage. 
28. maj kJ. ca. 20.30 (i forlængelse af et informationsmøde 
om Hjeimsjo-Iejren) holder vi informationsmøde om turen. 
ll. juni kJ. 20.00 holder vi et planlægningsrnøde for alle 
deltagere, hvor betaling for turen skal falde og de praktiske 
detaljer falde på plads. 

Fra de to tursnedkerlærlinge 
Senna & Jacob Saxild 

:/.~ '5 : 
HELl.y '-T.ECH sæt 

••• Fritids re'gns·æt ~ -._ 
Let nylon ripsWp, . (TI 

er 1 00% viin·dtæl, &~mtldlg -", " med at'kroppen å~der 

DamEf~~del: ~~rre model: 
_ Leveres i.Slr: SoXL li!'~eie;S i sir. XS-XXL 

Farve: Sort med· koksgiå kontrast. Farve: Sort , 
" 

S·ÆTPfUS·· 
KR. 

Vordingborgg.ade 98·2100 ø· Tlf. 35 55 7 Q 20· www.cvh.dk 



Pub crawl Københavns gader 

l sidste udgave af DSR bladet annoncerede vi, at du skulle sætte et 
stOlt X i kalenderen på Grundlovsdag. Vi løfter hermed sløret for 
vores næste festivitas: 

StYJmandslauget anno 2009 inviterer til Pub Crawl i Københavns 
gader 

Vores forgængere testede diverse værtshuse sidste år, men vi vil 
gerne invitere dig med, så natten bliver endnu men~ festlig. Du skal 
dog være i besiddelse af en cykel med godkendte lygter for at kunne 
deltage, måske en cykelhjelm, en mønt på lommen og naturligvis el 

festligt humør og lyst til at lære flere DSR'ere al kende. 

Den 5. juni mødes vi på DSR's stamstcd Bopa kl. 21 :30. Resten af 
ruten vil blive afsløret på dagen. Vi kan garantere, at vi kommer forbi 
nogle spændende steder med frække chicks og friske fyre, hvor der 
serveres kolde øl og lækre cocktails. 

Vil du heller ikke gå glip af det arrangement alle kommer til al tale 
om hele sommeren ... ?!? 
Så tilmeld dig via groupcare når det bliver slået op. 

Vi håber på at se dig til endnu et sjovt arrangement. 

Hilsen Styrmandslauget 
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DSR ARRANGERER RONING OG 

KAJAK TIL WORLD OUTGAMES* 
Kære OSF! medlem. 

VIDSTE DU AT OSR ER VÆRT FOR EN MASSE RO-AKTIVITETER 
UNDER WORLD OUTGAMES TIL SOMMER? 
\No~d Oulgames 2009 (!'My, ·t.~l '~..tJ..n~l)'-i ~~ J ) er et stcn intell"l3tionall 
sportsarrangement under slogane~ 

LOVE OF FREEDOM - FREEDOM TO LOVE 
Arra"gementet er for alle . der under den oversknft v,1 dyrke $port. dIskutere 
mennesJ<aretllgheder e'I"" barn 'es le. Og er arrangeret at en stor grupp~ 
engagerede lo)S:Jiske. buser. tr8n$IIestmer. lrBnsseksuelle og andel godt folk 

OSR VIL UGEN IGENNEM VÆRE vÆRT FOR CA. 150 ROERE FRA 
HELE VERDEN 
At de (oreløblgl3S00 reglallerede delIagere ,Worid Oulgemes ha' over 100 
allerede tilmeldl Sig ronIng 

HVIS DU VIL VÆRE MED TIL AT KONKURRERE, Del TAGE I SOCJALE 
ARRANGEMENTER ELLER BLOT HJÆLPE TIL 
Så se neden&loonde program og liSIe med opgaver. der er muligt al engagere sIg 
i. 
PROGRAM 

Lørdag d. 25. juli Abningscermoni 

TRÆNING pA BAGSVÆRD sø 
WORLD OUTGAMES REGATTA på Bagsværd Sø Søndag d 26 juli 

Mandag d 27. juli - 1000m I!lb for oul1iggere (se OFfRs Aktiviletshælle 2009 på www.romngdk) 

Tilmelding på I?mQ!,!,'Ii\(;<t~)Il~:29Q9 '" 

Mandag aften SAILOR SPLASH PARTY i OSRs klubhus (se www.sailorsplashpsrty .com) 

• billetter klin !nart købes i Baren 
- ._- .-

SOCIALE ROTURE I kanalerne og lil stranden 

Træning I havnen i mn~~ere 

Tjr$dag d. 28 Juli 

Onsdag d 29. juli 

Torsdag d. 30. juli COPENHAGEN HEAD OF THE HABOUR RACE ved Islands Brygge 

. 6km 'head· race (or ,nriggere ·:se OFlRs Aktiviletshæfte 2009 Da www.roning .dk) 

Tilmelding på C9wlr!J!lirRP:"Jil(Jen,;Qr,~ 

l~rdag d. 1. a~g~~ Afslutning~cer~moni 

~Rega1tiiIen tf. MI'&--.getet af OSR og Regartalorenlngen Neclen\..llØe1" e! nog1e af de (I~et $On'\ dit ",,1 "'.,e !JIIJPe'. ,W'S: dll vtll)lV'e en Mnd ~ tit 
med epOal<nll19 /ta O~IR og O~F I $.\ fa",. ,kriv bl .. på 1'O,.(.9Otopen~.g.n2009.o'll 

FDIws er p;I ~, Ijo.. fot J I"! 

I t.bet ~r ogen bl",e r der mul.gf\ed fer øl .onkAJnve _t ,.,.., ~ Io, tn hel m#$6 lJov og _ ved 

olden al Del l>I_ .... ",,"" ,nl"!l~ ro- 09 
k.a.jaltslevne ~nde. og foI1 ~lt'Irner !5lli1t ~ rnaue 
8' uf'lQet'I\oldn"'9 og ak'tNileh~f øJ land ~I'ern lebeI'Ie TIl 
dem del k3t1 hUMc:e Wennaid ~n ~ 6øgsværd Se • 
2003. u er ctet de! sanvne • tlår'e Slam::: og \"I\tJere-~ 

, ProgramkOOn:t&r\ering 
• RegaltJb-.J'NU 
·BAde 
· ~"ISej" mOlOlt)o\d. 
"'rU!d~. Mm.) 

• MOdailOllrOen (S_"",. mo4I lJedr .. gl 
I'lge.mm.) 

· Mad & dn"". 

• Fadf,'Y"''' 
• P.tbOtl;;lnll:a:-e 

• HavnMJl'\dtur 

• Sil<~.fl>ecl & s..aJnl~ 
• )(OJf\Jr1c:OOI"OI r,a~r 

· " •• ~rMII'9 
· ""''''''Mg>vom 

COPfNH"OlON 2009 

worldOutgames 



STRUCKMANNPARKEN 21. MAJ 

Tag med på en forårsklassiker Kr. Himmelfartsdag, torsdag den 2l. 
ml1j, til Struckmnnnparken mellem Skodshorg og Vedbæk. En rolUf 
på ca. 15 km hver vej. 

Vi sætter bådhold i DSR kl. 9.30. 

Turen er et samarbejde mellem alle roklubberne langs Øresund, så 
vi møder roere og både fra mange klubber rra Helsingør i nord til 
Hvidovre og Dragør i syd. 

Når bådene er bragt på land ved Struckmannparken, spiser vi frokost, 
hvorefter der er hyggeligt samvær og dyst mellem klubbcme i den 
ædle disciplin tovtrækning. Her viser DSR, a[ vi er en akademiker
klub: Vi taber altid, men kan forklare i lange baner om hvorfor. 
- Men i år kan du være med til, at det går anderledes! 

Medbring: 

frokost, drikkevarer m.m. samt tøj efter vejrliget 
skiftesko, da vi skal soppe i [and (i vand til knæene) 
handsker og sko til tovtrækning 

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

Vi er tilbage i k lubben omkri ng k L 16. 

y derligere information og tilmelding via DSR Roaftaler, når vi 
nænner os. 

Vel mødt 

På vegne af Motiosudva/get Jacob Sax ild 
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Den nye plakat med alle DFfR's både er udkommet! 

Vi har i år ingen nye båd-placeringer, men: 

Både Frederiksbavn og Nakskov er nye byer fra forrige år (2007) 
- og vi vil stadig opfordre roere til at udnyrte de nye og anderledes 
muligheder, der gives på disse to steder. bl.a. for at ro på "rigtigt 
hav". Begge steder er der udarbejdet gode beskrivelser af det !o
kale rofarvand og de tunnulighcder, der findes! [ Frederikshavn 
er der yderligere mulighed for at kombinere en tur, f.eks. til den 
spændende og anderledes lille øgnlppe, Hirsholmene med et besøg 
på Læsø, hvor vi igen i 2009 har udstationeret to både. 
Også om roningen og de øvrige muligheder på Læsø findes der en 
rigtig fin beskrivelse, der kan hentes på 
WoNW. ron i ng. d kJBreddea ktiv iteter/Ud s tati one rede både 
Bemærk. at det vil være det sidste ar, DFfR har både udstationeret 
på Læsø - næste ar håber vi at kunne præsentere et helt n)1 
Ø-projekt 20l0! 

l Vordingborg bliver der i år placeret en helt ny båd, således at der 
stadig findes lo både der - lige som i Svendborg, Sønder"borg og i 
Nykøbing Sj. 

Foruden de ovenfor nævnte steder har DFtR både placeret i Thisted 
- et perfekt udgangspunkt f.eks. for en Lim60rdstur rundt om Mors. 
samt i Skive, hvorfra det blandt andet er meget fint at besøge Fur og 
Livø - og endelig i Rudkøbing, hvor både Langeland rundt og det 
s.ydfynskc øhav er at anbefale! 

Der er altså stadigvæk rigtig mange gode muligheder for en herlig 
fcrie- eller wcekend-Iangtur~-oplevclsc i dansk farvand, og for de, 
der ikke helt synes, det er nok, har vi fortsat en enkelt båd i Oslo 
- her med mulighed for lokalt at leje ekstra både j el vist. mindre 
omfang. 



Måneskinstur 15. maj 

Motionsudvalget inviterer på en hyggelig tur ind i Københavns Havn 
og gennem Kanalerne. fredag den 15. maj. Undervejs gør vi holdt 
ved Gammel Strand, hvor vi nyder medbragt kaffe, slik og kage, 
inden turen går tilbage til DSR i forhåbentlig romantisk måneskær. 

Turen, der er på 23-24 km, kan erfaringsmæssigt klares af alle. Dog 
skal kaniner have aftale med en instruktør for al kunne deltage. 

Vi mødes omklædr på bådpladsen kl. 18.30 (bemærk tidspunklet) og 
er tilbage i DSR ca. kl. 23.00. 

Efter turen er der ikke servering i klubben p.g.a. forberedelser til 
introfest. Så vi planlægger i stedet at invadere DSR 's stamværtshus 
BOPA og får en øL .. eller flere ... 

Husk varmt tøj. Og stynnænd skal huske lantemer, i fald klubbens 
lygter svigter. 

Der udsendes invitationer via DSR Roaftaler på Groupcare. 

Pa vegne af 

Mo!ionsudvalgeL·- Jacoh Saxild 

Randersgade 23-27 
Postbox 251 3 
2100 København ø 

3542 16 57 
Fax 3S 42 01 60 
E-mail: obro-tra@obro-tra.dk 
www.obro-tra.dk 

Åbent: man-fre 7.00 - 17.00 
lørdag 9.30 -13.00 

PROFFCENTER 

Hilsen fra Sydney Rowing Club 

I forbindelse med planlægning af et kortcre (21J2 måned) 
forskningsophol cl ved Univers i LY' o f New South Wa les i Sydney vaT 

det naturligt at sende en e-mai! til Sydney Rowing Club. Efter fa 
timer svarede Head-Coach, Gary Robertson, at »Der er [naturligvis] 
ingen problemer i at du ror hos Sydney Rowing C\ub mens du er 
i Sydney« - og det var i øvrigt heller ikke et problem at låne en 
dobbeltsculler da jeg ti k besøg af min romakker, FJcmm ing. 

To dage citer ankomst til Sydney mødte jeg den storsmilende 
tidligere. OL-guldmedaljevindcr (MLinchen, \ 972) fra New
Zealand. Gary viste mig modt i lokalerne, h.erunder hylderne med 
singlescullere, og gav mig koden til klubben ... Velkommen! 

Indgang ri! klubbens restCluranr 



Maj 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Juni 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Juli 
• 
• 
• 
• 
• 
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Aktivitets kalender 2009 

Tirsdag d. 5. Ses ty re lsesm ød e 
Tirsdag d. 5. Deadline på bladet 
Den 06. - 10. Langtur til Blekinge 
Den 8. - 10. Langtur, Det Sydfynske Øhav 
Onsdag d. 13. Planlægningsmøde, Flensborg Langtur 
Fredag d. 15. Må neskinstu r 
Lørdag d. 16. Introfest 
Torsdag d. 21. Kr. Himmelfartstur til Struckmannparken 
Den 21. - 24 . Flensborg-langtur 
Torsdag d. 28. Informationsmøde. Hjelmsjo 
Torsdag d. 28. Informationsmøde. Kalø Vig 

Tirsdag d. 2. Bestyrelsesmøde 
Fredag d. 5. Fællestur (på land) 
Fredag d. 5. Deadline på bladet 
Tirsdag d. 16. Lagkageaften i Gefion 
Lørdag d, 20. Fødse lsdagsfest 
Tirsdag d. 23. Sankthans 
Den 26. - 28. Weekendlangtur til Kalø Vig 

Tirsdag d. 7. Langtur til Krim-start (1) 
Fredag d. 10. Måneskinstur 
Tirsdag d. 14. Langtur til Krim-start (2) 
Fredag d. 17. Hjel msj6-start 
Mandag d. 27. Sailor Splash Party 

Scullenoning 

Klubbens 
resroLIrOnC 
(»/he CJub 
Hou5e«) 
set (ro 
vondside~. 

lAustral ien ror man ikke i })lubs« (badekar), men i outriggere. Så det 
har været en glimrende lejlighed til at pudse sculler-~tilen af. Største 
udfordring er tillægning ved smal ponton i relativt uroligt vand. 
Tillægning sker som ved højt bolværk (en åre »Iangs« og den anden 
»hårdt i«) - i skrivende stund er jeg (endnuJ ikke røg~t i havnen. 

Uden seullerret, ingen roning i Australien og de fleste andre steder 
i udlandet. Så selvom Svanemøllehavnen måske ikke er det meste 
oplagte sted for at ro outrigget materiel, så kan scullerretten bruges 
mange andre steder - også på den årlige ro lej r i Hjelmso j juli/august. 
Det er blot en blandt mange grunde til at prøve kræfter med outr.igget 
roning i DSR. 

Rofarvandet 
Klubben ligger j den indre del af Sydney Harbour inden den bliver til 
Paramatta River. Det er i princippet muligt at ro forbi det 
dansk-designede operahus, men trafik og bølger fra det sydlig~ 
stilJehav gør farvandet uegnet for singlescullere. Flemming ogjeg 
skulle dog lige hen og kigge til operahuset i dobbelt sculler. 

27 



Leder 

Det er jo skønt. når man skriver en leder, som holder stik - påsken 
blev lige i øjet med høj sol, milde temperaturer og vindstille. Og 
næsten alt slags materiel blev sct på vandet! 

Nogle roede frem og tilbage [il bevidstløshed, mens de under kyndig 
instruktion fra Pia på pontonen øvede kommandoer. Det første 
stynn andsh o 1 d er på vej! 

Andre log på tur ind Kanalerne, bvor Martha (som så ofte før) 
overraskede med skønne kager. som satte Lagkagehuset skak mat og 
fik alle roernes smil frem. 

I denne måned går startskuddet så for rovagtsordningen og det 
er tiden for de mange arrangementer og fester i DSR-regi. l maj 
måned bydes bl.a. på måneskinstur og den traditionelle tur til 
Struckmannparken; Bollywood Jntrofest; Æventyr i fremmed 
rofarvand og meget mere (læs opslagene inde i bladet). 

Maj måned, forår og DSR betyder også en masse nye ansigter. Nye 
medlemmer, som skal prøve kræfter med roningen. Så husk at være 
ekstra opmærksom og hjælpsom, hvis du møder en vildfaren kanin, 
som spørger efter "restauranten", mangler en bundprop e(Jer drister 
sig til at s ige "hej"! 

Og til alle "nye" - tøv ikke med at spørge om hjælp, DSR er en stor 
roklub, og vi favner dejligt bredt. 

Velkommen til en ny rosæson og til alle nye medlemmer! 

Af Marianne Bentzen, redaktør 
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Carlsberg 
Vesterfælledvej 100, kbh. V 
Tlf. 33 27 33 27 
www.carlsberg.dk 

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

Friluftsland 
Frederik~borggade 52, Kbh. K 
Tf. 33 1451 50 
www.fril tlftsland.dk 

Claus V Hansen Bådudstyr 
Vordingborggade 98 
2100 København ø 
Tlf. 35 55 75 20 

FlOgger Farver 
Jagtvej 219 
Tlf. 91841 13 

Lyngbyvej 72 
Tlf. 39 29 69 95 

Ndr. Frihavnsgade 27 
Tlf. 35 38 39 07 

Holte Vinla-ger 
østerbrogade 106, ~bh .1J 
Tlf. 35 43 15 
www.holtevlnlager.dk 

SA-EL v/Leif Werborg 
Phrlip Schousvej 21 

000 Fregeriksbetg 
Tlf. :a8 88 19 09 

Øbro TræAJS 
Randersgacte 23-27 
2100 København ø 
Tlf. 3542 1657 



DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes p~ 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online ,dk 
Ind læg kan naturl igvis også 
fremsendes p~ cd-rom til DSR med 
att. til redaktio nen 
Disse kan afleveres I redilkr,onens 
bakke I bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken på kontoret i b~dhallell. 
Det er mest pra kt,sk for redaktionen, 
at ,ndlæg sendes som vedhæftede 
filer t,1 e-malis og IKKE som tekst 
direkte. maiis . Alle Indlæg til bladet 
skal forsynes med navn på forfatter 
og evl. ansvarlo~Jt udvalg inde I se lve 
teks ten . Medsendte fotos skal helst 
være med fotografnavn og evt. 
billedtekst . 
pS forhånd tak. Redaktionen . 

Deadlines 

Juni blad 
Deadline den 5. maj 
Juli blad 
Deadline den S. Juni 

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

Redaktionen 

Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
Jacob Saxild, Naja Rlegels, 
lan Skibsted, 
Kristian Elkjær Kristensen og 
Lene Svingel 

Tryk: 
Oplag : 

Syd t ryk., 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og .ndbetale et 
IndmeldelsesgIrokort. Dette forefindes på 
kon,:orets dør I bådhallen. Indbetailn::jen 
dækker de tre første m~neders • 
kontingent. 

Kontingent 
Opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved 
overskridelse af betalongsfrist pålægges 
et g=byr p~ 25 kr. pr, rykker. Hvis rykker 
kryc ser forSInket indbetaling, kan der 
ses bort fra rykker, men g.?byret VII bhve 
opkrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 70S kr. pr. kvartal . 
Medlemmer ; aldersgruppen 20-24 år 
betaler 470 kr. pr. kvartal, idet første 
kvart.1ls kontingent dog er 705 kr. 
Forskellen 235 kr. modregnes ved 
opkrævningen det fø lgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske Skriftligt tH DSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@ 
dsr-online.dk) . ULimetdelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartal5m~Jled (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 tlI genindmeldelsen. 

Udmeldelse ved restance 
065 . det sker ikke automatisk. 
Man er medlem og kontingentpl ,g tig, 
Indtil gyldIg udmeldelse hor fundet 
sted, uanset om DSR's faciliteter og 
aktiviteter benyttes. Eksklusion VII furst 
finde sted ved en restance svarende til 
t/2-1 års kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved Inkasso. 
Alle omkostninger I forbindelse hermed 
belaies af skyldneren . 

Formand: 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr_: 
Postgiro: 
Hjemmeside : 
Telefon; (køkken og koo-tor) : 

MotionsraChef: 

DanSke Rank: 4330·<1)30162811 
5003466 
www Dsr-onllne .dk 
39296325 

Materlellorva Iter: 
Rå~mu" Skou HaM G, Olsen 

H"mletSq.ild ~ 3.] tv 
2200 Køi:ennavn \II 

Soc"n E Ifer,gaard NrelSen 
Sorrcntovcj ll. st ml 
2300 København S 

e. -ma.t . malefl-el@dSf · on:i ne .dk 

e· maJ ' . formand@ds ... ·cnline ak 

Kasserer; 
lot'an f",""nda~1 
tngb~kke" 2 7 
lS30 V'rum 
lir. 29 2) 42 78 
(>- m;ul : ka.$.Serer@dSr- onhn~.d:.c. 

Sekretær og udlejning : 
P,i) ø~te,,!aard 
Bogholde- An~ 52, I, th . 
2720 VanløSe 
ttr. 20 76 I' 3) 
e-ma,1 sek,elae,@dsr-o:1l;ne di< 

KapronIngschef: 
Rune G3r:.ner 
Sklndergade 32, I~j , 17 
11 S9 Købe"halln K 
Clr, 26 ,~ 70 48 
e· m"iI ' ~aprM,ng@dsr-onl,ne ,dk 

Instruktionsroehef: 
ChrIst"" Krogh 
S(.hI~els AJle I t , 2. tv 
\ 80] FretJ~nksbe<g C 
Tlf.: ]J 235 136 
e-- mall :ln<.trukuon@dsr-online .dk 

lif 3\ 907924 
o:·ma,1 mOhon@dsr ,ol"l l lr"ll?_llk 

langtu rsrochef: 
Laurits Ralle, N,elsen 
Vennem,ndcvcJ 20. 4, tv 
lIDO København ø 
,If 2 1 47 75 76 
e-ma.1. IQr~tur@dsr-oJlline,d~ 

Kajakrochef: 
Kell lisoger 
I<aalundsga<le 6 
! 664 f(ebenhavn v 
tiL 26 39 00]9 
e ' marl' ka)o~@dsr-onllne dk 

Spa rtsrochef: 
Ulrik RaUI",.,r 
IIId r, frit!a"nsgade 13 A, 3 tv 
2100 København ø 
lir. 22 76 S2 32 
e-mali; sport@dsr-onlrn".dk 

Husforvalter: 
f9'tads Ad~rnU$Sen 
S,randvæng 21 SS 
] 100 Kobi!nhavn ø 
TIl. 5190984\ 
~ma)l , l'uslolvalt"l'®dsr -onhne ,dl< 

Orienteri ngsse ktio ne n 

Formand: KaSSflrer: SekJetær; 
Johan Frydendahl 
Engbakken n 
2830 Virum 

Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
1800 lyngby 
tlf. -iS 86 511 86 

M.ch"el Remod 
Skarcgade 5. 2.th. 
HOO København ø 
lIf.: 39 20 68 38 tlf. : 29 23 4,2 78 

Kontingentkasserer : 
Ku n sk(,fUi~" henvendel.er : 
OSR. StranclvænQel 55 
2100 f(0b""halln ø 
~·m3d . 

kanting~nt@dsr' on Ilne . (j~ 

Redaktør: 
MarIanne 8entzen 
MIlanovej 7 A, l tv 
2300 Kabenhavn S 
lir. 26 70 06 ,.1 
e·mall · bladet,~Vdsr-Mhne dl( 

Barudvalget: 
Poul O"nslrup Anders,," 
laks""ade l ~, st. 
1063 Købennavn K 
tlf JO 7 J J I 44 
.e - rll~ll : ba~nIJl(J:-ir·on! i r, e .dk 

PR: 
Hans. Juul AJ1der:s;er\ 
Forn ..... ve j 46 
29]0 Ch.r lo::enlund 
tIf,· 39 ';8 ij J I 9 
e ' (fh1I i ' h ,:mCh!r-
sen 7l.3Ølhi'lm;1I1 ,d k 

~I 



@POST) @ 
pp DANMARK 

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

5/(0/ du også med på årets HJelmsJo leJr; SlIerige. ? Der er sjovt og alle kan de/rage. 
Glimr fya 2008. (Fota" Jacob SoxiJd) 

0 ' 0 



Dato 

4.jun 

g,jun 

11.jun 

lB.Jun 

18.aug 

25.aug 

l.sep 
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Orienteringsløb 2009 

Løbstype 

Sommercup 

City Løbet 

Sommercup 

Sommercup 

Sensommer Cup 

Sensommer Cup 

Sensommer Cup 

Skov Arr~ngør 

Lille Hareskov Ballerup OK 

Indre København Lyngby OK 

Farum lillevang Ballerup OK 

LIlie Hareskov Ballerup OK 

Valby Hegn Tisvilde Hegn OK 

TIsvilde Hegn Tisvilde Hegn OK 

Tisvilde Hegn T,svIlde Hegn OK 

F ritids ragn~t 
Let nylon ripstpp, ~ 

er '90% vandtæt, sarritldig 
med at kroppen ~~cf~t 

I 

Dame model: Herre model: 
, • ~ Leveres, i sir. S-XL ~eie.515Ir XS-XXL 

FSlve: .S.?d med koksgrå kon~t. Farve' Sort 
~ . 

I ';-.~ 
' SÆT PRIS · 

' KR. • 
TII'7 ~:n,5' 2'~' WWWl h dk 

I 

il 

Leder 
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Søndag 
08.00 - Tvind-morgcnvækningssang ved Ole (Hovedpine indtruffet). 
09.00 - Pakning og afgang. 
09.33 - Kystlandgang på selve Kalø Slot - på trods (lf farlige græs 

sende vagt-køer. 
10.25 - Mette skolelærer læser højt om slotsruinens historie, 
Il.OO - Afgang frCl Kalø linder kyndig belæring af prominent lang 

tursstynnand. 
13 .30 - Frokost Skæring 
14 . 16 - Langtursstynnanden ved kodenavn ".com", sæuer 

genvejskurs indenom rev. 
14.20 - Båden gar på grund - vanddybde 8 cm! 
14.23 - ·'.com" vælger al trække båden fri de cirka 900 meter. 
14.25 - Letmatros Neel falder over bord - Redningsaktion iværk 

sættes. 
14 .45 - V,'U,d under køl igen . 
15.45 - Hjemkomst i Århus. 
20.40 - Bus888 Hjemkomst i Valby. 

Vh. 
SenJUl 

PS. Tilmeldingsfristen for dette års Kalø Vig tur er den 8. juni. 
Weekendturen finder sted den 26-27-28. juni . 

Måneskinstur 5. juni kl. 18.30 

Så er der tegn i sol og specielt måne til Motionsudvalgets næste 
måneskinsnlr. Den finder Sled fredag den S.juni kl. 18 .30 (bemærk 
tidspunktet!), hvor vi mødes omklædte på bådpladsen klar til afgang. 

Herefter går ruren ind til Københavns Havn, gennem. kanaleme lil et 
hvil på Gammel Strand. Her nydes medbragte godter, inden turer., at
ter går hjem til DSR i måneskin og lidt spisning i baren ved 2~-tlden. 
En lur i ro og mag på 22-24 km, som alle kan klare. Også kanmer, 
hvis de har en aftale med en instruktør på forhånd. 

Der udsendes invitation til turen på groupcare via DSR RoaftaJer. 

Vel mødt! 

MOlionsudva/get 

PS. Næste måneskinstur er 10. juli 
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Længere rotur ind i Københavns Havn 

Købehavns Havn udvides med en ny krydstogtkaj langs opfyldningen 
ind rnod Kronløbcl. 

De 800 rn kaj anlægges direktL: 
mod Øresund. Den sydligste del 
af kajen udføres p{, eksisterende 
kystlinie, mens den øvrige del 
forudsætter opfyldninger. Den 
samlede investering ligger i 
størrelsesordenen 350 mio. kr. 

Myndighedernes godkendelser ventes på plads i 2009, så selve 
anlægsaTbejdet kan begynde i 20 l O, og kajen kan tages i brug i april 
2012. 

København har i dag en position som Nordeuropa~ førende 
k(ydslogthavn. Det er for at fastholde og udvikle denne position. at 
den nye krydstogtkaj anlægges. 

København besøges årligt af ca. 300 krydstogrskihe med næsten 
600.000 passagerer. Den nye krydstogtskaj ventes at skulle betjene 
omkring 60 procent af disse passagerer. 

Den skitserede kaj, er kun l. etape! Den forlænges op til 2 km lld i 
Øresund, så vi med tiden skal omkring Middelgrundsfortet, når vi 
vil ind i havnen. Med mindre der er en effektiv lobby for en kanal 
direkte fra Sundkrogen til Havnen . 

Bearbejdet fra By & Havns nyhedsbrev af Jacob Saxild 
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Kap- & sportskalender 2009 

Juni 
• Den 6. - 7. Nordiske mesterskaber. Stockholm 
• Onsdag den 10. SPP, HOR 
• Lørdag den 13. LOK, Sønderborg 
• Oen 13. - 14. Maribo Regatta. 4 GP/8 GP 
• Oen 19. - 20. Jysk Marathon, Kolding 
• Mandag den 22. SPP. SAS 

Lørdag den 27. LOK. København (Svanemøllen) 

Juli 
• Den 4 . - 5 . Sorø Regatta 
• Den 26. - 30. World Outgames 
• Søndag den 26. Sea Challange Fyn-start 

August 
• Torsdag den 6. SPP, HOR (nu med "kaniner") 
• Lørdag den 8 LOK, Præstø 
• Lørdag den 15. Lillebælts Blå Bånd, Middelfart 
• Mandag den 17. SPP. SAS 
• Lørdag den 22. LOK, Ringkøbing - Danske 

Mesterska ber) 
• Torsdag den 27. HOR 
• Den 28.-29. Karlebo Marathon, Nivå 
• Lørdag den 29 NRV Regatta, Haderslev Dam 
• Søndag den 30 4GP/8GP, Bagsværd Sø 
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Er du ROER eller ror du bare? 

For at kunne kalde sig for OSR-roer er man nødt ril at opføre sig 
som en sådan! 

J-:r man roer passer man selvfølgeljg på det materiel der er lil rå
dighed, og det indebærer naturligvis også vintervedligehold. DSR er 
en forening som bygger på frivillighed, og denne dækker all lige fra 
bestyrelsesposter over instruktører til festarrallgørcr og ikke mindst 
l i I dem der deltager i vinlerved ligehold. Bestyre Isen har ved den 
netop atholdte hjælperfest takket alle de frivillige der løfter en stor 
del (lI' klublivet. 

Materieludvalget vi! endnu engang gerne opfordre til, at alle hjælper, 
og derfor har vi indført en mærkningsordning så man med god sam
vittighed kan benytte klubben og alt hvad den tilbyder når ens røde 
svensknøgle er væk. En anden god grund er at det fremover ikke er 
muligt ubemærket at undgå vintervedligeholdet. 

En rød svensknøgle LId for ens navn i roproTokollen beryder ganske 
simpelt al man ikke har deltaget i vrnrcrvedligehold! I år er sven
sknøglerne reJattvt fa af den simple grund at de bygger udelukkende 
på tilbagemeldinger fra båd formændene. Næste ar vil alle ved vin
tersæsonens start have en rød svensknøgle som så fjernes efterhån
den som vintervedligeholdet skrider frem. Alle har pligt til at deltage 
i virltt.:rvedligehold, men yder man en stor indsats et andet sted i 
klllbhen, kan man i sjældne ti Ifælde fritages. Det er klart at vi ikke 
forventer det salllme af dem der har roet 101 km, som af dem der har 
roet 1000 km eller mere. 

Da denne mærkningsordning er ny, vil der naturligvis være enkelte 
som ubereltiget har faet tildelt en svensknøgle. Ved henvendelse til 
materiel@dsr-online.dk kan man melde sadanne fejl. 

Lagkageaften i Gefion 
Tirsdag d. 16. juni 2009 

Ingen sommer uden lagkageaften j Gefion . Også j 2009 glæder 
vi os til at byde alle kredsens roere velkommen til rosæsonens 
søde tradition - det overd~djge lagkagebord j Gefion . 

Pris: 50, - kr. pr person for: 
Lagkage, kaffe/the og kage ad libitum 

I år udskifter vi vores sandwich med en lækker portion chili con 
carne, så der også er lidt "gods" at ro hjem på . 

Bindende tilmelding med angivelse af antal deltagere og 
kontaktperson senest tirsdag d. 9. juni 2009 ved at: 

- ringe til Gefion p~ telefon 3929 6236 (telefonsvarer) 
- maile til Gefion på mail roklubben-gefion@tdcadsl.dk 

Hvis du ikke modtager en bekræftelse er din tilmelding ikke 
registreret. Ring da til Pernille på telefon 21 25 77 60. 

på gensyn i Gefion 



og baren var fuld af ølkasser. Festpynteting lå rundt omkring, hvor 
det ikke hørte hjemme, og uden for klubben flød det med tomme 
flasker og andet affald. 

De store klubfester må gerne generere overskud, så der kommer lidt 
ind til vedligehold og x:oaktiviteter. Det er jo klubben, det går til, når 
der betales en 50'er i entre og derfor ses der forståeligt nok skævt til, 
at nag le fi nder det fristende at benytte den gratis bagindgang. H v i lket 
jo også er at gøre grin med dem, der betaler. 
Men efter at have set, hvordan det hele gik som smurt sidst, da det 
nye Styrmandslaug havde været på banen, er jeg fortrøstningsfuld og 
sikker på, at vi har fået strammet lidt op på det organisatoriske om
kring festerne. Vi har nemlig altid været gode til at arrangere fester 
her i DSR, men det er dagen efter til oprydningen, det har knebel lidt 
med energien og motivationen. Det skal lige nævnes, at det ikke kun 
er vores egne [ester, der har givet problemer, udlejningsfesteme har 
der ligeledes været knas med. 

Klubhuset 
Som alle ved, er det en gammel bygning, vi holder til i, og med 
det aktivitetsniveau, vi holder os her i DSR, sætter det sine spor på 
klubhuset. Lars Bundesen har flere gange på det seneste sagt lil mig, 
"hva så Mads, skal vi ikke snart have gjort noget ved de paneler og 
gerigter her på J. salen?" Jo, det skal vi, og vi skal også have malet 
alle vores nye terrassemøbler og pigernes baderum, som blev vasket 
til storoprydningsdag, samt at fa styr på en række andre projekter. 
Derfor vil jeg her give min første reklame for en årlig vedligehold
elsesdag. Søndag d. 5. juli. Jeg forestiller mig noget i stil med stor 
oprydningsdag og håber på lige så slor opbakning. Med hjælp fra 
Bente vil jeg ~ørge for, at de fornødne materialer er købt ind til da
gen. Dagen slutter for dem, der har lyst, med grillrniddag i klubben 
og fortjente fyraftenspilsnere. 

26 pilles og lappes ~å Sif: Cloe, 
Rasmus og Christian 

/. 



• 

• 

bruges, fx ved GI. Strand. 
Kajakklubben bag Holmen, sydlige del. 
Græsplænen bag Holmen vI Arkitektskolen. 

Det er i øvrigt normalt forbudt at lægge til bag Holmen . 
Græsskraningemc ved RefshaJevej er fredet, da de ikke kan 
holde til det og tillægning på selve Frcderiksholm kræver 
grundejernes tilladelse. Vi er i forvejen alllængige af deres 
dispensation for overhovedet at måtte ro bag Holmen. 

Skal båden ligge over, kan det med forde! ske i en af roklub
berne, dvs. i Langeliniehavnen, KR i Tømmergraven nær 
Fisketorvet eller ARK på Amagersiden. 

Læg kun til ved bolværker, der er i ly for større bådes 
kølvand, dvs. aldrig i selve havnen. 

• Nyhavn kan ikke anbefales, den er kun for viderekomne og til 
en stille dag. r Nyhavn må båden ikke lades uden opsyn. 

Syd for Langebro 

øst for Fiskecorvet og Teglholmen er der meget lavt vand 
midt i havnen . Svanerne kan nå bunden. Følg enten 
sejlrenden på Arnagersiden ejler hold tæt mod Fisketorvet. 

Af Pia A. østergaard 
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Sa n kthan saften-tu r 

Motionsudvalget arrangerer en Sankt Hans rotur om aftenen tirsdag 
den 23. juni kl. ca. 17. 

I år går mren til Amager Strandpark hvor vi nyder bål og vores med
bragte mad. 

Ti Imelding foregår via DSR Roaftaler på Groupcare. Så kig efter 
invitationen fra heksen. 

Turen arrangeres af Lars Holst Bundgaard og Søren Ellersgaaard 
Nielsen. 

Så er l advaret! 
På vegne af Motionsudvalget 
Jacob Saxild 



end normalt. 

Alle stiger ud i god tid og sv"'mmer ind sammen med båden. 

Nå( båden kommer ind til stranden, skal man så vidt muligt 
løfte den op med det samme, da den ellers nemt blivcr 
bordfYldt, når fremdriften stopper. 

Båden løftes så langt, at den ikke længere kan overskylles, 
hvorefter den tømmes som nannal!. Er den langt nok oppe 
fjernes bundpropperne. 

Københavnertur. 

• Noter i protokol, hvis I forventer at komme sent hjem. 

• Husk fendere og evt . lygter . 

Sæt flag på, så I nemmere ses. 

• Robådenes sejlruter i havnen : 
Vi skal gå igennem Lynetteløbet og må ikke gå igennem 
Kron løbet. 
Området umiddelbart øst for Langelinie og nord for lsbjørnen 
er 'adgang forbudt', - derfor: 
Hold jer øst for de store gule bøjer. Indtil kort før Polens
færgen, hvor r evI. kan krydse over. Husk at sikre jer et godt 
uverblik. (Dvs. før den sidste af de store gule bøjer). 
Pas på byggepladsen ved det nyc Skuespilhus. 
Den nordlige del af Holmen er militært område, og kan være 
afspærret mod syd af en flydespærring . 
l-lusk ensretningen omkring Slorholmen. Ensretningen gælder 
klin robåde. 
I IlI~k og overvej de <lnbcfalcde oITlløbsf\:.:tninger omkring 
ChristiLlnshavn og Holmen. Det er ikke rart at møde en 

Sidst, men ikke mindst, vil vi opfordre til, at man nogle gange godt 
gider ro onsdags turen med en k lubkamrnerat, der er b level lidt rusten 
og bare lige har bl1lg for en enkelt lur til Hellerup og hjem igen, med 
en tryg makker - for at komme tilbage j kajakfarIn igen! Nogle gange 
skal der ikke mere til - og hvis solen skinner og overskuddet er til 
det, så tag lige og øv en makkerredning, bare fonli l kan (og det kan J 
jo allesammen!) ... . 

Lad os så få nogle flere af DSR's hllndredevis afuddannede og certi
ficerede kajakroere på vandet - vi har masser af fede kajakker, noget 
af det mest spændende rov and i området og masser af fin vesten vind 
sæsonen igennem . 

AI Tina Taul / KajakudvaJgel 



Uden ror 

Tænk langsigtet, - hvor skal båden være 20 meter fremme og 
med hvilken retning. 

Jo færre 'hovsa-redninger'. jo lettere styrmandstjans. 

Husk at båden reagerer langsomt. Ret op med næste 
kommando førend spidsen er drejet forbi den ønskede retning. 

Landgang på og afgang fra åben kyst 

Generelt 

• 

Varsko roerne i god tid, mindre uopmærksomhed og bedre tid 
til at skifte sko og tøj. 

Ener og toer holder øje med bund, sten og dybde. 

Er der tvivl, så stig ud med det samme. l de gamle vej
ledninger står faktisk: "Roerne må forvente at kunne blive 
våde fra "øverst til nederst". 

Svagt skrånende strandkant: Etter og toer - stiger ud først, 
holder og gelejder båden længere ilJd, inden resten stiger ud. 
Derved er der med det samme to personer til at holde båden 
og samtidig sikrer man sig mod ubalance. 

Stejl strandkant: Etter stiger ud, 2' er sætter sig ind i midten 
af hensyn ti I balancen. Ener holder og gelejder båden længere 
ind, inden resten stiger ud. 

Resten kan evt. gå ad midterlangrem og stige ud i forenden, 
hvor der ikke er så dybt som lid for egne pladser. 

Praktiske tips til styrmandsteknik 
repetition af og supplement til 'Hvad enhver roer bor vide' 

Kommandoer og kommandostruktur 

• 

• 

Tal tydeligt, med autoritet og kortfattet (ingen Jange 
udredninger). Roerne skal fornemme, at du har kommandoen 
og ved, hvad du gør. 

Angiv ikke et bestemt antal tag, man ved sjældent hvor 
mange der er behov for. 

Kommandoen 'Det er vel' skal bruges ved væsentlige skift, 
såsom mellem at stoppe og at ro/skodde. 

Justeringer så som 'Lige træk', 'Småt roning' , 'Normal træk' 
kræver ikke 'Det er vel.' 

Husk at bremse båden inden der skiftes mellem 'roning' og 
'skodning' - ellers bliver det ror hårdt for ryggen. 

Adresser kommandoerne korrekt (styrbord, bagbord, 1,2,3,4). 
Roerne skifter plads ind i mellem, så anvend aldrig navne. 

Altid adresse før kommandoen (de rigtige ska l være 
opmærksomme). 

Husk båden har to sider, gives kommando til den cne, overvej 
da om den kan hjælpes/suppleres med kommando til den 
anden. 

Lad være med at gå i panik ved en forkert kommando, fx 
forveksl ing af styrbordlbagbord, men ret roligt kommandoen. 



TilIægning 

men 

• 

• 
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Ingen fast regel for hastighed og vinkel, da det afhænger af: 
Vind 
Strøm 
Bølger 
Længde af bro/ponton 
Mandskab, båd og styrrnand (hvor sikker er man på egen og 
andres reaktion, samt den kraft mandskabet lægger i deres tag.) 

Altid styrefart ! 

- men aldrig Karl Smart, hvor armene næsten bliver flået af 
for at stoppe båden. 

Læg til så styrmanden og ikke vinden har kontrollen. Læg 
gerne til mod vinden, så båden ikke efterfølgende ligger og 
gnider mod broen. 

Vinkel mellem 25 og 40 grader, og ikke parallelle 
tillægninger. 

Bliver tillægningen for parallel vil spidse dreje ud, og 
agterenden ind i broen, når l 'sæUer i'. 

Sigt aldrig på spidsen af pontonen, med sigtepunkt afhængig 
af vind og strøm. 

Bådshagen skal være parat. 

Ved pontontillægning er det bedst at benytte kommandoen 
'åren tværs' i stedet for 'se til åren'. Derved kommer der ikke 
en pludselig ubalance, når roerne prøver at undgå at ramme 
pontonpælen med årebladet. Den ændrede balance i båden vil 
samtidig hjælpe med at dreje den. 

Højt bolværk 

• 

• 

Bemærk forskellen på 'åren langs' og , rejst åre'. 
, åren langs' kan anver.Jes når bolværket er kendt og 'rent', så 
man ikke risikere, at åren skraber mod noget, eller hvis man 
lægger åren helt ind i båden. 
NB båden skal lægges til ca. 20 cm. parallelt med bolværk 

Husk teknikken med at dreje/vinkle båden ud fra bolværket, 
når der er pålandsvind. (Dvs. agterenden holdes inde og 
fikseres, ydersiden skodder indtil båden har en vinkel på 
ca. 45 grader fra bolværk. Pas på roret. 

Gå gerne ud med rejste årer, da man derved hurtigere kan få 
dem på plads og være klar til at ro. 

Snævert farvand 

• 

• 

• 

Bemærk at skal den ene side 'se til åren' fordi man er for tæt 
på et bolværk, er det ofte en fordel at den anden side 'ror 
småt'. Ellers risikerer man at båden trækker endnu mere over 
mod ex. bolværket. 

Bemærk at bådens balance ændres, når der i en af siderne 
sæUes hårdt i. Styrmanden korrigerer med sin vægt. 

Kommandoen 'se til åren', kan kun i begrænset omfang 
bruges præventivt. Gives den unødigt tidligt, vil roerne tabe 
opmærksomheden, og det er nødvendigt at gentage den. 

Båden drejning afhænger af forskellen mellem hastigheden i 
styrbord og baghordsside. Jo større forskel, jo skarpere drej. 



7.000 medlemmer i DSR? 

Nej , en syvdobling af DSR 's medlemstal er der vist ingen, der 
stræber efter, så hvorfor nævne netop det tal? Svaret kan du læse lidt 
længere nede, først skal du læse en morgenfrisk reklame for DSR 's 
morgenroersegment. 

Du vidste garanteret ikke, at der findes et morgenroersegment i DSR. 
Det gør der, og det er åbent for dig, der har lyst til en morgenrotur, 
inden du suser videre ud i verden - efter at have hilst på måger, 
skalleslugere, skarver, en enkelt hejre, solen, smukt vand og roere fra 
Hellemp Roklub. 

Vi mødes hverdage kI. 6.15 i omklædttilstand og ror rask væk, så vi 
kan nå at være, hvor vi skal, kl. 9.00. 

Ogja, der er plads til morgenhår, morgentavshed og søvn i øjnene i 
båden. 

Tilmeld dig vores groupcare-liste ved at sende en mail til ajens9@ya
hoo.dk, og deltag i morgenture, du aldrig vil fOltryde, men ligefrem 
kan prale med på dit CY. 

Af Anne Jensen 

PS 
Medlemstallet 7.000 har morgenroer Jacob Saxild kalkuleret på fØl
gende måde: l 2008 mødte vi fra DSR et stort antal både fTa Hellerup 
Roklub, når vi i vores ene båd var på vandet. Når man så, l: opstiller 
forholdet mellem antallet af medlemmer i Hellerup Roklub med 
antallet af samme klubs antal morgenroere og 2. sammenligner dette 
forhold med antallet af medlemmer i DSR og DSR's antal morgen
roere, når man frem til, at DSR skulle have 7.000 medlemmer for at 
have samme antal morgenroere som Hellerup Roklub. 
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• 

Fordel rollerne: 
hvem/hvor mange holder båden 
hvem tømmer den for bagage 
hvem har ansvaret for roret 
fordeling er afhængig af bø lger, strøm og vind 

Roret er stymlandens ansvar, men kan selvfølgelig uddelegeres. 

Læg årerne, så der ikke kommer sand på årelæderet. 

Når båden bæres op, sikres at folk er korrekt placeret under 
løftet, dvs. flest agter. 

Tjek at båden er understønet korrekt. Er der tvivl så husk 
hvordan bådene er understøttet på hylderne i bådhallen 
(understøttet i hele kølens længde). 

Gå normalt ud med stævnen fØrst, med mindre vandet er 
totalt blankt. 

Roret sættes normalt på som det s idste . 

Landgang på åben kyst med pålandsvind og brænding 

Landgang gennem brænding medfører betydelig risiko for materiel
let, særligt hvis brændingen ligger helt inde ved kysten. Landgang i 
denne situation skal derfor så vidt muligt undgås. 

Bemærk, at når bådens fremdrift stoppes vil brændingen indhente 
den og bølgerne skylle ned i sidderummet, endvidere risikerer man, 
at båden kastes ukontrolleret op på stranden. 

Proceduren ved landgang gennem brænding er derfor lidt andeledes 
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Onsdags-kajak 2009 

De sidste to rosæsoner har vi fra kajaklIdvalget prøvet at sætte lidt 
form på det sociale kajakroningsmiljø i DSR, i form af onsdage med 
en form for rovagtsordning, inspireret ar inriggerroningen, 

Det har været efterspurgt af medlemmer, der har fået rustne kajakfær
digheder og ikke har været på vandet i kajak et par sæsoner, og særlig 
sidste år så det lid til, at der var en vis succes med de faste kajakons
dage, Onsdagene er ideelle, da der hverken er instruktion eller handi
capræs, og da 'Kajak+'-roeme primært tager letvægtskajakkerne, er 
alle vores gode, stabile all-round kajakker ledige om onsdagen, 

Vi må imidkl1id beklage, at vi ikke kan opretholde rovagtsordningen 
- der er blevet forsøgt med 'skriv-dig-på-en-rovagt-lister', opfor
drende mails på den store kajamailingliste etc" men uden det helt 
store held, De kajakroere, der har taget onsdagsrovagter de to sidste 
sæsoner, er i forvejen instruktører, og har mange instruktionsvagter 
i klubben - og vi må erkende, at der simpelthen ikke er nok af de 
civile kajakroere i DSR, der vil tage disse kajakrovagter, til at vi kan 
fortsætte med modellen, 

Alligevel vi I vi gerne på det allervanneste opfordre dem, der så småt 
begyndte at komme fast om onsdagen, til at blive ved med at komme 
- og danne grohund for, at vi fortsat i DSR har en ugedag, hvor der 
traditionelt er fælles (eller ihvertfald 'mød hinanden og find romak
kere der passer til dit tempo/temperament'), uforpligtende kajakro
ning, for alle som har lyst. 

Det må bare ske som et initiativ fra de mange, der har lysten, og en 
løs ide herfra kunne være at danne en onsdagskajakside på Groupcare 
eller Facehook, som man selv kan krydse s ig ind på, og som man så 
kan checke i løbet af onsdagen for at se, om der kommer nogen, man 
kan slå følge med, 
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kanalrundfart, som kommer den modsatte vej, 

Sæt farten ned når I går ud af et side løb. Det er ikke længe 
siden en robåd var ved at koll idere med en motorbåd, da de 
ville ro fra Christianshavns Kanal over mod det Kongelige 
Bihliotek, 

Der ikke er plads til flaget under broerne ved Operaen når det 
er højvande, 

Færdsel bag Holmen efter solnedgang kræver ekstra megen 
opmærksomhed, De aflagte fortøjningspæle, der står i vandet 
der, er lette at overse i mørke eller skumring, 

Hold afstand til hjørner, så overblikket bevares. Kanalrund
farten kommer ofte hurtigt og tæt rundt om hjørnerne. 

Hold øje med øvrig trafik, især HT-havnebusser og Kanal
rundfarten og lad dem gerne komme først. Allerede når man 
runder opfyldningen, kan man se udadgående container- og 
krydstogtskibe. 

Pas på slipstrømmen fra BT-busserne. Hvis de ligger ved 
'stoppested ', så vent eV1, til de er sejlet videre, De ligger der 
sjældent særligt længe. Ved lavvande kan man vælge at gå 
foran og under anløbsbroen, 

Gode pausesteder er: 
Langeliniehavnen, bemærk forskellig længde af bro afhængig 

af side. 
Bag Langelinie, 
Ved Nordre Toldbod, 
Christianshavns Kanal efter Torvegade. 

Efter. kJ. 20,00 kan Havnerundfartens pladser som regel 
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INGEN SOMMER I DSR UDEN 
FØDSELSDAGSFEST 

- BEACHPARTY !H 

Kajakudvalger srår også i år for fødselsdagsfesten: 
Lørdag d. 20. juni kl. 19.00 

Vi holder stædige fast i vores hotte hula hula hipster-sornmertema, 
og krydser fingre for del gode vejr, vi ind imellem er heldige med -
for ~å st..;r delt på drinksbar på terrassen, afslappet s{)Illlnerbuffet og 
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svedig sornmersvingom. 

Som altlu er dress-stilen (som kan følges efter DMl og 
temperament): bastskørt, bare tæer og blomst bag øret! 

Billetsalg i baren, når vi nænner os .... 
Hold øje med opslagstavlen og DSR nyhedsmailen! 

A loha from Kajakudl'a/get 

Arbejdsdag og grillaften 

Sikke dog ct Leben, sagde min gamle dansklærer altid, ilår der var 
gang i klasselokalet. Jeg synes det var et irriterende udtryk dcn
gang, da del betød at man skulle s,elte sig ne.el og forholde sig i ro. 
Nu dukker sætningen op i mit hoved igen, men som en meget mere 
posit.iv vending. Det passer nemlig godt pa DSR's klubliv, og det er 
jo dejligt. 

Her i sæsonen er det ikke ualmindeligt, at den første inrigger sættes 
i vandet kl. 6.15, og den sidste vender hjem omkring midnllt, og det 
selvom der ikke er måneskinsalTangemenl. 
I vinterhalvåret er det Asbjøm og hallS morgcngYn1naster, der to 
gange om ugen er først p!\ tærde i klubben. Dc er smal1e at bruge 
klubben I idt uden for myldretiden, og det ser også hyggeltgt ud, når 
de tager 2. halvleg på verandaen . 
De gode morgengymnnstcr har kun en hovcdpin(.;, og det er det 
pokkers anlæg. "Hvorlor pilier folk ved det, si\ del pludselig ikke 
virker?" spørger Asbjørn. For som de siger, så t:1 det lidI initcn.:ncc 
at stå der kl. 7 om morgenen og skal til at lege lcknih:r. 
Jeg vil derfor opfordre til, at atle, der j forskel I jg~ !\:-1mrnenha.:ngc. 
Ijytter rundt på anlægget i festsalelI, er sod~ at stilk ut:L på plads, på 
pra:cist samme måde, sil del virker, når man tænut:r for forstærker og 
cd-afspiller og i kke er nødt t i I at p i Ile ved m ixeren før:sl. 
Heldigvis er der mindre bøvl med ani<.cgg~t efter, al WojL:iech. hm 
repareret stikkene, så de ikke taber signal hele tiden . 

Fester i klubhen 
Festerne i DSR var noget af det der gav meger bøvl sidste efterår, og 
som der gerne måtte komme lidt mere styr på. Efter crt fest i DSR 
var der typisk problemer med uh muligt. L~mrerne på verandaen og 
i slyngelstuen var flyttet rundt eller fjernet, sfl kunne man seL' rende 
rundt og lede efter dem dagen dcrptL Anlægget Y(lr selvrølge:ig i g~d, 
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Elsk din robåd! 

Sæsonen kører for fuldt solskin, og denned breder de små gule og 
røde mærker sig også ud for flere og flere både i roprotokoJlen. 

Derfor er det [id til at få tætnet huller, lakeret skrammer og skruet 
løse beslag fasL Det sker på: 

Sommervedligehold den tJ. 14. og 20.juni kl. 10-16 

Materieludvalget opfordrer så mange som muligt tl! at møde op en 
eller flere dage og give vores både noget kærlighed. 

Kaniner vil kunne aftjene deres kanintjans ved at skrivt: sig på en dag 
på listen i slyngelstuen og så møde op. 

S libni ngen v i I være ledsaget af hygge og frokost! 

i\1alerieludvalget v. Pia ø og Niels Bak 
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Randersgade 23-27 
Postbox 2513 
2100 København ø 

35421657 
Fax 35 42 01 60 
E-mail: obro-tra@obro-tra.dk 
www.obro-Ira.dk 

Åbent: man-fre 7.00 - 17.00 
lørdag 9.30 - 13.00 

Hvis vi til grillmiddagen ikke kan bL'Tlytte de nymaletIe havemøbler, 
bn vi glæde os ove!:", at August igen i år har ordnet de fine hvide 
stole, så kan vi sidde der dejligt henslængt og sende ham en venlig 
tanke. 

Skabene 
Som de fleste har opdaget, er der blevet ryddet ud i skabene i om
klædningsnimmene. Det er dejligt at la de skabe tømt, så nye bru
gere kan komme til. Hos pigerne er der desværre mangel på skabe, 
men der er planer om opførelse af ekstra skabe, når de nye baderum 
står færdige. Indtil da er vi nødt til hos pigerne at køre en venteliste. 
Bente har stået for det store arbejde med administrationen af ska
bene, og det er fortsat hende man skal henvende sig til, hvis man 
kunne tænke sig et skab eller at komme på ventelisten. 

Nu vil jeg stoppe for denne gang, for jeg kunne såmænd blive ved, 
hvis det skulle være. Men nu må det være nok. Det er jo trods alt kun 

til et lille klubblad, og Ingen gider læse for alt for lange indlæg. 

Bedste hilsner Mads Rasmussen, husforvalter 

INDVIELSE AF BADERUM - nu sker det endelig 

S å opri nder den store dag, hvor v i er k [ar ti I at tage de nye bad erum i brug. 
Korn derfor ned og vær med lil at indvie baderummene lørdag den 20. juni 2009 

klokken 11.30 i bådhallen. 
Indvielsen af baderummene forventes at lage cirka cn halv time, hvorefter Kokken 
vil diske op med en lækker frokostbuffet. Billetter til frokostbufTeten købes i baren 
i ugerne op til indvielsen og koster kr, 75,-. Sidste frist for at købe billet er omdag 

den 17. juni. 
Vi h<'tber al der er rigtigt mange, der vil være med til at fejre denne store begivenhed. 

Venlig hilsen Lise Stryhn Bjerregaard, Fllndraisingudvalgel 



Pub crawl i Københavns gader 

I sidste udgave af DSR bladet annoncerede vi, at du skulle sæne el 
stort X i kalenderen på Gnmdlovsdag. Vi løfter hermed sløret for 
vores næste festivitas: 

Stynnandslauget anno2009 inviterer til Pub Crawl i Københavns 
gader. 

Vores forgængere testede diverse værtshuse sidste år, men vi vil 
gerne invitere dig med, så natten bliver endnu mere festlig. Du skal 
dog være i besiddelse af en cykel med godkendte lygter for at kunne 
deltage, måske en cykelhjelm, en mønt på lommen og naturligvis et 
festligt humør og lyst til at lære tlere DSR'ere at kende. 

Den 5. juni mødes vi på DS R 's stamstcd Bopa kl. 21 : 30. Resten af 
ruten vil blive af.sløret på dagen. Vi kan garantere, at vi kommer forbi 
nogle spændende steder med frække chicks og friske fyre, hvor der 
serveres kolde øj og lækre cocktails. 

Vil du heller ikke gå glip af det arrangement alle kommer til at tale 
om hele sommeren ... ?!? 
Så tilmeld dig via groupcare når det bliver slået op. 

Vi håber på at se dig til endnu et sjovt arrangement. 

Hilsen Styrmands/al/gel 
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Er det derimod ikke en fej I, og har man ikke lyst til al være mærket, 
er der sommervedligeholdelsesdag d.13/14 juni og 20 juni, og aktiv 
deltagelse til et af arrangementerne fjerner svensknøglen fra roprolo

kollen. 

Med venlig hilsen 
Malerielforvalle,.en 

PS. Hvis der er bådfonnænd som ikke har meldt tilbage, kan det 
stadig nås. 

Paksække 
iII.~ 

SEA TO SlIMMIT 

Big' ~r Dry Bag 
p.a,lQl; .... kka l:ra S6.l To Sum.-rut, (ier <>;<fylde.r b~h~! lor 
lIlid:,tyrla.. U.-nudJ9 mod a.1 Y.æ-g"!6'{'\ hOlde5 nede Alle 
sorrLl\1d ur lIollht)1t~ . fOlltæ;1(ade og lapedø, og dEm 

oy!\lo blJtld gør pa.launq og pla.<i..sud..,"\y\le1ge OplltC\al 
Den ~HO:frC bl. sækkene 1u.n oqd cr:..L 9e-5 som p~ck11 · 

noT W ryg:aækJcen 

M~IHÅJ/O.l" 1P/J,J.mlMlc! .'0 OnyJOII Væg! la·a! ).} 
~WJOI. J)·r.N),M:,"$~c.ø.1~,,(lJJ,lelLJfJ· f'IlIv!. ' 

1'21"lS9 JJ b'lIY 

Jjz 1"l!i9 :w uhn. 

M21"1S9 3S 1.I ' 4:J. 

.:2:1"1!i9 S!Jb1er 

199,. 
249,· 
349,· 
399,· 
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Aktivitetskalender 2009 

Juni 
• Tirsdag den 2. Bestyrelsesmøde 
• Fredag den 5 . Fællestur (på land) 
• Fredag den 5 . Deadline på bladet 
• Fredag den 5. Måneskinstur 
• Den 13. - 14. Sommervedligehold 
• Tirsdag den 16. Lagkageaften i Gefion 
• Lørdag den 20. Sommervedligehold 
• Lørdag den 20. F ødselsdagsfes t 
• Tirsdag den 23 . Sankthans 
• Den 26. - 28. Weekendlangtur til Kalø Vig 

Juli 

• Søndag den 5. Arbejdsdag og grillaften 
• Tirsdag den 7. Langtur til Krim-start (1) 
• Fredag den 10. Måneskinstur 
• Tirsdag den 14. Langtur til Krim-start (2) 
• Fredag den 17. Hjelmsj6-start 
• Mandag den 27. Sailor Splasll Party 

August 
• Lørdag den 1. Båd-omsorgsdag 
• Tirsdag den 4. Bestyrelsesmøde 
• Onsdag den 5. Deadline på bladet 

Lørdag den 8 Fællestur 
• Lørdag den 29. Kanindab 
• Lørdag den 29 . Ka n indå bsfest 

Uddrag fra en 
I a n g t U r s s t y r m a nd s a s p i r a n ts log bog 
fra sidste års weekendtur til Kalø Vig 

Fredag 
Aftenhygge i Århus Srudenter Roklub. 

Lørdag 
10.07 - Solskin og afgang fra Århus. 
13.23 - Frokost i Knebel! kollektiv solskinslur i græsset. 
17 .04 - Landgang og teltopslagning ved Kalø Slot. 
18.49 - SPP nøgenbadning og rødvin . 
19.33 - Aftensmad og rødvin ved bål. 
21 .55 - Solnedgang og rødvin. 
22.! O - Quiz og rødvin: "Drengene mod pige.mt:". 
22.43 - Fæl!e!'>sang, sørnleg og rødvin . 

23.35 - Snobrød og rødvin . 
02 .15 - Forvirring og heftig diskussion i herre telt 2 - hvor sover 

hvem?!? 

Kalø Vig 2008 
Farlig ko 

(FolO Sisse 
Kammann) 

31 



4 

Leder 

Lige så fantastisk som vejret var i april ligeså lunefuldt har det så været 
~er i maj måned. Så spændende er dd, hvad sommeren vil byde på, 
En ting er sikkert. DSR har, som altid, masser af tilbud til dig! 

Uanset vejr og vind vil sommeren bestå afklubbens faste ro lejr, 
I-ljelmsjo i Sverige (hør nænncn~ på infornødet den 28, m<:lj) - en 
oplevelse du ikke vil gå glip an 

Langture til alverdens steder i og uden for DK er helt sikkert også en 
fantastisk måde både al udforske nye farvande og lære andre DSR 
medlemmer bedre at kende - så er du til æventyr, så hop med på en (lf 
mange opslåede ture henover sommeren. 

Apropos at udforske verden og mærke livet, så er her ct lille uddrag 
fra en mai!, som jeg modtog forleden dag, og som jeg vælger at dele 
medjer. 

"Livet erfor korl til al vågne op ogfortlyde. Elsk de mennesker som 
behandler dig godl. Glem dem der ikke gør del. Tro på ar alting sker 
af en eller anden grund Hvis dufår en ny chance så grib den med 
begge hænder. Hvis del ændrer dit liv, så lad del ske. Ingen siger livel 
er let, vi er bare blevet lovet, al det er del hele værd. " 

Nå, nu til noget helt andet. Hvomår udkommer bladet i løbet af sommeren? 
Bladet udkommer i juli, men IKKE i august, da vi holder sommerferie. 
Så kast jer gerne ud i skriveriet til september num rneret, da v i rigtig 
gerne modtager tekster og billeder fra langture; måneskinsture; 
pingvin tTæning; og hverdags ture. 
Adressen er: bladet@dsr-online.dk. 

Af Marianne Bentzen, redaktør 

Carlsberg 
Vesterfælledvej 100, kbh. V 
Tlf. 33 27 33 27 
www.carlsberg.dk 

Danske Bank 
Strandvejen 
2100 København ø 
www.danskebank.dk 

Claus V Hansen Bådudstyr 
VOl'dingborggade 98 
2100 København ø 
Tlf. 35 55 75 20 

FJOg ger Farver 
Jagtvej 219 
Tlf. 39 1841 13 

Lyn!;)byvej72 
Tlf. 39 29 69 95 

Ndr. Frihavnsgade 27 
Tlf. 35 38 39 07 

Holte Vinlager 
østerbrogade 106, Kbh. 
Tlf. 35 43 04 'l5 
www.holtevllager.dk 

SA-EL v/Leif Werborg 
Philip SCQousve' 21 

O Erederiksberg 
:rlf. 888 1909 

0bro Træ AJS 
Randersgade 23-27 
2100 København ø 
Tlf. 3542 1657 



DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes p;å 

e-mail til adressen: 
bladet@dsr-onlme_dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på cd-rom til DSR med 
Cl tt. t II redakt Ionen, 
Disse kan afleveres I redaktionens 
bakke I bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken p~ kontoret i bådhallen_ 
Det er mest prakttsk ror redaktionen, 
Cll indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-malis og IKKE som tekst 
direkte I matis, Alle indlæg til bladet 
skal forsynes med navn pa forfatter 
og evt. ansvarligt udvalg Inde I selve 
teksten. MedsenrJte fotos skal helst 
være med fotografnavn og evt. 
billedtekst. 
p~ forh~nd tak, Redaktionen. 

Deadlines 

Juhblad 
Deadline den 05. Juni 
August Intf't blad 
Septernberblal1 
Deadline den OS , aug . 

Adresseændring: henvendelser 
om adresseændring og manglende 
levering af bladet rettes ni 
kontingentka~serer Ole HanSen på 
e-mali-adressen: 
konttngenr@dsr-online.dk 

Redaktionen 

Marianne Benl2en (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
lacob SaxIld, Naja Rlegels, 
Jon Skihsted, 
Kristian Elkjær K"stensen og 
Lefle Svingel 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk . 4 913 Horsl unne 
1,200 eksemplarer 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde ng indbetale et 
indmeidelsesgirokort . Dette forefindes på 
kontorets dør i båd hallen. Indbetalingen 
dækker de tre første m~neders 
kontingent, 

Kontingent 
Opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved 
overSkridelse af betalingsfrist pålægges 
et gebyr p~ 25 kr, pr, ry'o<ker. Hv's rykker 
krydser forsinket tndbetaling, kan der 
ses bort fra rykker, men gebyret VII blive 
ookrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 705 kr, pr. kvartal , 
Medlemmer I aldersgruppen 20-24 år 
betalef 470 kr, pr. kvartal, idet første 
kvartals kontlngerlt dog er 705 kr. 
Forskellen 2]5 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal . 

Udmeldelse 
Udmelde1st' skill ske sknftligt til DSR's 
konttngentkaSSerfr, enten via 
snallmail eller e -majl (konltngent@ 
osr-onllne .dk) . Udmeldelse skal ske med 
mindst :3 dages va~el til en 
kvartal'imåned (1/ l, 1/4, 1/7 og lilO). 
Gentndmeldelse (ra personer, der har 
udmeldt sIg af klubben Inden for de 
seneste 12 m~neder, accepteres kun mod 
betaling Cif kontingent for perioden fra 
udmeldelsen til gentndmeldelsen. 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker Ikke automatisk. 
Man er medlem og kontingentpllgllg, 
Indtil gyldig udmeldelse har fundet 
sted, uanset om DSR's faCIliteter oq 
aktiviteter benyttes. Eksk lusion vi I først 
finde sted ved en restance svarende til 
1/2-1 Srs kontingent, og restancen VII om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso, 
Alle omkostninger I forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 

Formand: 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro' 
Hjemmeside~ 
Telefon: (køkken og kontor): 

Motionsroenef: 

Danske Bank. : 4)30-4330162813 
5003466 
www.dsr-onllne.dk 
39296326 

Materielforvalter: 
Rasmu< Skou Hans G Ol<en 

rtamlt!tS<Jaoe l . 3 Iv 
2200 købeMllvn N 

Søren Elle, sgaa'd N,elsen 
s.orrentov"J 11, <t. ml. e ~ ma l t m.:.rerlel@dsr-online.die: 

c:·ma.' {orflland@dsr ·onhn.e ,dk 

Kasserer: 
Joh"n Frydc",J.hl 
E"'9bak~en 27 
2&30 Vllum 
III , ~9 ?3 4 7. 78 
e·fna,1 ~sserer@dsr-o"lll'le . Ok 

Sekretær og udlejning: 
Pia øs.tergi;lau! 
Bogholder Alle 52. l , th . 
2720 Vanlose 
til. 20 76 17 )7 
e-m,,,I: sekr~t"e(@llsr'onI Jne ,dl< 

I<a proni ngschef: 
R u roe Gart ner 
Sklnde'gade 32, lej 17 
1159 København I( 

til, 26 74 70 4S 
(:- mb II. l(~cro"'''Q@dsr -online. al.:: 

Instru klion snx:nef: 
Chr-ste<> KrOQh 
S'hleQcls AJle 11, 2 Iv 
IS07 Fre<le",sbErg C 
T II, : j) 23S 236 
,.. m~II :' Mt"'ktIM@dSr-onli"",ol< 

2 300 K"benhavn 5 
fif. 31907n4 
e.·rnalf : mQtloo@d'ir-on~lI\f::o dk: 

Langtursroenef: 
L",unlS Rauer N,els\?:('I 
Vennem l,,~elleJ 20. 4,\v 
2 l 00 K"benna,," ø 
tlr. 21 ~7 75 76 
e 'mai!" la"9tur@ds, ·onlln~. Ok 

Kajakrochef: 
Kell (1s.l9 er 
Kaa lund <gade 6 
1664 kobenhavn v 
tlf. 26 39 00 39 
c· millI. kajak@dsc-onI1ne,dk 

Sportsroehef: 
lIIrok Ralfl<iær 
N~r F"havnsgaoe ! 3 A, 3 Iv 
) \ 00 Kcbenhav" O 
TIl /.2 76 5232 
c -nIall. S"poft@d'i(~onl.ne_dk 

Huslorvillter: 
MlIds Ra:::;mus5.e(1 
5trdndva:rlget SS 
2100 Kobenhavn ø 
Tlf 51 9091'141 
l:~ mall: hllsforvaller@dsr-orllll.e.dk 

o rie nte ri ngssekti on e n 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronalo C!<Iusen 
engelsbor9"CJ 44 
1800 lyngby 
rU : 4 S SS SS 8 6 

MIChael R.emOd 
SkarmgaCle 5-. l th. 
21 O O Københ il",1 ø 
:If, , 39 20 58 38 

Johan Ff'/dendahl 
Engb.3kken 27 
2830 V,rum 
tlf : 29 L3 42 7B 

Kontingentkllsserer: 
Kur. sk"ft,"ge hen"e .. del~er, 
DSR: r Str('l [1d\læng~l 55 
2100 København ø 
e-mali' 
"ontlngen!@dsr -Q(1lmf: ,d~ 

Redaktør: 
Ma,lånne Benllen 
MilanOllej 7 A, 1 tv. 
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DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online .dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på cd-rom til DSR med 
att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken på kontoret i bådhallen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-mails og IKKE som tekst 
direkte i mails. Alle indlæg til bladet 
skal forsynes med navn på forfatter 
og evt. ansvarligt udvalg inde i selve 
teksten. Medsendte fotos skal helst 
være med fotografnavn og evt. 
billedtekst. 
på forhånd tak. Redaktionen. 

Deadlines 

August: Intet blad 
September blad: 
Deadline den 05 . aug. 
Oktober blad: 
Deadline den 05. sept. 

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

Redaktionen 

Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
Jacob Saxild, Jon Skibsted, 
Kristian Elkjær Kristensen og 
Lene Svingel 

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 705 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 470 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 705 kr. 
Forskellen 235 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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Guld ril OSR i 7 o km mix i Nakskov. Vinderbåden bestod af OSRs firer med fast 
styrmand, Birgitte Sørensen (COX), Jack Ekman, jens Voigt Smidt, Rasmus Skou og 
Christian Larsen (Foto: Ulrik Ralfkiaer) 
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Aktivitetskalender 2009 

Juli 
• Søndag den 5. 
• Tirsdag den 7. 
• Tirsdag den 7. 
• Fredag den 10. 
• Tirsdag den 14. 
• Fredag den 17. 
• Mandag den 27. 

August 
• Lørdag den 1. 
• Tirsdag den 4. 
• Onsdag den 5. 
• Fredag den 7. 
• Lørdag den 8. 
• Lørdag den 29. 

September 
• Tirsdag den 1. 
• Fredag den 4. 
• Lørdag den 5. 
• Mandag den 7. 
• Den 11. - 13. 
• Onsdag den 23. 
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Arbejdsdag og grillaften 
Bestyrelsesmøde 
Langtur til Krim-start (1) 
Måneskinstur 
Langtur til Krim-start (2) 
Hjelmsjo-start 
Sailor Splash Party 

Båd omsorgsdag 
Bestyrelsesmøde 
Deadline på bladet 
Krebsegilde 
Kulturhavn 
Kanindåb og Kanindåbsfest 

Bestyrelsesmøde 
Måneskinstur 
Deadline på bladet 
Sva nemøllematch 
Kaninlangtur 
Klubmesterskaber 



Kap- & sportskalender 2009 

Juli 
• 
• 
• 

August 

Den 4. - 5. 
Den 26. - 30. 
Søndag den 26. 

• Torsdag den 6. 
• Lørdag den 8 
• Lørdag den 15. 
• Mandag den 17. 
• Lørdag den 22. 

• Torsdag den 27. 
• Den 28.-29. 
• Lørdag den 29 
• Søndag den 30 

September 
• Fredag den 4. 
• Mandag den 7. 
• Den 12.-13. 
• Lørdag den 19. 
• Onsdag den 23. 
• Lørdag den 26. 

Sorø Regatta 
World Outgames 
Sea Challange Fyn-start 

SPP, HOR (nu med "kaniner") 
LOK, Præstø 
Lillebælts Blå Bånd, Middelfart 
SPP, SAS 
LOK, Ringkøbing - Danske 
Mesterskaber) 
HDR 
Karlebo Marathon, Nivå 
NRV Regatta, Haderslev Dam 
4GP/4GP, Bagsværd Sø 

SPP, SAS 
Svanemøllematch 
Tour de Gudenåen 
8GP, Århus 
Klubmesterskaber 
Mølleåens Blå Bånd 
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Måneskinstur fredag den 10. juli 

Motionsudvalget inviterer på en hyggelig rotur rundt i de 
Københavnske kanaler, traditionstro vil vi gøre holdt ved Gammel 
Strand og nyde det medbragte slik, kage, og selvfølgelig spiser 
kaninerne kun gulerødder. 
Herefter ror vi tilbage til DSR, hvor der venter et dejligt pølse/oste
bord til den nette sum af 40 kr. Der vil kun være mad til de tilmeldte. 
Tilmelding sker på DSR roaftaler på Groupcare. 

Turen er på ca. 23 km og kan klares af alle. Kaniner under instruktion 
skal selv træffe aftale med en instruktør for at deltage. 

Husk varmt tøj, og styrmænd skal huske lanterner og batterier, i fald 
klubbens lygter svigter. 

Vi mødes omklædt på bådpladsen kl. 18.30 og er tilbage i DSR ca. 
k\. 23.00. 

Venlig hilsen 
Mot ionsudvalget 
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Fiat Punto eller Ford Mustang? 

Vil du gerne lære at køre med otte cylindre? Eller at styre otteren 
med andre ord? For så er her et tilbud lige for dig. Igen i år udbyder 
vi otterstyrmandskursus for interesserede. 

Formålet med kurset er at sætte aspiranten i stand til at tage 
otterstyrmandsret. Forløbet vil tage udgangspunkt i forskellene 
mellem otteren og fireåres både, herunder: 

Forskelle i manøvreevne og manøvrering 
Forskelle i at sætte otteren i vandet og tage den op 
Tips til, hvordan man sætter et otter-hold og far det til at fungere 

Da kurset er lagt an som et seminar, er kravet for deltagelse 
styrmandsret fra DSR, god kommandoforståelse og solid 
styrmandserfaring. 

Kurset ventes afholdt ultimo juli og primo august efter nærmere 
aftale. 

Hvis du er interesseret, så kontakt undertegnede på instruktion@dsr
online.dk inden 15. juli 2009 eller hurtigst muligt derefter. 

Om styrmandsholdet bliver oprettet afhænger naturligvis at~ om der 
er de nødvendige 9-10 interesserede. 

Mvh 

Christen Krogh 
Instruktionschef 
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På land lov i DSR 

Korte og intense timer i land, dunkel havnestemning, listige knejper, 
sømænd, kahytsjomfruer, hurtige oplevelser i fYrtårnets flakkende 
lys, excentriske grevinder, frivole sømandssange, pirater, hårdkogt 
ømhed, havfruer og havmænd, alt godt fra havet, havnefest, svedig 
dans til den lyse morgen ..... 

Klubhuset bliver ramme for den store World Outgames Regatta Fest, 
Sailor Splash Party, mandag d. 27. juli. Her kan klubbens medlem
mer holde landlov sammen med deltagerne i regattaen og andre 
gæster fra sommerens store sports- og kulturbegivenhed i Køben
havn. Festen starter med middag fra klokken 19 til 22, hvorefter 
der festes til den lyse morgen med et stort dansegulv, flere barer og 
indlagte ovelTaskelser i løbet af natten. 

Billetter til middag og fest eller til festen alene kan købes i baren 
- hold øje med opslag i klubben. Se nærmere på www.sailorsplash
party. com 

World Outgames er et internationalt sportsstævne, der afholdes hvert 
fjerde år. Det har afsæt i det homoseksuelle miljø, men hylder 
mangfoldighed og er åbent for alle. I år foregår det i København fra 
25. juli til 2. august. Ud over sportsstævnet omfatter arrangementet 
en kulturfestival og en menneskeretskonference. Der er allerede 
tilmeldt mere end 5000 deltagere fra mere end 90 lande. Se nærmere 
på www.copenhagen2009.org. 

Sailor Splash Part y'et og ro-regattaen under World Outgames 
arrangeres af en gruppe DSR-medlemmer. Yderligere oplysninger 
hos Anders, anderhay@mail.dk 
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I samarbejde med eksperten over dem alle (vores svenske kok Henrik) 
holdes der fredag d. 7. august kl. 18 krebsegilde på ægte svensk maner 
i DSR. Der er tale om krebs plus snaps! og skånske drikkeviser under 
aftensolen ... Efter middagen er der fredagsbar. 

Billetpris: Ca. 200 kr., som inkluderer godt med krebs, en snaps, en 
ægte svensk øl, brød og ost, en sjov hat og hvad der ellers hører sig til. 
Øvrige drikkevarer inkl. supplerende snaps kan købes i baren. 

Billetsalget starter 1. juli og fortsætter til 4. august. Der udbydes kun så 
mange billetter at vi kan være på verandaen i tilfælde af dårligt vejr. 

Bemærk at køkken og bar holder ferielukket fra 17!7 til 2/8 

Med venlig hilsen, 

Anne Jensen, Trine Kirkeby, Naja Riegels & Morten Jensen 
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På land lov i DSR 

Den 8. august deltager DSR i KULTURHAVN på Islands Brygge. 
DFfR, Kvik og DSR repræsenterer rosporten. l den forbindelse vil 
vi gerne give kulturhavngæster mulighed for en kort rotur. Til det 
formål har vi brug for nogle roere og instruktører til vagter af 3-4 
timer. Planen er så at give en kort instruktion til to kulturhavnsgæster, 
derefter hjælpes de ned i en 4 årers inrigger, hvor der i forvejen 
sidder to roere og en instruktør. De Tar så en kort rotur, derefter to 
nye kulturhavnsgæster. Endelig har vi også brug for nogen til at ro 
bådene frem og tilbage. Meld tilbage til undertegnede, hvis du vi! 
hjælpe med at få arrangementet til at glide. 

Af Søren Ellersgaard. Motionsrochef ellersgaard75@!;mail.com 



Til alle Kaniner, baade nye som gamle ... 

KANINDAAB 
Nys afsejlet fra de Sydlige Himmelstrøg, er en barsk 
udseende skare Mænd og Kvinder nu undervejs mod 
de Danske Kyster, hvor deres eneste Formaal haver 

at være at assistere ved dette Aars Kanindaab i 
Danske Studenters Roklub den 

29. AUGUST 
Kl. 10.00 

Alle Kaniner skal derfor være særligt opmærksomme 
på denne, for Danske Studenters Roklub og 

Rosporten, vigtige dag, hvor de endeligt i Daaben skal 
bekræfte deres udødelige Kærlighed til Havet og deres 

dedikation som ægte Roere. De bør derfor indløse 
Billet til denne Festdag, hvor ogsaa Aftenen vil byde 

på Dans til muntre Toner. 

De ærbødigste Hilsener 
Daabsmilitsen 

Indskrivning i Mandtal vil foregaa efter Opslag i de herskabelige Klublokaler 
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Motionsudvalget arrangerer festen 
om aftenen efter kanindåben med 

undtagelse af aftendåben. 
Så festlig er 
kanindåben i OSI? 
Glæd dig til en særlig 
dag fyldt med over
raskelser (Fotograf: 
Karl-Heinz Raatz) 

Salg af billetter bliver annonceret på fredagsmailen. Hvis du vil være 
med til at arrangere festen så send mig en e-mail. 

Af Søren Ellersgaard, Motionsrochef, ellersgaard7S@gmail.com 

Paksække 
./a~ 

SEA TO S UM r"nr 

Dig River Dry Bag 
Paksække fra Sea To Summit, der opfylder behovet for 
slidstyrke samtidig med at vægten holdes ne de. Alle 
sømme e r dobbelte. forstærkede og ta pede , og den 
ovale bund gør pakning og pladsudnyue lse optimal. 
Den største af sækkene kan ogsa. b ruges som packh
ner til rygsæ kken. 

Mat~rjaler: 7'PU-/aminere/ 420 D nylon. Vægt: 128-293g. 

Deta ljer: D-ring. svejsed e p ifkslIOppltr, r ulleloJJ. Farve: 
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Kaninlangtur 2009 

Hvornår: 
Fra fredag den 11. september til søndag den 13. september. 

Hvem: 
Alle der har laet roret, fra kaffe-kage-ro-kaniner til racer-kaniner. 

Hvorlor: 
Du vil opleve en sjov, festlig, hyggelig weekend og udvide dit netværk i 

klubben. 

Hvor: 
Det er en velbevaret hemmelighed. 

Hvordan: 
Se nærmere opslag om tilmelding og intro-aften på Groupcarelkaninlisterne 

i starten af august. 

Hilsen 
Kaninlangtursudvalget. 

Grcm€ Høegh, Kristian Hansen & Diana Luthmann 



Karlebo Marathon 

Der er nu åbnet for tilmelding til årets Karlebo Marathon. Det er i år 
27. gang Nivå Roklub afholder Karlebo Marathon. 

Karlebo Marathon finder sted den 28.-29. august 2009. 

Karlebo Marathon er en langturskaproning over maraton-distancen i 
sømil (ca. 78 km) fra Nivå til København og tilbage igen, med mu
lighed for op til en times pause i SAS Roklub i København. 

Deltagerne bestemmer selv starttidspunktet, men hele turen skal være 
afviklet i tidsrummet fredag k!. 21.00 til lørdag kJ. 21.00. Traditionelt 
har deltagerne meget forskellige langturserfaringer og kaproningsam
bitioner - mange deltager år efter år alene for oplevelsens skyld. 

På Nivå Roklubs hjemmeside vil der løbende komme informationer 
om arrangementet - se www.nivaaroklub.dk 

Tilmelding senest den 16. august til undertegnede. Hvert bådhold 
skal have en langtursstyrmand. 

Af Søren ElIersgaard, Motionsrochej, ellersgaard75@gmail.com 

Randersgade 23-27 
Postbox 2513 
2100 København ø 

35421657 
Fax 35 42 01 60 
E-mail: obro-tra@obro-tra.dk 
www.obro-tra.dk 

Åbent: man-fre 7.00 -17.00 
lørdag 9.30 -13.00 

PROFFCENTER 



Frivi II ige søges 

- til det store Sailor Splash Party, mandag d. 27. juli. 

Vi skal bnlge ekstra folk til bemanding af døren, til barerne, til 
anretning af buffet'en samt til afrydning og almindelig oprydning i 
løbet af aftenen og natten. Til gengæld tilbyder vi en fantastisk 
oplevelse og gratis middag. Overskuddet fra festen går til DSR. 

Interesseret? Send en mail til Anders på andershay@mail.dk 

Vi har også brug for folk, der vil hjælpe med udsmykning og 
opstilling i løbet af dagen. 

Mange hilsner 
Fes/udvalget: Rune, Peter, Henrik og Anders 

O./YUJ- /.9tJG 
__ II HELLY -TECH sæt 

Fritids regnsæt 
Let nylon ripstop, som 

er 100% vandtæt, samtidig 
med al kroppen ånder 

Dame model: Herre model: 
Leveres i sir. S-XL Leveres i sir. XS-XXL 

Farve: Sort med koksgrå kontrast. Farve: Sort. 

l . SÆT PRIS 5 . 
KR. tilt 

, \1\' 

Vordingborggade 9 8 ~ 2100 Ø-Tlf. 3555-)5 20·www.cvh.dk 
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DSR fra land med tre førstepladser i 
Nakskov 

DSR 's langdistanceroere var til start i fire ud af fem rækker 
til årets første løb i langdistanceturneringen, som fandt sted i 
Nakskov. Nakskov, som er kendt som et stormomsust sted i 
langdistancesammenhæng, holdt også denne gang vindposen højt. 
Med frisk vind fra nordøst blev det en dag med rotekniske såvel som 
fysiske udfordringer. Ikke mindst for 25 km-roerne, som måtte ud på 
en alternativ bane på grund af vej ret. 

Guld i 10 km mix 
DSR's firer med fast styrmand med Birgitte Sørensen (cox), Jack 
Ekman, Jens Voigt Smidt, Rasmus Skou og Christian Larsen startede 
i anden position efter 10 km-feltets eneste anden firer fra Varde 
Roklub. Varde-holdet fik en dårlig start, og blev derfor allerede 
hentet af DSR efter et kvarter. Så herefter var det den lige vej imod 
mål for DSR-holdet, der i forhold til konkurrenterne havde klar 
fordel af modvinden. 

17 



DSR-holdet sluttede denned som forventet på førstepladsen i 
handicap-tiden (H-tiden) 0:50:28, 43 sekunder foran Bornholmerne 
på andenpladsen. Herefter var der ca. l minut ned til ARK på 
tredjepladsen. 
Nyborg-holdet med de to stærke ergometerroere og en 76-årig dame 
på styrmandspladsen endte på 8. pladsen. 

4. plads i veteranmix 
Marianne luhler, Kristine Hammer og Inge Lis Lund var ikke 
forhånds favoritter i veteranmix, hvor især holdene fra de to I-Iellerup
roklubber plejer at være helt umulige at besejre for DSR-holdet. 
Heller ikke Nyborg var nogen nem modstander sidste år. Det blev 
derfor Hellerup med Thomas Weise, Arne Månsson og Lise Terisel 
foran Hellerup Dame og med Nyborg på bronzepladsen. Hellerups 
H-tid blev 49:08. 
Med over 2 minutter op til Nyborg ligner det ikke umiddelbart 
medaljer til DS R-pigerne i denne sæson. 

IO km åben dame 
Med lutter DSR-hold til start og med sidste års danske mestre, 
Kirsten Kirk-Jepsen, Mette Berner Christensen og Anne 
Christoffersen som det ene af de tre hold, var der ikke den store 
spænding i dette fejt. 
Imidlertid skabte en styrefejl hos den ene af damebådene lidt uventet 
spænding om fordelingen af anden- og tredjepladsen i dette ene løb, 
idet det modsat alle forventninger lykkedes tredjebåden med Agnethe 
Christensen, Inger Schow og Kristine Samson at snige sig forbi 
andenbåden (Birgitte Weisbjerg, Trine Kornbech, Charlotte Lebhan) 
med 18 sekunder. 
Førstebådens vindertid blev 56:22, og med et forspring på knap fire 
minutter ned til andenpladsen ser det ikke sandsynligt ud, at det skal 
lykkes for nogen at fraviste DSR l endnu et DM. 
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25 km åben mix 
125 km åben mix blev det et eftertilmeldt KR-hold, der drillede 
konkurrenterne ved at snuppe førstepladsen. KR mix l med Kenny 
Andersen, Christian Felter og Bettina Ho1ck roede sig med en rotid 
på 2: 16:30 til en imponerende førsteplads, hvor de distancerede de 
nænneste konkurrenter (og aere afherrebådene) med flere minutter. 
Sølvmedaljerne tog det kombinerede Nakskov-Nyborg-Arhus-hold 
sig af, mens Ægir vandt bronze. 

25 km åben herre 
Dagens måske mest spændende løb var 25 km åben herre. DSR var 
forhånds favoritter, men det stærkt roende Kalundborghold viste 
aaget i 25 km mix sidste år, og lignede derfor værdige konkurrenter. 
DSR 1 med Anders Moustgaard, Ulrik Ralfkiær og Thomas Vedsø 
tog sig dog som forventet af guldmedaljerne i tiden 2:06:30, og 
med 2:45 ned til Kalundborg Tung er der grund til optimisme i de 
næste løb. Kalundborg Let vandt bronze med 39 sekunder op til 
sølvmedaljerne. 
Dermed lykkedes det heller ikke for DSR 's øvrige hold at ro sig i 
medaljerækken. Med ARK og Kvik på 4. og 5. pladsen røg DSR 2 
(Laurits Rauer Nielsen, Bjøm Sætterstrøm, Emil Enemærke) helt ned 
på 6. pladsen i tiden 2: 17:53 med 8 minutter op til bronzemedaljerne. 
De to sidste DSR-hold rundede feltet af som nr. 7 og 8. DSR 4 (Hans 
Olsen, Jens Gabe, Knud Bach) i tiden 2:22:34 distancerede DSR 3 
(Kim Bjørn, Allan Maagaard og Niels Søndergaard) med over IO 
minutter på sidstepladsen. 

Af Christian Larsen 
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Bådformænd søges 

Materieludvalget søger folk, som kan koordinere vintervedligeholdet 
på den enkelte båd i løbet af vinteren. 

Vi søger folk, som kan: 
kende forskel på en høvl og en hammer, (men ikke nødven 
digvis mellem mejsel og stemmejern) 
motivere og aktivere 
organisere alt fra: "hvem har kage med?", til "hvem lakerer 
på onsdag?" 

Materieludvalget kan tilbyde: 
professionel bådebygger til alt det svære 

• teknisk konsulentbistand, når nødvendig 
masser af vej ledninger 
kursus for de særligt interesserede 
en invitation til hjælperfesten 20 IO 

Er du i top 20 med dine roede kilometer har du allerede meldt dig til 
jobbet. Er du interesseret, god med dine hænder og værktøj og/eller 
god til på en positiv måde at sætte andre i sving, synes vi afgjort, 
skulle du melde dig til at stå for en båd. 

y deri igere oplysninger fås hos: 

Rasmus Skou 
Søren Bech Hansen 
Pia Abo østergaard 

tlf. 2679 9509 materiel@dsr-online.dk 
tlf. 2298 5032 sorenbh@postl0.tele.dk 
tlf. 2076 1737 sekretaer@dsr-online.dk 

Ansøgning sendes senest d. 10. august 2009 til materiel@dsr-online.dk. 
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Da Kjøbenhawnerne tog til Fanø og 
havnede i Sønderjylland 

En vind omsust beretning fra Kr. Himmelfarts turen til 
Fanø .. ... hvor plan B, C & D viste sig nyttige ... 

Det skulle have været så godt og lige efter drejebogen med turen til 
Fanø - ligesom den plejede, som alle de andre gange, vi har været 
på Fanø. For det var opskriften såre simpel: Man tager X antal glade 
DS R-roere over med færgen til Fanø, reparerer et par både og så 
ellers en gang rundt om øen eller to ... men noget gik galt - for der 
blæsten en wældig vind den dau ud fra wæst .. . 

Og så var gode råd dyre! For hvad gør en klog roer, når man står på 
Fanø med en lidt for lystig vind, som på ingen måde giver lyst til at 
sætte sig i en lille båd, der gynger i nogle alt for store bølger. 
Men når nøden er størst, så er gode forbindelser bedst ... Og det viste 
sig med lidt snilde og stor hjælp fra Esbjerg, Ribe og Varde Roklub, 
at man sagtens kan komme på vandet til trods for en smule vind. 
Første dag fik vi lov til at komme med Esbjerg Roklub op til 
deres dejlige sommerhus, "Vel roet" i Ho Bugt, og mens at 

En af de lokale badenymfer gør sig til på stranden (Fotograf: Christina Johansen) 21 



Kjøbenhawnerne kunne fortælle alt om ingredienserne til en Cafe 
Latte, fik vi så lov til at smage på det store opbud af medbragte 
kager fra Esbjergensernes kørende forsyningsenhed. Det mindede jo 
om det store sønderjyske kagebord - men vi blev dog straks oplyst 
om, at til trods for det ellers store opbud af kager, så var vi IKKE 
i Sønderjylland. Der var vist noget med, at vi var nord for en eller 
anden bætte å - og derfor IKKE i Søndeljylland, som vi naivt troede 
og fik sagt en gang eller tre ... 

- men OK en Kjøbenhavners geografiske viden om Jyllands opdeling 
er vel ligeså mangelfuld som jyders viden om Københavns opdeling 
(for København starter da bare på den anden side af Storebæltsbroen 
- ikk'?) 

Ud over den nyttige viden omkring, hvor vi geografisk befandt os 
(eller ikke befandt os) i Jylland, fik vi også gode råd omkring, hvor 
vi ellers kunne få lov til at ro i mere sikkert farvand end det store 
Wæsterhav. Vi fik også lært en del omkring måle-enheder i Jylland, 
for på vejen hjem mod Fanø fra "Vel roet" - fik vi oplyst, at der var 
masser afvand under os, mindst 1,8 m - men som ved check med 
bådshagen var max. en meter. Det forklarer så meget godt, hvorfor 
der er så langt fra Jylland til København og ikke fra København til 
Jylland ... 

Næste dag havde vi fået lov til at låne både fra Ribe Roklub og 
roede ned af Ribe Å til Kammerslusen, hvor vi med tilfredshed 
konstaterede, at det var en god ide, at vi var blevet på indersiden af 
diget - og ikke var ude på havet - for det så ud som om, der var en 
masse får, der surfede rundt ude på havet. Vejen hjem til Ribe kunne 
snildt have foregået for træsejl - men man er vel en rigtig roer, så vi 
havde da åren i vandet en gang eller to ... 

Efter den "lange" tur på 14 km var der tid og kræfter til at se 
nærmere på Ribe og ikke mindst en tur op i Ribe Domkirke, hvor vi 
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kunne skue hele vejen ud til Kammerslusen - og igen konstatere, at 
de surfende får fortsat dansede rundt ude på Vesterhavet. .. 

Dag tre var vi en tur til Varde Roklub og kunne fornøje os med en 
mere snoet tur ned af åen og næsten helt ned til Ho Bugt. Her var vi 
heldige med tidevandet, og vi blev hjulpet af strøm og tidevand både 
den ene vej og den anden vej op & ned af åen, så der var god tid til at 
nyde det smukke landskab, det gode vejr (nu mindre blæsende) - og 
en velfortjent frokost med kager undervejs. Vi var meget imponerede 
over, hvor velholdt Varde bådpark var - og hvor mange tekniske 
gode opfindelser der var lavet. .. Her kunne vi lære rigtig meget - og 
medlemmer afmaterieludvalget havde også travlt med at notere, 
fotografere og filme gode ideer til at tage med hjem. 
Da vi korn hjem igen til Fanø roklub ventede Laurits forældre med 
en dejlig middag, og det blev, som altid, en rigtig hyggelig aften 
med dejlig mad, kolde øl, gode historier, grin og latter. .. og en enkel 
fotofremvisning af Laurits' barndom - ganske som det plejer .. ! 

På den sidste dag så det endelig ud til at blæsten var løjet så meget af, 
at det var muligt at komme rundt om Fanø - så der blev sat en 2'er 
med det formål at komme rundt, og en 4'er der "bare" skulle have 
frokost ved Fanø Badehotel- mens, at der var to, der blev på land 

Selvom man ror rundt om Fanø risikere man at skulle gå 
noget af vejen når der er lavvande. Her er det Diana og Pia der er ude og 
vade i vadehavet. (Fotograf" Christina Johansen) 



og fik set Fanø's vest- og østside. De tre seje roere, der kom omkring 
Fanø, var Pia, Christina og Diana - og deres beretning . . . kan du læse 
om i næste nummer afbladet..! 

Alt i alt kan man sige om turen til Fanø, at selvom den slet ikke blev 
som planlagt, og der blev brugt både en plan B, C & D, så blev det 
faktisk en rigtig god tur alligevel. 
- Og vi skylder Esbjerg, Ribe, Fanø og Varde roklub en stor tak for 
deres hjælpsomhed - og håber, at vi en dag kan få lejlighed til at 
indfri den samme fantastiske gæstfrihed, når/hvis de en dag kommer 
til København (for det er jo en lidt længere vej fra Jylland) . 
Vi glæder os allerede til næste års tur til Fanø - og hvem ved -
måske kommer vi også næste år en tur til Sønderjylland. 

Af Rikke Flindt 
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Carlsberg 
Vesterfælledvej 100, kbh. V. 
Tlf. 33 27 33 27 
www.carlsberg.dk 

Danske Bank 
Strandvejen 8 
2100 Købenl=lavn ø 
www.danskebp nk.dk 

Frilu land 
Frederiksborggade 52, Kbh. K 
iflf. 33 g 51 50 
www.friltJftsland.dk 

Claus V Hansen Bådudstyr" 
Vordingborggade 98 
2100 København ø 
Tlf. 35 5575 20 

FlUgger Farver 
Jagtvej 21 9 
TIt. 39 1841 13 

Lyngbyvej 72 
Tlf. 39 29 69 95 

Ndr. Frihavnsgade 27 
Tlf. 35 38 39 07 

Holte Vinlager 
Østerbrogade 106, Kbh. ø 
Tlf. 35430415 
www.holtevilager.dk 

SA-EL v/Leif Werborg 
Philip Scheusvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 3888 1909 

Øbro Træ AJS 
Randersgade 23-27 
2100 København ø 
Tlf. 3542 1657 
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Orienteringsløb 2009 

Dato Løbstype Skov 

11.jun Sommercup Farum Lillevang 

18.jun Sommercup Lille Hareskov 

18.aug Sensommer Cup Valby Hegn 

25.aug Sensommer Cup Tisvilde Hegn 

1.sep Sensommer Cup Tisvilde Hegn 

Mailinglister 

Kære Kanin 

Arrangør 

Ballerup OK 

Ballerup OK 

Tisvilde Hegn OK 

Tisvilde Hegn OK 

Tisvilde Hegn OK 

Som du måske allerede har hørt, findes der flere mailinglister 
i DSR. Mailinglisterne er en stor hjælp når man gerne vil på 
vandet udenfor rovagtsordningen. Der er mailinglister til flere 
formål - og det er vigtigt at de bliver brugt rigtigt. Jeg vil gerne 
opfordre dig til at bruge i hvert fald de første to: 
• DSR's officielle mailliste 

DSR roaftaler 
DSR Kanin 

Find dem via hjemmesiden dsr-online.dk og klik dig frem via 
'Information' og 'Groupcarelister' i venstre side af skærmen. 
Der vil du også finde yderligere instruktioner. 

God fornøjelse 

Af Søren Ellersgaard, Motionsrochef 



Formand: 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 
Hjemmeside: 
Telefon: (køkken og kontor): 

Motionsroehef: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
5003466 
www.dsr-online.dk 
392963 26 

Materielforvalter: 
Rasmus Skou Hans G. Olsen 

Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 

Søren Ellersgaard Nielsen 
Sorrentovej 11, st. mf. 
2300 København S 

e-mail: matenel@dsr-online.dk 

e-mail: formand@dsr-online.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 2342 78 
e-mali : kasserer@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52, l. th . 
2720 Vanløse 
tlf. 20 76 17 37 
e-mail : sekretaer@dsr-online.dk 

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

Instruktionsroehef: 
Christen Krogh 
Schlegels Alle 11, 2. tv. 
1807 Frederiksberg C 
Tlf.: 33 235 236 
e-mail: instruktion@dsr-online.dk 

Tlf. 31907924 
e-mail: motion@dsr-online.dk 

Langtursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Vennemindevej 20, 4.tv 
2100 København ø 
tlf. 21 477576 
e-mail: langtur@dsr-onllne.dk 

Kajakrochef: 
Kell lisager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
tlf. 26 39 00 39 
e-mali : kajak@dsr-onlll1e.dk 

Sportsroehef: 
Ulrik Ralfkiær 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, 3 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 22 76 52 32 
e-mali: sport@dsr-onlme.dk 

Husforvalter: 
Mads Rasmussen 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
Tlf. 51 90 98 41 
e-mail: husforvalter@dsr-onllne.dk 

Orienteringssektionen 

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

Michael Remod 
Spangbergsgade 7, 4.tv. 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 29234278 

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

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
~lilanovej 7 A, 1 tv. 
2300 København 5 
tlf. 26 70 06 54 
e-mail: biadet@dsr-onllne.dk 

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
tlf. 30 71 3144 
e-mail: baren@dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 396803 19 
e-mail: hander
sen78@hotmail.dk 
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@DPOST) @ 
q' .b nft DANMARK 

.]Oi-iAH FR'·iIJEtrDAHL 
ENGBAKKH\ 27 

2830 VIRUM 

Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvæng 

Bagsiden: Kirsten Kirk og Ulrik Ralfkiaer havde for en stund sluppet roningen og 
medaljerne. Her ses de i fuld gang med at vedligeholde havemøblerne. Tak for indsatsen 
til alle, som tog fat, så kan vi alle komme ud og sidde på terrassen (Foto: Juliane Erlander) 
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DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail t il adressen : 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på 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 I KKE som tekst 
direkte i mads. Alle indlæg t il bladet 
skal forsynes med navn pg forfatter 
og evt. ansvarligt udvalg inde i selve 
teksten, Medsendte fotos skal helst 
være med fotog rafnavn og evt. 
billedtekst. 
på forhånd tak , Redaktion en . 

Deadlines 

Oktober blad: 
Deadline den OS . sept . 
November blad : 
Deadline den OS. Okt, 

Adresseændring: Henvendelser 
om adresseændring og mang lende 
leve ri ng af bl adet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen på 
e-mai l-adressen : 
kont ingent@dsr-online .dk 

Redaktionen 

Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
Birgitte Sabra, Jon Skibsted, 
Kristian Elkjær Kr istensen og 
Lene Svingel 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 491 3 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfy lde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort . Dette forefindes på 
kontorets dør i båd hallen. Indbetalingen 
dækker de tre første måneders 
kontingent. 

Kontingent 
Opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved 
overskridelse af betalingsfrist pålægges 
et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker 
krydser forsin ket indbetaling, kan der 
ses bort fra ry kker, men gebyret vil blive 
opkrævet det følgende kva rtal. 
Kontingentet er 70S kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersg ruppen 20-24 år 
betaler 410 kr. pr. kvarta l, idet første 
kvartals kontingent dog er lO S kr. 
Forske llen 235 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldel se skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snai lmail eller e-mail (konti ngent@ 
dsr-online.dk) . Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varse l t il 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 ske r ikke automatisk, 
Man er medlem og kontingentpligtig, 
indtil gyldig udmeldelse har fundet 
sted, uanset om DSR's faciliteter og 
aktiv iteter benyttes. Eksklusion vil først 
finde sted ved en restance svarende til 
1/2-1 års kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren, 
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Leder 

Så er bladet tilbage på banen igen, og vi håber, at I alle har haft en 
skøn sommer med eller uden roning. Vejret har jo på alle måder 
indbudt til roning! 
Og roet er der blevet ikke mindst uden for altnindeligt rofarvand, læs 
blot de mange spændende beretninger fra ind-log udlandet, hvor DSR 
har prøvet kræfter med alverdens udfordringer. 
Vi har bl.a. besøgt: Flensborg, Fanø, Sydfyn, Blekinge, Kaløvig, 
Hjelmsjon, Krim - og tmene fortsætter, sæsonen er ikke slut endnu. 
På bladet har vi været så heldige at modtage beretninger fra næsten 
alle turene, så nu kan du enten drømme dig tilbage og/eller blive 
inspireret til at tage med på (endnu) en langtur. 

Sommerarrangementer i klubregi har der også været mange af, 
heriblandt hyggelige måneskinsture, Kulturhavn og krebsegilde på 
ægte svensk maner med vores kok Henrik ved roret. 
Det arrangement, som dog må siges at have skrevet sig ind i DSRs 
historie, var det såkaldte "Sailor Splash Party" som en del af World 
Outgames. Aldrig (i min tid) har DSR lagt rammer til en fest af et 
sådant format, hvor så at sige aJle sejl var sat til. Se nærmere inde i 
bladet. 

Hen over sommeren har vi også indviet vores nye baderum. Tak til 
aJle, som på den ene eller anden måde har bidraget til, at det hele 
lykkedes. 

Selvom det ikke ligefrem er indendørs aktiviteter, som man går og 
tænker på .. , så rar du i dette nummer en oversigt over vintersæsonens 
aktiviteter (midtersiderne), som aJle starter den 1. oktober. 

Vi ses på vandet eller til noget af alt det andet! 

Af Marianne Bentzen, redaktør 
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Aktivitetskalender 2009 

September 
• Tirsdag den 1. Bestyrelsesmøde 
• Fredag den 4. Måneskinstur 
• Lørdag den 5. Deadline på bladet 
• Mandag den 7. Svanemøllematch 
• Den 11. - 13. Kaninlangtur 
• Onsdag den 23. Klubmesterskaber 

Oktober 
• Fredag den 2. 
• Lørdag den 3. 
• Søndag den 4. 
• Mandag den 5. 
• Tirsdag den 6. 
• Lørdag den 10. 
• Lørdag den 17. 
• Lørdag den 24. 
• Søndag den 25. 
• Fredag den 30. 

November 
• Tirsdag den 3. 
• Torsdag den 5. 
• Fredag den 6. 
• Lørdag den 14. 
• Fredag den 20. 

Svømningen starter (se midtersiderne) 
Badminton starter (se midtersiderne) 
Løvfaldstur 
Deadline på bladet 
Bestyrelsemøde 
Kajakmiddag 
Høstfest 
Oprydning i bådhal 
Standerstrygning 
Bankoaften 

Bestyrelsesmøde 
Deadline på bladet 
Kaproningsmiddag 
Strønhult O-løb 
Generalforsamling 
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Kap- & sportskalender 2009 

September 
• Fredag den 4. 
• Mandag den 7. 
• Lørdag den 12. 
• Lør-søn 12.-13. 
• Søndag den 13. 
• Lør-søn 19.-20. 

• 
• 

Onsdag den 23. 
Lørdag den 26 . 

Oktober 
• Lørdag den 3. 

• Lørdag den 17. 

Randersgade 23-27 
Postbox 2513 
2100 København ø 

SPP, SAS 
Sva nemøllematch 
Aalborg Regatta, Limfjorden 
Tour de Gudenåen (kajak) 
Begynderkaproning, Sorø Sø 
Aarhus Open og 
3. Afd. af 8GP/4GP, Brabrand 
Klubmesterskaber 
Mølleåens Blå Bånd (kajak) 

Danske Mesterskaber kortbane, 
Bagsværd Sø 
Copenhagen Harbour Race, 
Københavns Havn 

35421657 
Fax 35 42 01 60 
E-mail: obro-tra@obro-tra.dk 
www.obro-tra.dk 

Åbent: man-fre 7.00 -17.00 
lørdag 9.30 -13.00 

PROFFCENTER 
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Måneskinstur fredag den 4. september 

Motionsudvalget inviterer på en hyggelig rotur rundt i de 
københavnske kanaler, traditionstro vil vi gøre holdt ved Gammel 
Strand og nyde det medbragte slik, kage, og selvfølgelig spiser 
kaninerne kun gulerødder. 
Herefter ror vi tilbage til DS R, hvor baren vil være åben. Der er 
ingen fælles spisning i klubben. Tilmelding sker på DSR roaftaler på 
Groupcare. 

Turen er på ca. 23 km. og kan klares af alle. Kaniner under 
instruktion skal selv træffe aftale med en instruktør for at deltage. 

Husk varmt tøj, og stynnænd skal huske lanterner og batterier, i fald 
klubbens lygter svigter. 

Vi mødes omklædte på bådpladsen kl. 19.00 og er tilbage i DSR ca. 
kl. 23.00. 

De bedste sommerhilsner 

Alotionsudvalget 
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Svanemøllematch 2009 

Svanemøllematchen arrangeres på skift afDSR og KVIK, og i år er 
det KVIK, der står for arrangementet. 

Mød derfor op mandag den 7. september 2009 kl. 17, hvis du 
har et hold, som gerne vil stille op. Løbene starter klokken 18.00, 
hvor DSR gerne skal være klar med et heppekor, der imponerer 
og motiverer. Derfor opfordres tilskuere og heppekor til at komme 
k!. 17.45 for at være med til at sikre, at vores roere får den bedste 
opbakning fra kajen ved Svanemølleværket. 
Løbene er åbne for alle klubber omkring Svanemøllebugten. Dog er nogle 
afløbene traditionsbundne opgør udelukkende mellem KVIK og DSR. 

Løb l: 4-åres Herrer (Alle) 
Løb 2: 4-åres Kanindamer, Damepokalen (KVIK vs. DSR) 
Løb 3: 4-åres Damer (Alle) 
Løb 4: 2-åres Herrer (Alle) 
Løb 5: 4-åres Kaninherrer, Bolcheglasset (KVIK vs. DS R) 
Løb 6: 4-åres Kanindamer, Svanemøllesilden (KVIK vs. DSR) 
Løb 7: 4-åres Venneløb (KVIK vs. DSR) 
Løb 8: 2-åres Damer, Glaspokalen (Alle) 
Løb 9: 4-åres Kaninherrer, Spejlet (KVIK vs. DSR) 
Løb 10: 4-åres Bestyrelsesløb (Alle) 
Løb Il: Gig-otter, mix (4 af hvert køn), Giga-pokalen (Alle) 

Distancen er ca 840 m. Der roes fra første 1)rr i opfyldningen til Paustian. 
Især racerkaninerne har ydet et enormt stykke arbejde for at være 
klar til at forsvare DSR's ære - kom derfor og bak dem op, nu hvor 
kræfterne og teknikken for alvor skal prøves af. 
Svanemøllematchen afsluttes med præmieoverrækkelse og 
fællesspisning i KVIK. 

Gå ikke glip af en hyggelig og fornøjelig aften. 
Vel mødt, Ulrik Raljkiær 
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Udendørs klubmesterskaber 2009 

Den 23. september afholdes DS R's årlige klubmesterskab i 
Svanemøllehavnen, så kom og forsvar eller erobre en klubmestertitel! 

Alle der har roret, scullerret eller kajakret kan deltage. Så hermed en 
opfordring til at begynde med at finde holdkammerater til dagen. 

Tilmelding og bådfordeling sker på dagen, mød derfor op kl. 17. 

Du kan deltage i følgende kategorier, der ros i nedenstående 
rækkefølge, og der skal minimum være to hold tilmeldt, ellers aflyses 
løbet. Første løb går kl. 18. 

Løb 1: 2-åres inrigger, herre 
Løb 2: 4-åres inrigger, dame 
Løb 3: Singlesculler, herre 
Løb 4: Toer kajak, k2, dame 
Løb 5: Ener kajak, kl herre 
Løb 6: 4-åres inrigger, herre 
Løb 7: Toer kajak, k2 herre 
Løb 8: 2-åres inrigger, dame 
Løb 9: Ener kajak, kl, dame 
Løb IO: Singlesculler, dame 
Løb 11: Toer kajak, k2, Mix 
Løb 12: 4-åres inrigger, Lodtrækningsløb, hvor alle - uanset køn 
og træningstilstand - kan være med, så det er bare at komme og 
melde sig til. 

Distancen er ca. 840 ill. Der roes fra første fYr i opfYldningen til 
Paustian. 

Vel mødt, 
Ulrik Raljkiær 
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DSR Skitur 2010 - uge 6 
Montgenevre - Frankrig 

(Sestriere og Sauze d'Oulx - Italien) 

• Søndag d. 7. feb. til søndag. 14. feb. 

• Fly t/r 
• ~ pension 
• 7 dags udvidet liftkort (400 km pister) 
• Pris: Kr. 6.545 

Indkvartering 
Chalet BOOM og Hotel Plein Syd 
Tilsammen har de to nabohoteller plads til 68 gæster. DSR har begge 
hoteller helt for sig selv. Morgen- og aftensmad foregå samlet på 
Hotel Plein Syd. 
Chalet BOOM har egen (vores) bar. 

Transport 
Morgenfly ud. 
Aftenfly hjem. 

Evt. tillæg 
Skileje: 
Ski bagagetillæg: 
Ski-rejseforsikring: 

fra kr. 800 
kr. 300 
Påkræves for deltagelsen. 
Spørg dit forsikringsselskab. 



Tilmelding 

Tilmelding til turen foregår på www.skirejser.dk/grupperejser 
Gruppepassword: "barbieogken" 
Tilmeldinger udover 68 vil blive indlogeret i nærliggende lejligheder 
til samme pris. 
OBS: efter 1110 lægges 1000 kr. oven i den endelige pris 

Depositum 
Kr. 1.500 betales senest l. okt. 2009 på www.skirejser.dk/gruppere
Iser 

Restbeløb 
Betales senest den l.dec. 2009 

Fakta 
Land Frankrig & Italien 
Højeste piste 2.808 meter 
Laveste piste 1.860 meter 
Km pister i alt 400 
Sorte pister 15 
Røde pister 21 
Blå pister 38 

Med Barbie og Ken på tur 
Mette og Senna 
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Hjelmsjo 2009 

Vejret er som altid en vigtig faktor, når årets svenske sommer-ro-lejr 
bliver skudt i gang, og som så ofte før bød det på en god blanding af 
øsregnvejr og masser af sol. 
I uge l var der adskillige telte, som kom på prøve, når blæsten 
hev og flåede i bardunerne, og et telt (mit) valgte at få indendørs 
swimmingpool. Et voldsomt lynnedsjag i området ved "den lille 
sø" omdannede et ellers" 12 m højt pi letTæ" ti l pindebrænde og 
slukkede for strømmen hos flere svenskere i det nærliggende område. 
Heldigvis gik vore kajakroere, som befandt sig på søen, i land til det 
værste uvejr var drevet over. 
AI dette får igen ingen betydning, når man står op kl. 05.30 med 
totalt fladt vand (porno-vand); en sol, som står for enden af søen og 
lokker stor og rund; og man er en af de tre små kajakker, som begiver 
sig søen rundt, alt imens søvnen langsomt glider ud af kroppen. 
Tilbage igen er der nybagt brød, frisklavet kaffe og morgenglade 
mennesker. 
Der bliver plukket bær og bagt kager; fremstillet meget flotte 
smykker (tak, Inger); og spillet, hygget, drukket "lidt" rødvin - og 
sunget svenske selvkomponerede sange (se anden side). 
Nu ved jeg ved godt, hvorfor jeg år efter år vender tilbage til 
Hjelmsjo! 

Af Marianne Bentzen 
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Hjelmsjo sang 

Melodi: Flickorna från Småland 

Nar turen går til Hjelmsjo med et lag från DSR 
då er det faktisk dom som alskar klubben som den ar 
Vi ror och ror och ater och då dricker vi ibland 
ja det er bara kul, ja det ar riktig skoj minsann 
For det var pojkerna og ftickorna från voras skona klub 
dom klarar varje gång at ata hela maten up 
dom er hungriga som fa'n fOr maten den ar altid bra 
så vi får halsa kokken med et j atte hogt hurra 

Melodi: Nar man ser det hela sådan lidt från ovan 

I dag har vi en folsedag at fira 
for Poul han har fO'Jsedag i dag 
av dom vi onskar han får många ftera 
ja han får leva många många år 
Och maten den har han ochjag tilsamrnans 
forsokt at koka. Det var inte latt. 
Han ska ha et hogt hurra 
det han kokta det var bra 
når man ser det sådan lite grann fån ovan 

Forfatter på dårligt svensk: Carsten Lynge 
(Skrevet på to gange fem minutter. Med længere tid 
kunne det måske have været bedre) 
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Fanø langtu r del II 

Vi kom godt rundt. Jeg er lidt ked af at jeg tog fejl af badehotellet, 
så vi ikke fik sagt ordentlig farvel. Jeg var bekymret for vejrudsig
ten, og da vi så, at I gik i land bagved os, og besætningen ønskede at 
fortsætte hele vejen rundt trods et haltende sæde, valgte jeg at presse 
på for at komme i læ. 

Det sidste stykke ned mod Sønderho begyndte bølgerne at vokse, 
ikke faretruende, men nok til at styrmanden skulle koncentrere sig 
om at styre korrekt, og da vi kom for tæt på en revle, fik vi da også et 
par kærlige skvæt vand i båden. 

Der var mange turister ude på 'sandet'. På afstand kunne man tro det 
var koste, som de stod der lang fra land og gerne i par. Lidt tættere på 
var kostene dog for tykke - og så bevægede de sig! 

Syd for Fanø fik vi gavn af det stigende højvande, fladt vand og god 
medstrøm blev påskønnet, og vi drev hurtigt forbi sælkolonien. Det 
der med at man skal holde en afstand på mindst 200 m kender sæler 
ikke. En stor del afflokken fulgte efter os næsten 500 meter, de 
nærmeste svømmede og legede mindre end 3 meter fra båden. Foto
graferne var helt vilde men klagede dog over modlys. 

Kort tid efter havde vi turens eneste benudstrækningspause. Diana 
trak båden på det laveste stykke og da vi fik en anelse mere vand un
der kølen holdt vi stående buffet. Inden da havde jeg grebet mig selv 
i pligtskyldigt at traske i højre side af sejlrenden. Måske jeg efterhån
den har haft lidt for meget styrmandsteori ! 

Resten af turen blev præget af sol og modvind. Heldigt at vinden 
aldrig blev de annoncerede op til 10m/sek., men nøjedes med ca. 8 
m/sek. Selvom Fanø i teorien giver læ for en nordvestenvind, så kom 
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vi pænt lang fra land i vores bestræbelser på at holde mere end 20 cm 
vand under kølen, da vi skulle uden om Kelds og de andre sande. Jeg 
er ved at tro Laurits når han taler om at man er ca. 5 km fra kysten -
altså til begge sider. 

Resultatet var små hidsige bølger og vi blev våde og måtte tage godt 
fat. 

Indimellem kunne man faktisk høre både pusten og stønnen og 
måske lidt sagte gisp. Samtidig lærte langtursaspiranter to nye ud
tryk. "At knibe læ" og "at holde vinden lige ind i snotten". Det sidste 
lyder måske ikke pænt, men virker og man kommer hurtigere frem , 
når vinden ikke har alt for meget at fange. 

Samtidig lærte de en ny type farvandsmarkering. Motorbåds
afmærkede Sej lrender. Det var tydeligt at motorbådene bare lå og 
ventede på højvandet til at komme over vandskellet. Vi valgte den 
sejlrende som ligger tættest på Fanø, og på et tidspunkt var vi så tæt 
på land, at vi kunne høre fuglene synge. 

Vores næste pause var ved vandskellet, men uden landgang. I stedet 
brugte vi vinden til at gå uden om en pynt, mens vi spiste choko
ladekiks. Vi benyttede også pausen til at få repareret sædet. Christina 
var ved at være lidt træt af kun at kunne ro ordentligt i bagbord. Det 
var meget heldigt at vi fik repareret det for mindre end en halv time 
efter røg et andet hjul , og nok kan man ro på et tre Y2- hjulet sæde, 
men jeg kender ingen, måske bortset fra Diana, der ville kunne ro på 
to hjul. 

Efter pynten manglede vi 'bare' bugten før havnen. Der var heldigvis 
vand nok til, at vi kunne stikke direkte over og gå i havn , hvor Kaj 
sad og ventede på os. En dej lig tur og en god afslutning. 

Af Pia ø stergaard 
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Kalø a go go 

Selvmordsforsøg, sex i skoven og en· spektakulær redningsaktion 
med sækkevogn fra de kaløske borgruiner. Lyder det som det 
pure opspind? Muligvis, men læs her, eller tag med næste år, når 
DSR invaderer det delfinspækkede østjyske farvand ved Mols. 

Ok, lad os starte fra starten og i den mest alvorlige ende. Traditionen 
vil jo (og den har to år på bagen), at Aarhus Studenter Roklub, vores 
søsterklub i den jyske hovedstad, skal holde introfest i juni. Derfor 
ser de meget positivt på, at vi kommer og låner deres både, så de kan 
jagte kaniner i bådhallen uden for mange forhindringer. 

Efter den bragende succes sidste år, var det ikke svært for 
turIedeisen - i skikkelse af Jacob Saxild og den unge aspirant Senna 
Odoom - at sammensætte en unik skare af skæbner fra DSR's 
rækker, der kunne løfte netop denne opgave. 

Vel ankommet i det jyske åndehul og efter kvadratmeter store 
pizzaer kunne vi påbegynde en anden afDSR's kerneaktiviteter, 
nemlig alkoholindtag. Dette gøremål blev imidlertid brat afbrudt, da 
vi blev vidne til en uhyggelig episode. 

På en bro over banelegemet umiddelbart bag klubben blev vi 
opmærksom på en person, der lænede sig faretruende ud over 
rækværket. Ved et tilfælde kom to medlemmer fra DSR netop forbi, 
og det lykkedes dem at skabe en kontakt til pigen. 

Nogen havde samtidig ringet til politiet, men betjentene kunne 
ikke nærme sig pigen, der truede med at springe. Efter samråd med 
politiet, så de to med lemmer deres snit til at trække pigen ind på fast 
grund igen. Hun blev derefter kørt til de rette myndigheder. 

De to skal have en kæmpe cadeau for deres velovervejede og 
snarrådige indsats den fredag aften på broen. 
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Isbåd i Knebel Vig 
Klokken seks eller der omkring lørdag morgen var natten ifølge 
turIedelsen slut. For at bekendtgøre dette faktwn havde man pusset et 
morgenfriskt medlem (i øvrigt et kendt ansigt fra EU-valgplakateme) 
til at gjalde 'Internationale' ud i alle afkroge af natlogi et. 

Klokken ni (eller blev den ti?) kunne hele vores armada stå ud 
fra Århus med kurs mod Egå. Netop her skulle vi krydse over til 
Skødshoved på Djursland. Vinden og strømmen havde imidlertid 
taget ti l i styrke, og der måtte slides ekstra i årene. 

Frokosten blev indtaget i Knebel Vig, og igen i år havde den 
lokale hjemmeismand sporet os op. Alt andet lige betød det, at 
turIedelsen måtte finde pungen frem fra dryback'en. 

J høj sol og temperatur kunne vi runde Kalø Slot og gå i land 
umiddelbart bag ruinøen. Her ventede endnu en oplevelse af de mere 
uforglemmelige. 

Ca. 95 % af holdet forsamlet i ruinens vestlige ende. Som det tydeligt ses, er 
blikket stift rettet mod det omsluttende hav (muligvis også mod den særligt 
smukke solnedgang), mens tankerne kredser om morgendagens strabadser. 
Stemningen er dybsindig, men en afklaring og parathed er at finde hos de fleste 
(Foto: Kristian Hansen). 



Skoven gemmer på en hemmelighed 
Med fast grund under fødderne kastede madholdet sig straks over 
aftensmaden. Bålet, hvorpå maden tilberedes, er placeret et godt 
stykke fra selve teltområdet, og bålpladsen grænser tæt op til skoven. 

Det viste sig nu, at madholdet ikke var alene. Herfra er det 
imidlertid svært at rekonstruere forløbet i detaljer, for der bliver 
gået stille med dørene. Der hersker dog en vis enighed om, at to 
fra madholdet blev vidne til noget så relativt usædvanligt som en 
fotograf ( en herre) og to nøgne piger i fuld aktion i skovbrynet. 

Men hvad de to medlemmer helt konkret så, forbliver åbenbart 
en hemmelighed. De vilde rygter, som hurtigt nåede resten af lejren, 
satte under alle omstændigheder tankerne (og fantasien) i gang hos 
mandskabet. 

Sandheden kender kun to de medlemmer, hvis identitet denne 
beretning vælger at holde skjult. 

Kamptummel og bårefræs 
Aftenens underholdning, som stod i stærk kontrast til madholdets 
oplevelser, fandt sted ude på selve ruinen. Her var banen kridtet op til 
Borgstratego i de sande historiske rammer. Og den fik ikke for lidt. 

Græsset, som i dag dominerer borgens indre, var en glat affære, 
og det kostede mange faldne på begge sider. Desværre faldt et 
medlem så uheldigt, at knæet fik et grimt vrid. Det betød game over i 
mere end en forstand. 

Kampen udspandt sig små tre kilometer fra lejrpladsen, så 
holdet var vitterligt på herrens mark, da den tilskadekomne skulle 
transporteres hjem. En ambulance fra Århus var udelukket på en 
lørdag aften/nat, og en traktor fandtes der heller ikke. 

I stedet blev der organiseret en sækkevogn, en pose is (ja, hvor 
fa'en kom de fra?) og en håndfuld panodiler. Det tog mere end ti 
mand over to timer at bringe den tilskadekomne ned fra borgen og 
ind på fastlandet i det tiltagende nattemørke. 

Her fik man prajet en bil, som ad forskellige veje forsøgte at 
komme ind til selve lejrpladsen. Tre fysiske bomme umuliggjorde 
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dog dette, men efter en resolut indsats fra båreholdet blev en bom 
tvunget åben og passage med bilen blev mulig. 

Uanstændig opførsel 
Nattens selvbestaltede redningsaktion faldt bestemt ikke i den lokale 
skovfogeds smag. Han kvitterede for den nedlagte bom ved at kalde 
vores opførsel for "uanstændig" og ville sørge for, at vi ikke kom til 
at bruge pladsen igen. 

Med rygdækning hos en overordnet i Skov- og Naturstyreisen fik 
vi lov at sende en bil ind på området for at bringe den tilskadekomne 
til sygehuset i Århus og en afløser fi·em. 

Resten af holdet kunne nu stå ud på Århusbugten og rette 
stævnen hjemad. Det blev i sandhed en vann omgang, og mange 
både valgte klogt nok en velfortjent tur i baljen undervejs. 

I Aarhus Studenter Roklub havde de haft en god fest og var glade 
for at se deres både hjemme i god behold. Derfor skal der lyde en 
stor tak til dem for lån af bådene. Der skal også lyde en særlig tak til 
turledelsen, som blev udfordret behørigt under hele langfarten. 

Endelig skal der lyde en kæmpe tak til Ulla ( ... ) som uden videre 
stillede ved Kalø søndag morgen og derved muliggjorde vores 
hjemtur. 

Af Nikolaj Hanselt og Mads Hansen (i ånden) 

Lørdag den 27. juni: Arhus og dermed civilisationen ligger nu bag os. Foran venter et 
(rådende hav og store oplevelser (Foto: Kristian Hansen) 

19 



Mandag 

Indendørs aktiviteter 
Sæsonen løber fra 1. o 

Hvor intet andet står anført fon 

Tirsdag Onsdag 
" 07·.00-07.55 

Morgengymnastik \ 

med Asbjørn 
16.00-17.30 16.30-18.00 16.30-18.00 

Y oga med Karin All-round Gotvedbevægelse 
med Maria med Lars 

17.30-19.00 18.00-19.30 18.00-19.30 

Y oga med Karin Tonser-hold Løbehold 
med Maria med Lars 

Hele ugen: Ergometer tr 

Tirsdagsholdene: 
All-round k1. 16.30-18.00 
Holdet, hvor vi forsøger at komme hele vejen rundt med både styrke- ( 
være mulighed for at gå i dybden med øvelserne og tid til udstrækning 
have en bred træning, men stadig sved på panden. 

Tonser-hold k1. 18.00- 19.30 
Et hold, hvor der vil være fart over feltet. Der vil være fokus på udhol< 
Træningen vil stige i intensitet og vi "tonser" igennem. Holdet er for d 
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DSR regi - 2009/10 
aber til ultimo april 
,år træningen i salen på 1.sal 

: Torsdag Fredag 
07.00-07.55 

Morgengymnastik 
med Asbjørn 

17.00-18.30 

Ryg-skulder-nakke 
med Irene 

18.30-20.00 

Motions- Svømning 
cirkeltræning med Vesterbro 

Irene svømmehal 
ning i træningslokalet 

Lørdag 
09.00-12.00 
Badminton 

Svanemøllehallen 
bane 8 

, udholdenhedstræning. Tempoet vil være højt, men der vil stadig 
og smidighedsøvelser. Træningen vil være for dig som gerne vil 

nhedstræning, men stadig være mulighed for styrkeøvelser. 
som gerne vil have en hård træning med høj intensitet. 
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Sailor Splash Party 
at Dann1arks Sejeste Roklub 

Som et led i World Outgames 2009 var DSR mandag den 27. juli 
vært for en fest helt udover det sædvanlige i mere end en forstand. 
Festen med det maritime tema Sailor Splash Party havde besøg af 
alle søens folk. Kaptajner, matroser, søulke, kahytsjomfruer og andet 
godtfolk - alle strømmede de til, såvel til vands som til lands. 
Hele klubben havde fået et maritimt look; der var alt lige fra den 
storslåede seafood buffet til den "luskede" piratbar, og bådpladsen 
var på magisk vis forvandlet til et stort dansegulv med funklende 
lyskæder; Dl; fiskeruser; og selv Søværnet kom sejlende og lagde til 
for en svingom. 

Festen var super veltilrettelagt ned til mindste detalje (godt kæmpet 
til DSRs arrangører!); masser affrivillige ~alp til (stor tak til alle!); 
og sjældent har DSR været så belyst, besøgt og (nu) berygtet (på den 
gode måde!). 

Det var en stor fornøjelse at være frivillig og deltage i denne event! 

Foto og tekst af Marianne Bentzen 
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Motorbåds reglement 

Vi har gennem en årrække været vant til at have to motorbåde til 
rådighed i Svanemøllehavnen. For et halvt år siden besluttede vi at 
sælge den ene af vores motorbåde og investere i en ny. Grunden til 
den beslutning var, at den grønne motorbåd ikke var tidssvarende. 
Den var stort set umulig at tage op af vandet, motoren var sløv, og 
den var meget dyr i vedligehold. Vi valgte, at den nye båd skulle 
være en gummibåd med en relativt kraftig motor. Uheldigvis skulle 
det vise sig at være en skrøbelig løsning, da denne relativt hurtigt 
punkterede og tog en masse vand ind. En ulykke kommer sjældent 
alene, og motoren på vores gamle motorbåd gav samtidig op, den 
var ganske enkelt slidt ned. Som løsning på dette problem er den nye 
motor blevet monteret på den gamle motorbåd. Vi er således nu redu
ceret til kun at have en fungerende motorbåd. 

Vi vil indgive et ønske til Fundraising Udvalget (FU) om at prior
itere en ny båd. Det er svære tider at skaffe penge i, så der kommer 
sandsynligvis til at gå lidt tid, inden vi står med et svar herfra. Skulle 
vi ikke kunne skaffe midler til en ny motorbåd gennem FU, vil vi se 
om klubbens pressede økonomi kan rumme en ny-investering. 

Under alle omstændigheder betyder det, at vi pt. kun har en båd at 
rutte med, og derfor ser vi os nødsaget til at skærpe reglerne omkring 
motorbåds brug, idet vi er meget sårbare overfor sammenbrud, når vi 
ikke har en reserve. 

Derfor vil følgende motorbådsreglement træde i kraft per dags dato: 

l. Motorbåden må kun benyttes til DSR-relaterede projekter. 
2. Motorbåden skal skrives ud i ro-protokollen på lige vilkår 

med alle andre både. 
3. Motorbåden er som udgangspunkt reserveret til DSR's 

faste tilbud, dvs. LDK, SPP, scullerinstruktion og racerkanin. 
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4. Skal motorbåden bruges uden for disse tilbuds faste 
tidspunkter, skal båden reserveres i den dertil indrettede 
motorbåds-ugekalender, som vil være at finde på pulten i 
bådhallen. 

Da vi gerne ser, at DSR er behjælpelige i så vid udstrækning som 
muligt, vil vi åbne for ikke-DSR relaterede motorbådsaktiviteter, hvis 
og når vi igen er oppe på to motorbåde. I givet tilfælde omformuleres 
punkt l til: DSR's egne projekter vil altid have førsteret til motor
bådene. 

Reglementet udvides desuden med følgende punkter: 

5. Motorbådsret vil gælde for begge både - ikke separate 
rettigheder til bådene. 

6. Der vil som udgangspunkt ikke være en prioriteret 
rækkefølge mellem de to motorbåde. Dvs. hvis begge 
motorbåde er reserveret på samme tidspunkt gælder først 
til mølle. 

7. Skal en eller begge motorbåde bruges til ikke-DSR 
relaterede projekter, skal det aftales med sportsrochefen. 
Desuden påregnes der en fast pris på 50 kroner i timen samt 
påbud om at aflevere båden med fuld tank. Disse beløb skal 
dække slitage og eventuelle reparationer. 

Motorbådsret uddeles af materielforvalteren eller sportsrochefen. 
Kontakt os, hvis du er interesseret i at erhverve dig motorbådsret. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen, Ulrik Raljkiær 

25 



Breve fra Blekinge 

Kære Mor 

Blekinge, den 6. maj 2009 

Jeg sidder her i en afkrog af 
Blekinge, der igen er en afkrog 
af Sverige. De indfødte taler 
mærkeligt og der er langt hjem. Det 
er helt mørkt, alle er gået til ro og 
henne i Rasmus' telt har de noget, 
der lyder som en plæneklipper, 
kørende. I morgen skal vi på langtur. 
Langtursrochefen siger, at det er 
noget med at ro langt - deraf navnet. 

Der er mange seværdigheder her i Blekinge. Når det ene spor af 
en vej er spærret på grund af vejarbejde, så har de ikke elektronisk 
styring af det trafiklys der regulerer færdslen først den ene vej og 
så den anden. I stedet er der en mand - i orange arbejdstøj - der går 
frem og tilbage mellem de to trafiklys og skifter farve på dem. 

Alle vores både er nået frem i et stykke, men et eller andet sted 
undervejs er en svensk bil nu udstyret med en agterluge, der meget 
ligner Emblas. 

Ellers har jeg det godt - send flere penge. 

Christen 
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Blekinge, den 7. maj 2009 

Kære Mor 

Så startede langturen. Vejret var ok, men heller ikke mere. Gråvejr 
og lidt blæst. Turen gik østover og bagom Karlskrona, der ligger 
på en halvø. For at komme den vej måtte vi passere den største 
koncentrationer af broer, jeg har set på så kort et stykke rofarvand: 
En jernbane-, to motorvejs tre almindelige og en gangbro på under 12 
kilometer. Billedet til højre giver et indtryk. 

Umiddelbart efter vi kom ud under broerne passerede vi en række 
villaer, med grund ned til den lille kanal, vi roede på. Fra en af 
villaerne lød et muntert: "Jahå, der har vi den danska marinen ... ", 
hvortil vijo kun kunne svare med et rungende 'javisst!'. 

Efter en frokost på en campingplads i Trummenas, og en tur over 
uroligt vand til campingpladsen på Sturko, hvor vi skulle tilbringe de 
næste tre nætter. 

Lidt ekstra penge ville gøre godt! 

Mange hilsner 

Christen 
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Blekinge, den 8. maj 2009 

Kære Mor 

Man kan opleve mange spændende ting i den 
svenske skærgård. Hvis man er russer, hedder 
Pjotr Guzjin og er kaptajn på U-137 - en 
sovjetisk atombevæbnet ubåd i Whiskey-klassen 
- kan man opleve at løbe på grund dybt inde på et 
svensk militært område. Der er også oplevelser at 
komme efter, hvis man er fisker. Og det var netop, 
hvad der skete for den svenske fisker, der 15 timer 
efter grundstødningen opdagede den russiske ubåd 
højt oppe på et skær i skærgården. Og er man roer kan man tage selv 
samme skær i nærmere øjesyn og undre sig lidt over, hvad der var 
i kaptajn Guzjins kaffe, siden man kunne ramme så meget forkert 
og så bagefter prøve at forklare den med at man troede, man var i 
Polen. Det har den sovjetiske flådeledelse sikkert også gjort. I hvert 
fald sendte de kaptajn Guzjin 3 år i arbejdslejr, og vicechefen for 
Sovjetunionens flåde blev degraderet. Så langt er DS R's flådeledelse 
endnu ikke gået. 3 års slibelejr. ... 

Senere på dagen kom vi til Færøerne. Det var i hvert fald hvad Pia 
antydede, da hun blev ved med at hævde, at dagens frokost pause 
skulle holdes i Torshavn - eller Torhamn, som det blev kaldt af de 
lokale. Stedet viste sig i øvrigt at have en stærkt søvndyssende effekt 
på turens deltagere og lige pludseligt var der gået 3 timer. 

Kommer der nogen penge? 

Mange hilsner 

Christen 
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Blekinge, den 9. maj 2009 
Kære mor 

l dag blæste det så meget, at vi ikke kunne komme ud at ro. I Blekinge 
opererer de med en anden vindstyrkeskaIa end på det svenske 
meteorologiske institut - den ligger konstant 2-3 m/s over, hvad de tror i 
Stockholm. Det kan man godt blive snydt af, hvis ikke man er på vagt. 
Når man er blæst inde, må man gå på opdagelse i baglandet. Dertor 
blev flere separate hold sendt på rekognoscering. Det hold, jeg var på 
fik efter ca. Y2 time gevinst: Et lørdagsåbent bageri. Efter nogen søgen 
fandt vi også indgangen, der var maskeret som bagdør ind til selve 
bageriet. Bag døren åbenbarede der sig et himmerige af cremelinser, 
'kanelbullar', blåbærmuffins og meget andet, hvor man kunne smage 
de friske landæg, smørret og andre gode råvarer. Som vore medbragte 
kagespecialist udtalte: 'Det er mormor-kvalitet'! Efter yderligere l Y2 
times fourageren var det lykkedes at opspore ekstra brød, samt en del 
fiskelækkerier. 

For at få turen til at forløbe smidigere valgte turIedeIsen at sende en 
enkelt båd tilbage til udgangspunktet og bringe en bil med trailer tilbage 
til godset. Som det fremgår afbilledet, måtte en tredjedel afturledelsen i 
tillempet enenun som led i beslutningsprocessen. 
Pia, Søren ogjeg roede en båd tilbage til udgangspunktet. Den første 
del af turen gik som smurt - den anden del af turen var en smule mere 
udfordrende - med pænt med medsø - og i hvert fald jeg selv var en 
smule lang i armene, da vi nåede frem. 
Til gengæld fik vi lejlighed til at se den rute vi havde roet fra land, da vi 
kørte tilbage til campingpladsen og de andre. 

Kunne du ikke lige sende nogle flere penge? 

Mange hilsner 
Christen 
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Blekinge, den 10. maj 2009 

Kære Mor 

Nu er det sidste dag på vores langtur. De andre tog tidligt af sted for 
at ro tilbage til hvor bilerne står og Tine, Tim ogjeg tørrede telte 
og pakkede det sidste i den trailer vi hentede i går. Det har vist sig 
at være en god ide, idet bådene kunne roes noget lettere tilbage end 
da de kom hertil. Det har til gengælq vist sig, at kombinationen af 
telte med mange barduner og hække måske nok er velfungerende til 
tørring af telte, men til gengæld ikke er så god, når teltene igen skal 
vikles fri. 

Du kunne nu godt have sendt mig nogle flere penge! Men hellere 
sulte end at låne af Rasmus! 

Sure hilsner 

Christen 

Tak til Rasmus, Jens og Pia for et godt arrangement og til Niels for 
god opbakning. 
Tak til Rasmus, Jens, Pia, Niels, Eric, Charlotte, Tine, Søren, Anders, 
Thomas, Tim, Susanne, Christina, Agnethe, Annette og Anne for en 
hyggelig tur! 
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Oplevelsesrig langtur til Krim 

Sommerens langtur til Krim ved Sortehavet var rig på udfordringer, 
oplevelser og erfaringer. Det var en fantastisk tur. Og alt andet end 
kedelig og forudsigelig. 

Det spændende begyndte med usikkerhed om flyrejsen fra Kiev til 
Simferopol på Krim. Den var blevet udsat flere gange af et ukrainsk 
luftfartselskab, Aerosvit, som ingen før havde hørt om, og endnu 
færre havde tillid til. Vi landede kl. I om natten i Simferopol og 
var en time senere fremme ved det første hotel på ruten, som lå i 
Balaklava. I dagene forinden havde turledelsen, Svend og Jesper, 
kørt de seks toåres-inriggere de 2700 km fra Svanemøllen til Krim på 
en trailer. Det var gået ok. Men uheldigvis havde de ved ankomsten 
gjort sig skyldige i en mindre påkørsel af en anden bil, hvilket 
udløste et eksotisk besøg i retten og en lille sød bøde. 

Balaklava var en vidunderlig mindre havneby for enden af en 
snoet klippefjord, ikke langt fra Sevastopol, hvor Rusland har sin 
Sortehavsflåde. Ifølge den oprindelige plan var det meningen, at 
vi skulle have roet den følgende dag fra Balaklava til Foros, men 
pga. den sene ankomst og uheldet med bilen valgte turiedelsen 
fornuftigvis at begynde med en overliggerdag. Det gav mulighed 
for at besøge Sevastopol, en smuk maritim by, der helt uhæmmet 
var plastret til med mindesmærker for krige, belejringer, sejre og 
nederlag fra nyere tid. Mange benyttede også muligheden for at 
besøge en nedlagt ubåds base i Balaklava, der med sine enorme, 
buede gange og kanaler borede sig ind i bjerget. Diesellugt hang 
stadig i luften derinde, og hvert andet øjeblik ventede man en ung 
Sean Connery løbe forbi midt i en James Bond-film. 

Den næste dag begyndte til gengæld tidligt. KJ. 6 kørte vi i bus fra 
Balaklava til Foros i håb om at finde et sted, hvor vi kunne få bådene 
i vandet og ro til Jalta. Men sådan skulle det ikke gå. Det viste sig at 
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være alt andet end let overhovedet at finde en strand, hvor vi kunne 
få lov at sætte bådene i. Strandene er mestendels private på denne 
kyststrækning, så vi skulle have lov af ejeren. Det var svært, for 
denne ikke nemt identificerbare flok fremmede med deres bagage på 
seks både, som vel godt kunne ligne en slags store, aflYringsklare 
torpedoer på en mobil aluminiumslauncher - de folk måtte enten 
være bindegale eller meget farlige. Det ville man ikke have noget 
med at gøre. (Området er jo historisk tynget af mange krige, så en 
vis skepsis må man lade dem.) Da vi endelig fandt en strand, skulle 
vi bære bådene 200 meter i den tiltagende formiddagsvarme. Nok 
måtte vi bruge stranden, men vagten kunne ikke overtales til at hæve 
bommen, der ville have givet bilen adgang til at køre bådene helt 
derned. Alle hjalp til med at slæbe, og efterhånden blev bådene gjort 
klar. Så dukkede militæret op og skulle høre, hvad der foregik. Men 
af Julia, vores ukrainske medroer og på disse kanter helt uundværlige 
redningskvinde, fik de en forklaring, som de i første omgang stillede 
sig tilfreds med. Vi fortsatte klargøringen. Naturligvis vakte vi også 
en vis opsigt blandt de badende på stranden. Folk var venlige til at 
give os plads, da vi kom med bådene, og de klappede, da den første 
kunne ro af sted. Fem både nåede at komme på vandet. Så var der 
problemer igen. Men før vi kommer til dem, skal det lige berettes, 
hvor absolut fantastisk det var at ro ud fra stranden i den stærke 
sol og mærke det varme, turkise Sortehavsvand under kølen. Oven 
over stranden så man de lyse bjerge over Foros, hvorpå en gylden, 
løgkuplet kirke tronede nok så fremmedartet midt i det hele. 

- --...., Tilbageholdte 
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Ylander) 



Men mere end at ro lidt frem og tilbage blev det ikke til, for militæret 
var dukket op igen. Vi måtte ikke ro nogen steder. Atter måtte Julia 
parlamentere med dem. Vi fik at vide, at vi allesammen var anholdt 
- eller ville i hvert fald blive det, hvis vi forlod området, hvad enten 
det var til lands eller til vands. For at kunne sejle hernede skulle alle 
både registreres af det ukrainske søfartsvæsen, og det havde den 
ukrainske ambassade glemt at gøre turledelsen opmærksom på, da 
man i sin tid henvendte sig for at forhøre sig om romulighederne 
i landet. Og på denne strand frygtede det officielle Ukraine nu, at 
vi havde til hensigt at angribe præsidentens sommerresidens, der 
lå nogle kilometer længere oppe mod laJta, eller at vi som ægte 
vikinger ville ro tværs over Sortehavet til Istanbul og på den måde 
rejse ud af det ene land og ind i det andet uden behørige stempler i 
passene. Endelig kunne vi vel finde på at skubbe til spændingerne 
mellem Rusland og Ukraine ved at være så truende tæt på 
Sevastopol. Alle ved, at DSR kan få KVIK til at dirre af skræk i det 
årlige ræs hjemme i Svanemøllehavnen. Men at det skulle vise sig at 
knirke i hele Sortehavsregionen, når vi hernede lagde fra land med 
solcreme, bolsjedåser og vandmeloner i lasten, kom nok bag på de 
fleste. Nå, men vi var jo ikke kommet for at gøre nogen nervøse, så 
vi gik på land igen med bådene. 

Efter nogle timer i den stegende hede på stranden fik vi endelig 
rotilladelserne. Det havde været højt oppe at vende. Vores 
rejseselskab, Krimrejser, som vi senere på turen skulle bo hos, var 
ledet af et ungt og meget hjælpsomt dansk-ukrainsk ægtepar. Hendes 
far var ven med en viceminister, og efter at der var blevet ringet til 
ham, skete der noget i systemet. Men da var det meste af dagen også 
gået. Det var for sent at nå til laJta ad vandvejen, så vi ville læsse 
bådene på traileren igen og køre i bus til lalta med håb om at have 
mere held i øsen den næste dag. En god nyhed var, at vi nu måtte få 
traileren helt ned på stranden, så vi ikke skulle slæbe bådene tilbage 
igen. Men da Svend kom med traileren, konstaterede man, at den var 
revnet i rammen og ikke kunne bære noget som helst. Gode råd var 
dyre. Nu viste militæret sig fra en helt anden side. De hjalp os med 
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at finde et autoværksted, hvor traileren kunne blive svejset med det 
samme, men dog ikke udstødningen, vi også havde mistet i løbet af 
dagen. Den unge løjtnant på 19-20 år, der havde holdt vagt over os, 
endte med at få en DSR-stander s0!l1 tak for hjælpen. 

Status var nu den, at to planlagte ro dage var gået i vasken. Bortset 
fra de 4 kilometer, som Janus' ambåndsursGPS kunne dokumentere, 
det var blevet til foran stranden ved Foros, havde vi ikke roet noget 
endnu. Da viste turiedelsen og de garvede langtursstyrmænd virkelig 
handlekraft og offervilje. Mens vi andre gik på restaurant for at få 
aftensmad, tog nogle af dem ud for at finde en egnet strand, så vi 
uden spildtid den følgende morgen kunne komme på vandet. Da 
det ikke lykkedes for dem om aftenen, stod andre op, før fanden fik 
sko, og drog ud i samme mission. Selvom de blev mødt af en knust 
bilmde, forhindrede det dem ikke i at fuldføre deres mission. De 
fandt en strand nogle kilometer derfra, og nogle timer senere var vi 
flydende. 

Bådene på stranden j Alushta (Foto: Lars Ylander) 
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Dagsturen gik til Alushta. Vi roede af sted i solskin, behørigt 
påsmurte med højfaktorsolcreme fra top til vadesko. Vandet var 
roligt, ikke meget vind. Sagt generelt er kysten på Krim præget 
af lave bjerge i forskellige fonner og farver. Vandet bliver hurtigt 
dybt. Strandene består afrunde sten som man godt kan færdes og 
hvile på, men som fordrer nogen forsigtighed ved bådhåndteringen. 
Inde i bugterne er der småbyer med mange badene. Ud over et par 
vandscootere og gummibananer på slæb efter motorbåde var der ikke 
megen maritim kultur tilbage, selvom farvandet virkelig er oplagt til 
fritidssejlads. Over frokost kom søbrisen og ændrede lidt på vejret. 
På turen til Alushta væltede enonne tordenskyld ned fra bjergene, så 
vi nåede dagens oplægningssted helt gennemblødte. 

I den lille by Privetnoje havde Krimrejser deres base. Her valgte vi 
at bo de sidste tre nætter for så at køre i bus til og fra bådene i hhv. 
Sudak og endestationen Koktebel. Herfra skulle den nye gruppe 
roere, der i mellemtiden var ankommet, ro bådene samme vej tilbage 
til Jalta. 

Det mest betagende syn på turen var en flok på 6-7 delfiner, der kom 
os roligt i møde på turen til Sudak. Vi lagde os 'det er vel', da vi så 
dem. De passerede i små bløde spring ind gennem vores gruppe af 
både og forsvandt igen. 

Det mest specielle syn på turen var, da vi på en strand blev mødt af 
nudister med dreadlocks og hanekam. Der i deres rus ivrigt hjalp 
med at bære både. Mens andre traskede rundt i vandkanten kun iført 
snorkel og svømmefødder. 

Vi havde til sidst en udflugts dag i Jalta, hvor vi bIa. besøgte 
zarpaladset Livadia, hvor også Jaltakonferencen i 1945 fandt 
sted. Det var på et slot lige i nærheden, at kejserinde Dagmar 
i 1917 opholdt sig, efter at hendes familie var blevet dræbt af 
bolsjevikkerne, og før hun blev skibet hjem til Danmark. 
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Hendes otium tilbragte hun som bekendt i lidt mere beskedne 
rammer på Hvidøre lige oven for statuen af Knud Rasmussen ved 
Bellevue. 

Gmppen skiltes i Simferopol. Vi var nogle, der havde en ekstra 
dag på Krim. Den tilbragte vi i kurbyen Saky, hvor der findes en 
vulkansk saltvandssø med et kulsort mineralholdigt mudder, som 
det skulle være så sundt at smøre sig ind i. Denne kropsplejende 
strabadsudfriende renselse kunne vi godt have undt de andre at have 
været med til. 

Af Lars Ylander 

Sortindsmurte DSR-mennesker på renselseskur i Saky 
(Foto: Julia Behnke) 
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Carlsberg . 
Vesterfælledvej 100, kbh. V 
TIt. 33 27 33 27 
www.carlsberg.dk 

FriluftSIand 
F.:rederik~borggade 52, Kbh. K 
'fIf. 33 14 51 50 
www.friluftsland.dk 

Claus.v Hansen Bådudstyr 
Vordingborggade 98 
2100 København ø 
Tlf. 35557520 

FlUgger Farver 
Jagtvej 219 
TIt. 39 184113 

Lyngbyvej 72 
Tlf. 39 29 6 95 , 
Ndr. Frihavnsgade 27 
TIt. 35 38 39 07 

Holte Vinlager 
Østerbrogade 106, Kbh. ø 
Tlf. 35 43 041 5 
www.holtevmlager.dk 

SA-EL v/Leif Werborg 
Philip Scheusvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 38881909 . 

Øbro Træ AIS 
Randersgade 23-27 
2100 København Ø 
Tlf. 3542 1657 



Orienteringsløb 2009 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

6.sep Kredsløb Kongsøre Skov Holbæk OK 

20.sep Gåsehusløb Ravnshalt *** DSR *** 
27.sep Kredsløb Jonstrup Vang OK Skærmen 

4.okt Put&Run Jægersborg Hegn Søllerød OK 

ll.okt Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
l8.okt DSR-klub-

mesterskab Tisvilde Hegn Vest Tisvilde Hegn 

25.okt Kredsløb Gribskov I\lødebo 

l .nov Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
8.nov Jættemil Hareskovene OK 73 

l4.nov Put&Run Tokkekøb Hegn Allerød OK 

l4.nov Strønhult 

22.nov Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
l3.dec Julekispus Ravnsholt *** DSR *** 



Formand: 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 
Hjemmeside: 
Telefon: (køkken og kontor): 

Motionsroehef: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
5003466 
www.dsr-online.dk 
39296326 

Materielforvalter: 
Rasmus Skou Hans G. Olsen 

Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 

Søren Ellersgaard Nielsen 
Sorrentovej 11, st. mf. 
2300 København S 

e-mad: materiel@dsr-online.dk 

e-mail: formand@dsr-online.dk 

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

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52, 1. th. 
2720 Vanløse 
tlf. 20 76 17 37 
e-mail: sekretaer@dsr-online.dk 

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

Instruktionsroehef: 
Christen Krogh 
Schlegels Alle 11, 2. tv. 
1807 Frederiksberg C 
Tlf.: 33 235 236 
e-mail:instruktion@dsr-online.dk 

Tlf. 31907924 
e-mali: motlon@dsr-online.dk 

Langtursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
VennemlndeveJ 20, 4.tv 
2100 København ø 
tlf. 2147 7576 
e-mail: langtur@dsr-onllne.dk 

Kajakrochef: 
Kell J1sager 
Kaalundsgade 6 
1664 København v 
tlf. 26 39 00 39 
e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Sportsroehef: 
Ulrik Ralfkiær 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, 3 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 22 76 52 32 
e-mail: sport@dsr-onlme.dk 

Husforvalter: 
Mads Rasmussen 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
Tlf. 51909841 
e-mai!: husforvalter@dsr-onllne.dk 

Orienteringssektionen 

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

Michael Remod 
Spangbergsgade 7, 4.tv. 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 68 38 

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

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

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Mila novej 7 A, l tv. 
2300 København S 
tlf. 26 70 06 54 
e-mail: bladet@d.r-online.dk 

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
tlf. JO 71 31 44 
e-mail: baren@dsr-onllne .dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tit.: 39680319 
r: mail: hander-
sen 78@hotmail.dk 
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JOHRn FPVDEtiDAHl 
HIG'BAKKEN 27 

283 O \.11 RUM 

OOPOST) @ 
pp DANMARK 

Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvæ 

Ja, den er god nok - det ser faktisk ud som om, at DSRs medlemmer har (ået hedeslag og 
holder nytårsfest midt om sommeren, men bag billedet gemmer der sig et ægte svensk 
krebsegilde, Kraftkalas. I et tæt samarbejde med vores svenske kok, Henrik bød aftenen 
på sjove svenske drikkeviser, farvestrålende hatte; og et hav af snaps (næsten flere end til 
julefrokosten) - og nåå ja, fantastiske krebs. Tak, for en forrygende aften l 

(Foto: Henrik Aaberg ) 



Gq)POST) @ 
pp DANMARK 

Afsender: Dans.ke Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2 t 00 Kbh. ø 

Kong NeplUn og hems svende ankommer tlj DSR med s~um!e hensigte1' Om ilt tage orets 
kanmer under kæYII!) behandling (I-oro Kar!-Helnz Rallrz) 
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Orienteringsløb 2009 

Løbstype I Skov 

Put&Run Jægersborg Hegn 

Gåsehu~løb RavnsllOlt 

DSR·klub· 

mesterskab Tisvilde Hegn Vest 

Kredsløb Gribskov Nødebo 

Gåsehusløb Ravnsholl 

Jættemil Hareskovene 

Put&Run TOkkekøb Hegn 

Strønhult 

GåsehusJøb Ravnsholt 

Julekispus Ravnshelt 

Arrangør 

Søllerød OK 

>.'*.I, OSR *** 

Tisvilde Hegn 

-; .. ** DSR *** 
OK 73 

Allerød OK 

~** DSR *** 
·id";' DSR * * * 

Ro-pige 1111110 /930. Yndi!], 
stærk og selvbevidst. Bortset 
fra rnl.lnderll7gen. er der ikke 
meget der har ændre t sig i 
de forgallge ar. 
lIldsende at: Peter Wigh 
Magnus 

Leder 
Aktivitetskalender 2009 
Kap- & sportskalender 2009 
Styrmandsteori 
Arets hyggeligste middag 
B åd form and 
Store rengøringsdag 
Standerstyging 
Bankoaften 
Cj ene ra I forsam I i n g 
Vinterved 1 igeholdelsc 
Månedens (single)mand 
Nye instruktører søges 
Tangodrømme 
Indendørs akti viteter 
A.rcls Kaninvask 
8 (iP på Bagsværd S(~ 

Indhold 

[-lar du lyst til al blive instruktør? 
S vanemøllematchcn 

I 

I 

I 
I 

VM i Østrig 
Kajakpolo 
Kender du svaret? 
Fuvorit1everanuorcr 

Orienter ingsløh 
KontaklinYo 

AYers Svrw2møllematch endte 7-4 lil DSR. Både Kvik og OSR kæmpede 
il i/rd r . de mange pr esrrgefvlclre di sc iphnPr - her _H:.~ OSRs hene· 
og dar':'leka r71rl~J" m ed tr-ænere · 5tort ti l lyk ke m ed sejn:/l til aI/eJ 

L. ______ . 

4 
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6 
7 
8 
9 

IO 
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12 
13 
14 

15 
17 
19 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
33 
34 
37 
3R 
39 
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Hvad skal man være opmærksom på umiddelbart nord for 
Dragør? 
1. Sæler 
2. Lavtgående fly 
3. Store sten 

)(vill<e lanterneregier gældel' for' OSR-robade? 
I. Krav om fast hvid lanteme med rækkevidde på mindst 2 sømil 
2. Krav om, at der minimum medbringes en stavlygte 
3. Krav Oll) f<lst hvid lanterne inden for Københavns Red. og ellers 
anbefåjes 
som minimum at der medbringes en stavlygte 

Hvor kan man oftest møde dykkere? 
1 . Tårbæk Rev 
2. Ud for statuen af Knud Rasmussen 

3. Kalkbrænderihavnen 

Hvori'or skal man helst holde afstand til molehoveder? 
I. På grund af faren for kastevinde 
2. For at bevare overblikket og kurule ses af andre 
3. For undgå støv og snavs i båden 

Af Pia A. østergaard 

Aktivitetskalender 2009 

Oktober 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Fredag den 2. 

Lørdag den 3. 

Søndag den 4. 
Mandag den 5. 
Mandag den 5. 
Tirsdag den 6. 
Lørdag den 10. 
Mandag den 12. 
Onsdag den 14. 
Lørdag den 17. 
Lørdag den 24. 
Søndag den 25 . 
Fredag den 30. 

November 

• 
• 

• 

Tirsdag den 3. 
Torsdag den 5. 
Fredag den 6. 
Lørdag den 14. 
Fredag den 20. 

Svømning starter 
(opslag i septembers blad) 
Badminton starter 
(opslag i septembers blad) 
Løvfaldstur 
Deadline på bladet 
Teoretisk styrmandskursus 
Bestyrelsesmøde 
Kajakmiddag 
Vintervedligeholdelsesseminar 
Tango starter 
Høstfest 
Store Rengøringsdag 
Sta nde rstrygning 
Bankoaften 

Bestyrelsesmøde 
Deadline på bladet 
Ka proningsmiddag 
Strønhult Q·løb 
Generalforsamling 



Kender du svaret? 

Hvem har det sikkerhedsmæssige ansvar for sejladsen? 
l. Skibsrederen og dennes nænneste familie 
2 . Skibsføreren og Søfartsstyreisens s ikkerhedsudvalg 
3. Sk i bets rede.r, fører og mandskab 

Hvad betyder det at sku Ile holde sig ~kystoæl't' ? 
I. Max. 400 m. fra kysten 
2. Max . 212 km fra kysten 

3. Varierende Lltstand afhængig af f.eks. vind 

Hvad afgrænsel' vores rofarvand mod ll.ol'd og mod syd? 
l. Vedbæk - f)ragør /Slusen 
2. Sletten - Mosede/Dragør 

3. RlUlgsled - HvidovrelDragor 

Hvilken af følgende ture kræver ikke Langrursstyrmandsret? 
l . Søndagsrur Helsingør tlr 
2. Weekendtur Dragør tlr 
3. Aftentur til Flakfortel 

Hvilken af fA'lgcnde ture kræver Langturs-ansøgning? 
l. Søndagslur Helsingør t/r 
2. Weekendtur Dragør t/ r 
3. Aftentur på f'uresøen 

Hvem bestemmer i båden? 
1 . Den svageste roer 

2. Den, som er stynnand i flg. Protokol 
3. Den, som sidder på stymlandspladsen 

34 

Styrmandsteori efterår 2009 
- Til brug for kajak-, sculler- og K-styrmandsret. 

Næste reoretiske styrmandskursus er mandag d.S. ol<tober 2009. 
Kurset starter kl. 17 .15 ogslunercirkakl. 22.30. l forbindelse med 
stynnandsteorien skal I lmlge følgende brochurer fra Søsportens 
Sikkerhedsråd: 

- ILov og ret på vandet' 

- 'Himmel og Ha~' 
- 'Kulde' 

Brochurerne kan hentes på vv"ww.soesport .dk 
Der udover kan I på www.dsr-online.dk henre 

-' Hvad enhver- roer bør vide'. 
-' DSR's reglement inkl. supplerende kajakreglement' 

Materialet forudsættes læst inden kurser. 

Tilmelding sker via kalenderen: 
http://w\'/w.dsr-online.dkJForsidc.asp?action=o2&app=1 O&Omraade:; 
Kalender på hjemmesiden. 

Der vil senere blive sendt en invitation vedrørende planlægning af 
stynnandspraktikken. 

På styrmandsinslruktionens vegne, 

Pia Abo østergaard 
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sjovest at få snuden forrest. Men de to piger har med deres kone tid 
sammen i dobbeltsculleren bestemt gjort en god profil ved dette VM. 

For Rasmus og hans holdkammerater var marginaleme heldigvis til 
deres fordel. Med et rigtig flot Ftnaleløb vandt de bronzemedaljen lige 
for næsen af franskmændene. 

Nu tilbage i Danmark venter DM-træningen, hvor Mads og Rasmus 
atter vil kunne ses i sallHne båd, og det bade i dobbeltsculler og i 
DSR's flagskib otteren! 

AI Juliane E/onder Rasmussen 

Redaktionen ønsker alle tillykke med de flolle resultater 
- det gælder også din VM-bronzemedalje, Juliane, 
selvom du ikke er DSR-medJem! 

32 

Kære Bådformand 

Som bådfonnand er der cn 
masse, man skal vide og kunne 
for at gennemføre et vellykket 
vintervedligehold af en båd. Vi har 
i de seneste år haft problemer med 
blandt andet løs lak og andre små 
ting, og det er sgu en ærgerlig ting at 
se alt det hårde arbejde, man har lagt i 
båden, stille og roligt smuldre i løbet af 
som m eren. 

Derfor indbyder materieludvalget hermed til 
vintervedligeholdelsesseminar mandag d. 12/ I O kl. 20.15-21.15 
på verandaen. Der vil være kaffe og kage, og alle er velkommen, 
bådfonnand eller ej. 

Vi gennemgår de trin, der er i et nom)alt vintervedligeholdsforløb, 
giver tips og tricks til at kommer sikkert og effektivt igennem og 
giver eksempler på gode måder at motivere sit hold på. For nye 
bådfonnænd vil der være mulighed for en rundtur i værkstedet med 
gennemgang af de ting, der nu skal bruges til vintervedligehold. 

Vel mødt 
Materie/udvalget 

9 



3 DSR roere- til VM i Østrig 

2 x Bronze til Mads og Rasmus, men ikke j 2x, 
Helle Tibian gjorde en god profil i dameletvægl dobbeltsculler, roede 
sin chance i sem ifinalen og manglede .bare 2 sekunder for at få en af 
de eftertragtede finaJcpladser. 

Men hvad ligger der før alle disse resultater? 
Der ljgger blandt andet 3 ugers VM-træningslejr i Østrig, 3 WorJd 
Cups, en tysk regatta, to nationale regattaet:, to forårstrænings1cjrc og 
utallige omgange på Bagsværd sø. 

Der er blevet prøvet lidt af hvert for DSR's landsholdsroere i år. 
Helle startede i en dobbeltfirer, som efter sidste World Cup blev 
halveret til en dobbeltsculler. Grundet manglende fart i dobbeltfireren 
blev Helle sat sammen med Mia Espersen fra Bagsværd Roklub, 
de to piger fik hurtigt fart i båden og udviklede sig meget i 
træningslejren frem mod VM. 

Søndag d 25. oktober k/. 12.00 
på bådpladsen 

Sæt punktum for en dejlig sæson på vandet! 

KJ. 10.00 er der mulighed for at deltage i årets 
sidste rotur. Mød op på bådpladsen. 

Efter standerstrygningen er der som sædvanl igt en 
hyggelig frokost kl. ca. 12.30. 

Billetter a 50 kr. til frokosten kan købes i baren 
fra d. 19. oktober. 

Bestyre/sen 



Svanemøllematchen 2009 
7-4 til DSR versus KVIK 

Alle kæmpede s.tort under årets Svanemøllematch i opfyldningen 
(distance: 840 m), hvor DSR kunne 'se sig sl~et i fire af løbene: 4-ares 
Herrer; 4-åres Kanindalller, Damepokalen; 4-åres Damer og 4-ares 
Kanindamer, Svanernøllesilden. Til gengæld stod vi ved præmieover
rækkejsen hos KVIK øverst på skamlen med nogle flotte sejre i hele 
syv løb:2-åres Herrer; 4-ares Kaninhener, Bolcheglasset; 4-åres 
Venneløb; 2-ares Damer, Glaspokalen; 4-'åres Kaninherrer, Spejlet; 
4-åres Bestyrelsesløb; og Gig-otter, mix, Giga-pokalen. Tillykke til 
alle som deltog, uanfægtet resnltatet! 

4-åres Kaninherrer vandt Bol
cheglassel (fra vensrre mou h.): 
Cox, Birgitte Sørensen, Helmut 
MUller, Jes Kirk, Jes Conradsen 
og Rasmus Jørgensen 

Til hjembringeJse af sejren j 

4-åres Venneløb deltog Johan 
Frydendahl, Jens Rokkedal, Jan 
Cederkvist, Berndt Mogensen og 
Ib Frausing 

2-3res Damer, Iler ses (fra 
venstre mod h.) Thomas Vedsø, 
Kirsten Jepsen med Glaspokalen 
og Anne Christoffersen 

Indkaldelse til generalforsamling 

fredag d. 20, novemhcr 2009 kl, 20,00 i OSR 

Dagsorden i følge lovene' 

I) Aflæg.gelse afberclning 

2) Forelæggtl~e af regnskab til godkendelse 

J) Særlige forslag 

4l fastsættelse af ~ontingent for del følgende år 

5) Vlllg af formand: Hans G. Olsen genopstiller 

6) Valg 2fkasserer: Johan Frydclldahl genopstIller 

7i Valg 3f sekretær: Pia Abo 0stergaJlrd genopstiller 

8; Valg. af materielforvalter' Rasmus Skal! genopsti Iler 

91 Valg af kaproningschef. 

i O) Valg af instruktions-=hef: Neel Pryds opstiller 

11) Valg ar mOliOl\srochef: SHren Eller.;gaard Nielsen ~c>nupstiller 

12) Valg af 5pon~rochef for Svanemølleaktivllete-r' Ult'ik Ralfkiæf genopstiller 

13) Valg af k:ljakroC'hef 

14) Valg af Illngwrsrochef LaurilS RJ\uer ~ ielscJl genop'itiller 

15) Valg af husforvall<:r: Mads Reinholdt Rasmussen genopstiller 

16) Valg a f 10 rC'vi5Ntr' Mads Gydesen o~ Jørgen Blom genopstiller 

17) Valg af repra:sentarller til Dansk Foreiling for Rosport. 

IH) EvcO[ueh 

Der kan ~illt:s særlige forslag, jf pkt. J. og forslag til k;lI1didukr lil bestyrelsen. FNslag 
skal stilles skrinl ig af ~temmeberenigcde med lemmer og sknl være bestyrelsen i hænde 30 
dage før gener:! I forsam I i IIg<: n, dvs. d, :' " oktober. 

M\'h 
BCM)','e!.S2n 



Har d u lyst ti I at bl ive 

Instruktør? 
Selvfølgelig har du det - det er nemlig 

det sejeste job i DSR! 

Der er hehov for ca. 80 aktive instruktører for at fastholde kvalitet 
og kontinuitet i DSR's rouddannclse. Så hvis du har lyst til at yde et 
værdifuldt hidrag til klubben, så er det måske noget for dig at blive 

instruktør. 

Er du interesseret, har du instruktøruddannelse fra en anden roklub, 
eller har du spørgsmål, kan du sende en e-mail til 

instruktion@dsr-online.dk. Det er næsten for nemt. 

26 

Info: Se andetsteds i bladet. 

Christen Krogh 
Destruktionsrochef 

Månedens (single)mand i DSR 

.John Roy Vesterholm 

Civilstand: Single 

Hvad synes du om at være blevet 
kåret ,il månedens (single)mand 
i DSR Bladet og indtage denne 
fornemrne plads? Jeg er naturligvis 
meget overrasket og beæret. 
Fra min gang i DSR ved jeg, at 
konkurrencen er utroligt hård, 
herunder ved fester i DSR. 

Hvordan vil du beskrive dig selv:! 
En glad og positiv "knudemand", 
som arbejder inden for 
rådgivningsbranchen - har alt i 
transportmidler. 

Hvad synes du om de stigende 
priser på kattegrus? Det er en 
skandale. Jeg bor sammen med to 
katte, som j cg på grund af prisemes 
himmelf1ugt er ved at opdrage til at 
besørge udenfor - helst i naboens 
have. 

Har dtl 'Kro n hjo rtens flugt' 
hængerule over sofaen.? Ikke 
mere - kattene har væltet billedet 
i forbindelse med en sjælden 
rengøring. 

15 



8 GP på Bagsværd Sø 
Flotte resultater af DSR i konkurrencens 2. mnde 

2. nmde af årets 8GP (og 4GP), der fandt sted på Bagsværd Sø d. 30. 
august i solrigt, men blæsende sensommervejr, gav gode resullater til 
mange af OSR 's deltagere. 

På sejrsskamlerne Gitce Artker NørfJoard og Merte Thor Hartsen 
(foto: Lors Bundesen) 

På sejrsskamleme kom sål~des Mette Thor Hansen og Gitte Anker 
Nørgaard som vinder afW2X i 2. division (4GP); Lars Nielsen og 
Henrik Almegaard i M2X. 3. div.; Stig Rasmussen, Jens Rokke-
dal, Ib Frausing og Lars Haut i M4X. 3. div.; Jacob Winkel, Henrik 
Mortensen, Hans-Jørgen Stahl og Slme Korremann i M4X, 2. div.; 
Christina Bøje, Lene Hejsen, Mette Thor Hansen og Gitte A. Nør
gaard i W4X, 2. div. (4GP); Jakob Jespersen og Anders Moustgaard i 
M2X, 1. div.; Mi kkel Jakobsen, M I X, l. div.; Nina ByrieJ Kronborg, 
Mette Dyrlund Petersen, Naja Holten Møller og Sara Groot (Roskilde 
Roklub), W4X, l.v div. (4GP); samt Christina Bøje og Lene Boisen. 
W2X, 2. div., (4GP). 

Nye instruktører søges 

for at DSR kan fastholde kvalitet og kontinuitet i klubbens uddan
nelse af nye roere, er det nødvendigt, at der årligt uddannes 20-25 
nye instruktører. Derfor: Hvis du har lyst til at yde et værdifuldt bi
drag til klubben, er det måske noget for netop dig at blive inst'IlIktør. 
Hvis du vil være roinstrukcør, kræver det: 

• At du har haft roret i minimum el år (eg været aktiv) ejler 
har roet over 600 km. Disse kraver vejledende, så hvis du 
f.eks . er racerkanin og geme vil være instruktør, men lige 
mangler de sidste rutinekilometer, vjl vi meget gerne høre fra dig. 

At du har styrmandsret (eller forventer ar få det inden april/ 
maj 2010). 

At du har godt styr på din egen teknik. 

• At du har en smule pædagogiske evner, har lyst til at lære fra 
dig og lyst til at integrere nye medlemmer i roklubben. 

At du instruerer minimum ti gange i din første sæson som 
instruktør (april til august), og er villlg ril at instruere i mere 
end en sæson. 

Til gengæld vil du: 
• Deltage på modul ;\ og modul B j DFfR's (Dansk Forening 

for Rosport) klubtræneruddannelse. Kurserne afholdes over lO 

weekender i løbet af v lnreren. Kurseme giver dig et grundigt 
kendskab til roteknik, større bevidsthed om roning samt en 
række pædagogiske redskaber til bmg for instruktion - ting 
som også vil være til glæde for dig selv og din egen roning. 
Senere vil du have mulighed for at udvide med trænerkuf.s
erne C og D. 



Arets Kaninvask 2009 Tangodrømme 

Har du som mand altid drømt om at klmne føre kvinden galant, 
maskulint og som en drøm på et dansegulv - som kvinde at blive ført 
på denne måde - var det mAske en ide at deltage i tangoundervisning 
for begyndere j DSR i efteråret. Underviseren er det nye medlem i 
klubben, Peter Therkildsen. 

Undervisningen foregår i år om onsdagen. Det kommer til at ligge 
lige efter Gotvcdbevægelse og løbe hold med Lars. I alt IO gange på 
onsdage kJ. 19.30; første gang den 14. oktober. Tidligere har man 
kunnet tilmelde sig danseundervisningen i DSR uden partller, men 
denne gang kræves det, at man tilmelder sig med paliner. Prisen er 
kr. 350 for roklubmedlemmer. Alle andre må slippe kr. 550,-

Tilmelding foregår på opslag i Slyngelstuen. Er du forhindret i at 
møde op første gang, så kontakt Lars Holst Bundgård på skrivende@ 
gmaiLeom - eller på tlf 616 78 616. Husk at tage penge med ved 
første gangs undervisning. 

Med venlig hilsen 
Lars Holst Bundgård 
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Indendørs aktiviteter i DSR regi - 2009/10 

Sæsonen løber fra 1. oktober til ultimo april og er gratis for alle DSR medlemmer 
Hvor intet andet står anført foregår træningen i salen på 1.sal. Der er ingen forhåndstilmelding, men du møder bare op! 

Mandag""'-__ +--___ Tirsda""'-g __ -t-___ On~_d_~'-'--g __ ,_t ___ T_o_rs_d_a_""'--_--+ ___ F_re_d----'a""--_--+ __ Lørdag 
07,00-07.55 \ 07.00-07.55 09.00-12.00 

16.00-17.30 

y oga med Karin 

Morgengymnastik 
med Asbiørn 
16,30-18.00 

All-round 

Badminton 
i Morgengymnastik SvanemøUehallcn 

med Asb'øm bane 8 
i---

16.30-18.00 17.00-18.30 

med Maria med Lars med J rene 
I--------~-------~--------- ---------~-------+---------

LLJCkl9.00 
, - - "', 

I ( y ;ga med Karin 
I ~ . "- --

t 8.00-19.30 18.00-19.3 O l8.30-20.00 

Tonser-hold 
med Maria 

Løbehold 
med Lars 

Motions
clrkeltræning med 

Irene 

Svømning 
Vesterbro 

svømmehal 
19.30-
Tango 

1----+-----

med Peter 
Therkildsen 

(Starter 14.oktober) 
__________ -----'---__ ~gen beta li ng 

! 

i 

I 
! , J Hele ugen: Ergometer træning i træningslokalet 

~-------------------------------------------- -----------------------------
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• 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 fa et større netværk i roklubben - både 
blandt nye medlemmer og andre instruktører. 

Kontakt hurtigs[ muligt undertegnede på instmktion@dsr-online.dk , 
hvis det er noget for dig. Tilmeldingerne ventes at finde sted novem
ber, så vent ikke for længe. 

Venlig hilsen, 
Christen Krogh 
lnstntktionsudvalget 
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Hvordan/år interesserede læserejat på dig? Melder sig til SPP
træning 

Tjeklisten - er du til 
- Kajak eller inrigger: Inrigger 
- Langtur eller motionsroning: SPP-roning 
- Telt eller soves.al: Hotel 
- Sæl eller delfin: Sælbøf 
- Bagsværd Sø eller Whiskeybæltct: Whiskeybæltet fra havsiden 
- Kokkens mad eller madpakke: Klart kokkens udmærkede mad 
- ros til ham! 

A/Nikolaj HånselI 

(Månedens mand har godkendt artiklen, red.) 
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Randersgade 23-27 
Poslbox 2513 
2100 København ø 

3542 1657 
Fax 354201 60 
E-mail: obro-tra@obro-tr;).dl< 
www.obro-tra.dk 

Åbent: man-fre 7.00 -17.00 
lørdag 9.30 - 13.00 

PROFFCENTER 

En række DSR-roere fik andenpladsen; deres løb. Det gjaldt i ot
terløbet i kvindernes l. div. med Asta Larjomaa, Henriette S\okholm, 
Malene Jensen, Rikke Frederiksen, Gitte Willumsen, KC\rina Seierøe, 
Laura Thatt og Christine Bille med Henrik S. Asmussen som cox; 
Mette Dyrlund Petersen og Sara Groot (Roskilde Roklub) WL,X, l. 
heat, L div. (4GP); Erwan Tachcr i MIX, 1. heat, 2. division; Rune 
Gartner i M IX, 2. heat, l. div.; Rikke Frederiksen i W l X, I. div. 1. 
heat; Mark Hartsteen, Emil HOrtlung, Tøger Berg, Frank Steffensen j 

M4, l. div. 

Andre deltagere fra DSR fik lavere placeringer. 
3. og sidste rlmde i gejp foregår \ 9. september på Brabrand Sø i 
Århus og er altså roet, når dette læses. Forhåbentlig også med gode 
resultater for DSR. Sidste år endte en række DSR-hold på 2.~ og 
3 .-p ladsen i konk urrenceo. Måske kommer DSR helt ti I tops i år? 

Lars Bundesen 

På sejrsskamlerne Henrik Mortensen, Sune KOrYemann ,Hans·jørgen Srahl og Jacob 
Winkei ((oro: lars Bundesen) 
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Vintervedligeholdelses 
-ani inetilmeldingssystem 

Så nænner standerstrygning sig, og i den anledning har 
materiel udvalget kastet sig ud i cyberspace! Det hetyder, at den 
ellers sa velkendt~ bådholdsliste i slyngclstyen tl'a i år erstattes af en 
hjemmeside. 
Det vi I sige, at alle, der har roet over 100 km og derm~d har 
optjent slihetjans, skal ind pa denne hjemmeside og melde sig til 
el badhold . Siden cr hygget utroligt simpelt op, og det tager kun 
omkring 2 min . ilt melde sig til. Onder tilmelding skal In,ln indtJstc: 
medlemsnummer, n1Jiladresse, lekfonnununcr med mere. A!lc disse 
op lysn i ngcr bruges li I at danne de I ister, som båd formændene far 
udlevCfet med deres hold. Del er derfor vigtigt, at man indtaster 
de korrekte data. Hvis man glemmer at melde sig til , vil man blive 
placeret på et vilkarligt bådhold . 
VintcrvedligeholJclscsonlinctilmcldingssyslcmct findes via et link p;'t 
DSR-hjemmcsidc rra d. J 8/9-9/1 O. 

Røde svensknøgler 
Som noget nyt forsøget matcrieludvalgct sig sidste :'tr med at 
dele en rød svensknøgle ud lil de, som ikke havde deltaget 

i vintervedligehold. J år \'il alle med mere end 100 km rå 
en røn svensknøgle i dagene efter standerstrygning. Dette 
skyldes naturligvis, al ingen på dette tidspunkt har deltaget i 
vintervedligehold . Nøglerne vil blive lJcmcl, dkrhi'mdcn som dc 
enkelte båJhold bliver færdige. 
Er man kanin og i tvivl , om man har optjent slibctj,ms, så spørg 
endelig et gammelt medlem, og få dem til at vise jer, hvordan man 
kan Se i rostaii~likken. Hovedreglen cr, at hvis man har deltaget i et 
organiseret t i l bud, dvs. S PP, LD K eller Ræscr bm i 11, C Iler h'v is man 
har roelover J 00 km., har man optjent si ibctjans. 

God (Jrbl!jd~/yst Jl.lolerie!fo},l'o!leren 
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Vi tilbyder et righoldigt sortiment af kvalitetsvine til lavpris. Gælder det vine 
fra vores faste sortiment eller aktuelle tilbud er Holte Vinlager altid et godt 
valg. Vi har gavevinen, festvinen såvel som den helt rigtige vin til den 
udsøgte middag. 
I 2009 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! 

Holle Vinlager Østerbro ....... __ _ 

_ _ .... ......... _ ._. vi Jan Nielsen 

Østerbrogade 106 • 2100 København ø • Tlf.: 35 43 04 15 
www.holtevinlager.dk 

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



Bankoaften i DSR d. 30. oktober 

Ivlan skål ikke undervurdere de gode, 
gamle danske lradltioner. Den ældre 
gcneration dyrK er del stadig og sidder 

ugentlig med sved på panden, sp<ellding 
i maven (}C' hii.ber al Jet er denne "lIng o' b , 

ai der skal s læ bes en ha Iv pallegri s e Iler 
måske et pund karre med hjort. 

VI vil gerne I SlyrmClndslaugd inVItere til en hyggelig og 
drønspændende hanknanen i DSR fredag d. 30. oktober. 
Arrangementet starler kJ. 19.30, hvor der vil blive serveret kaffe og te 
samt lidt til den søde l~md -- naturligvis i bedste fannor-stil. I pausen 
v i I der være lidt ti I at st i Ile den lille sult, så der er kræfter til anden 
halvleg. 

Hold øje med opslag i kluhben, hvor de nærmere detaljer omkring 
denne aften vi 1 bl i ve beskrevet. 

Vi glæder os til endnu en gang at se rigtig mange DSR'ere til en 
hyggelig aften. 

Venlig hilsen 

StyrmandslaugellJnnO 2009 

4-ares KaninhelTer holder stolt 
Spejlet op. I båden sad (fra v. 
mod h.): Cox, Kirsten alias 
Christen Krogh, Fredorik Mobf, 
Mark Teglll1un"Jonathall Winn 

og Rasmus Noes 

I 4-[ires Bestyrelsesløb vandt 
DSR med matchens længste 
forspring. Fra v. mod h. SeS de, 
Rune G~irtner> Mads Rasmussen, 
cox. Marianne Bentzen, Neel 

Pryds og luger Pors 

I et storslået vinderløb, Gig
onerJmix ses (fra v. mod h.) 
Magrms Debess, Martin Dahl, 
Jacob Winkel, Sune Korremafill 
med Giga-pokalen, Christine 
Bille, Henriette Stockholm, 
Karina Seierøe. Fraværende 
Rikke Frederiksen og 
cox Christina Bøje 

Tekst af Marianne Bentzen (Fotos: Lars Bundesen) 



Her korr~'l1er mutter med kost og 
spand ..... . 

"Stor~ rcnge ringsdag" i Idubbt'[l dagen for sta Il.dCrS1 rygning 
lordag den 24. oktoher kJ. 11.00. 

Ka.:l'(: meJ lem InC r, 

S" ~r Ja i .~~:~n " St( lrc Rcngllr ingsJag" . Vflllen tro nl ock~ VI dagen 
inden slandt'rhejsning Il1rJag J. 24. o\.. tober kl. l 1.00 og gm renl i 
II ælllngslokalcl (1g h,'tJ halkn, ordn~r ~rgolllttre og roblIssin, rydder 
op p ~ f()rpI:iJscn og mt:gcl 111 l: H.:: , 

Dagen ~rr::mgere$ i samarbejde med husforvalteren af 
konkurrenceroerne samt m<1tt:ridudvi:llget, der altid møder talstærkt 

up. Vi plejer s{dedt's ,~t va~re nO- 70 roen.: til al pudse på det gamle 
hus . men der er ,l]tid pluus lil Ikn:. 

Vi glæd~r os derfor til al Sf dig p<1 d~l\ne dag, der taktisk er ved at 
vært !idlal'en mærkedag i klubhen. hvor man virkelig mærker, C1l en 
god mcJlcmsin<.lsals batter Ilogd . 

Kærlig hilst:n og ve! mncll 

.Moleriellldvalget, 
Ko nk 11 rrenc el'Ocrn e 
og Husjoi'l'ollel'en 

NB . Har du d i stalld-"ættcJse~- dieT rengøriogsprojckt, du specifikt 
gerne vil hjælpe lil med al gennemføre, så kontakt husJ'orvaltcren P:J 
mail husf()rvalter@dsr-onlinc .dk . sa bliver det maske dagen, vi læ
det fra hånden. 
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R:1Slnu<; QUist startede i en hfuj llleJ h;:!! \' l ~<1 III ~lnge ~m: r. ll C' mllg 
i Jetvægts h r(:rer1, me n t n !a;ng( uusk Udl \' a~ rn(:pl igt kom i VGJcn 
for træningen. IVIL'II da \ 'a:rnc:p\igkn var udljt.:nt. traK B(;I g~\'a:rd :-0 

alligevel i Rasmus. hvorlor han doblede op pil :m::r og roeoe VM i 
lelvægtsduhheltfirt:r meJ tre unge !:..tlenter. 

rvhds RaSrnUSSl'11 h;Jr til gengæld holdl sin plan om al ru singlc:!>culkr 
i år f()C ål hellige sig studiernc. D~r hkv ofrel cn Wnrld Cup i 
l\ilOnchen til fordel ror en eksamell. Med eksamcn beslået kunne han 
si} , med ro i ~indet. tage lil tredje og sidste World Cup i Luzem, hvor 
der hlev til crt nut snl\'mt:dalje. 

S l' Iv nl~<..la Ijen gu v blou rå I and~n, og den ('ors varende vcrdcnsrn ester 
V;Jr inden ror ræk kev i ddt, 
'WL\!et var m~d cn god træningsleJr al tage det sidslc skridt op øVersl 
på præmiepodiet. 

Del blev en god træningslejr! - Med mange gode træningskilometer 
og gode ræs mod letvægtsdame dobbelt<;culleren med Helle Tibian 
og Mia Espersen . Verdensrekordeme i de to bådk lasser ligger inden 
for et sekund, så det var rigtig god sparring. 
Med de mange gode distancer i bagagen, god fan i båden og en god 
fornemmelse gik turen så fra Østrig til Polen. 

Efter ct godt indledende løb og en endnu bedre semifinale var guldet 
beStemt inden for Mads' rækkevidde. Men om søndagen, hvor slaget 
skulle stå, havde Mads ikke dagen, og den hårde medvind, som Mads 
havde ønsket, var måske ikke til hans fordel. Der blev brug for alle 
kræfter ned over banen i finalen, så det var godt, der trods alt at kom 
noget Gm halsen . En bronzemedalje ved VM efter kun en sæson i 
singlesculler er bestemt ikke så losset. 

Helle og Mia leverede nogle gode ræs i Polen, hvor decimaleme 
desværre ikke var lil deres fordel. Selvom det er tæl, er det jo altid 



Arets hyggeligste middag/fest i DSR 

Sri cr det endlltl engang blevet lid t i l at ·afslutte: TOsæsonen -
og traditionen lro gøres dette nar kajaksektionen holder årets 
kajakmiddag. 

I ih sker det lørdag d. IO. oktober kl. 19.00, hvor der vil hlive 
serveret cn lækker 3-retters mcnu __ o tilberedt af dette i1r~ ringviner-
for sidste gang med troi:1S! hjælp fr;'1 vores alle sammens k<1iakrocher 
Kell Iisager. 

Raren vil - traditionen tro - være ;ibcn fra kl. 22.00. 

Og i den cllllcdnilJg har ka.iJkscktionen investeret i el nyt anlæg, sil 
der denne gang - og frem over -- vil være musik nok til alle! 

På hyggeligt gensyn 

Kajaksekt ionen 

Glæd dig et en {lod middag ved er veldækket bord lil Arers Kajakmiddag 
d. IO. oktober 2009 
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Kajakpolo 

Efter vores nyindkøbte polokajakker ~r blevet behørigt afprø\"\~t på 
Hjellllsji), Cl' det nu tid til al tage dcm i brug hJemmc i SV:ll1cmølle
havnen. 

l-Iver lørdag kJ. 12.30 bn alle ink.n~sserede mødcs i kluhhen. Den 
før~te halve time øver vi teknik, og Jerefter spiller vi ca. en tilnc. 

Det kræver IKKE kajakret, og der forudsættes heller IKKE kendskab 
til spillet eller regleme for at være med. Alk medlemmer er altsa 
velkomne. 

Foruden polokajakkeme råder klubben også over det nødvendige 
udstyr såsom hjelm, visir og redningsvest med beskyttelse. Badetøj! 
spoJtstøj bedes du selv medbringe. 

Der bliver oprettet en groupcare-I iste, sum man k,Ul melde sig til. 

Vi ses! 

Kajakpolojuntaen 

Foto Krisrian Hansen 
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Kap- & sportskalender 2009 

September 

• 
• 

Onsdag den 23. 
Lørdag den 26. 

KI u bmesterska ber 
Mølleåens Blå Bånd (kajak) 

Oktober 

• 

• 
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Lørdag den 3. 

Lørdag den 17. 

Danske Mesterskaber kortbane, 
Bagsværd Sø 
Copenhagen Harbour Race. 
Københavns Havn 

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 Lejf Werborg 

Philip Schous Vej 21 • 2100 Frederiksberg • Bo)( 154 
Tlf.: 38 88 1909 • Fax: 38 88 1784 • Mail: leif.werborg@s.a-el.dk 

Man medbringer altid redningsvest 
I. på ture inden for Københavns Red 
2. når bare en af roerne ønsker det 
3. fra standerhejsning til 15 . maj og igen fra l . oktober 
til standerstrygning 

I-Ivornål' ophører styrmandens ansvar for en tur? 
l. Når båden er lagt til kaj eller ponton 
2. Når håden er på plads i bådhallen og protokollen ført 
3. Når båden er kommet på land 

Hvor er der normalt adgang forbudt'? 
l . Margrethe Havnen 
2. Nyhnvn 
3. Trekroner 

Hvor er der ensretning i havnen gældende for robåde? 
I. Pramrendcn ved Langelinie 
2. Christianshavns Kanal 
3 . Frederiksholms Kanal (bag Slotsholmen) 

Hvilken erhvel-vstntfik har størst betydning for roere i 
Københavns Havn? 
l. Færger 
2. Flyvebåde 
3. Kani:llnmdfal1en 

Hvad er promilJcgrænscn pa vandet? 
1.0 .5 
2 . 0.8 
3 . Der er ingen promillegrænse 
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Leder 

Sommeren er slut - om man vil det eller ej - og efteråret står og 
banker på! 
Det er så småt begyndt at blive tidligere mørkt, og morgenroningen 
kan ikke mere starte kl. 06.00, hvis det skal være i takt med at solen 
står op. 
Løvfaldstur, høstfest, stor rengøringsdag og standerstrygning - jo den 
er god nok oktober måned gør sin entre og lukker på fornemmeste vis 
rosæsonen af. 

Til gengæld er det så blevet tid til "al det andet", som gør det helt 
fantastisk at være medlem af DSR, også om vinteren. 
Den 30. oktober byder Styrmandslaugct på bankoaften; så følger 
alle de gode middage i DSRs hyggelige "stuer"; fester; O-løb i 
Strønhu1t, for ikke at forglemme DSRs årlige generalforsamling med 
efterfølgende "fest og farver." 
Så byder DSR endnu en vintersæson på masser af gode tilbud til 
medlemmerne oppe i salen både morgen og aften (se skema i midten 
afbladet lige til at tage ud og hænge op). 
Et hold afkendte instruktører står klar tit at forsøde din tilværelse 
som DSR vintennedlem. Om du er til yoga, cirkeltræning, Gotved 
og/eller tons - hele spekteret er repræsenteret. Så husk nu at benytte 
klubbens gode tilbud, så du er klar til endnu en sæson på vandet, hvis 
du da ikke lige er vinterroer. 
Sidst men bestemt ikke mindst må vi ikke glemme vores bådpark, 
som hele sommeren har givet os de mest skønne ture på alverdens 
vande. Nu er det så småt ved at være tid til, at vi alle drager omsorg 
for bådene, så de også kan få et velfortjent boost inden næste sæson 
banker på (se nærmere info inde i bladet). 

Så er der kun at sige: Lad os ro så længe vi kan .. ! 

Aj1v!arianne Bentzen. redaktør 

4 

Carlsberg 
VEfstertælledvej 1 00, kbh. V 
Tlf. 33 27 33 27 
www.carlsberg.dk 

Danske Bank 
Strandvejen 8 
2100 Købent:lavn ø 
www.danskebank.d 

FriluftSIand 
FrederiR~borggade 5Z, Kbh. K 
::rIt. 33 14 51 50 
www.friluftslad.dk 

Claus V Hansen Bictudstyr 
Vordingborggade 98 
2100 København ø 
Tlf. 35 55 75 20 

FJUgger Farver 
Jagtvej 219 
Tlf. 39 1841 13 

Ly gbyvej 72 
Tlf. 39 29 69 95 

Ndr. Frihavnsgade 27 
Tlf. 35 38 39 07 

Holte Vinlager --='-
østerbrogade 10'61 Kbh. ø 
Tlf. 35 43 O ~5 

Øbro Træ AIS 
RandersgaEfe 23-27 
2100 København ø 
Tlf. 3542 1657 



DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e~mail til adressen: 
bladet@dSr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på cd-rom t,1 DSR meo 
a te. til red aktionen. 
Disse kan aneveres i redaktionens 
bakke l' be5tyrel~slokalet eller I brev
sprækken pg kartoret I bådhallen , 
Det er mest plaktisk for redaktionen, 
at inolæg sendes som vedhæftede 
nier til e-mails og IKKE som tekst 
direkte I maiis. Alle tndlæg li! bladet 
ski'll forsynes med mwn på forfatter 
og evt. ansvarligt udvalg Inde I selve 
teksten. Medsendte fotos skal helst 
være med fotograf trav n og evt. 
bi lied tekst. 
på forhånd tak, RedaktIOnen, 

Deadlines 

Novembe r blad: 
Deadhne den 5. oktober 
December blad: 
Deadline den S, november 
Januar blad; 
Intet blad 

Adresseæn d ring; Henvendelser 
om adresseændnng og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen på 
e-mali-adressen: 
kontlngent@dsr-online.dk 

Redaktionen 

M~rlanne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 S4 
6trgltte Sabr<'l, 10n Skibsted, 
Kristian ElkJccr Kristensen Dg 
Lene Svingel 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Ho~lunde 
L 200 eksemplarer 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde Dg ,ndbetale et 
indrn~ldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dpr i bådhallen, Indbetalingen 
dækker de trC' første måneders 
kontingent. 

Kontingent 
Opkræves kvartalsvist forud via girO, ved 
over~knde)se af betalingsfrist pålæggeS 
et gebyr på 25 kr, pr. ry k ke r. HVIS ry k,<er 
krydser fo~inket ,ndbetaling, kan der 
ses bort fra rykker, men gebyret VII blive 
opkrævet det følgende kvartal. 
V,ontrngentet er 705 kr, pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 470 kr. pr. kvartal, Idet første 
kvartals kontIngent dog er 705 kr. 
ForSkellen 235 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldelse slcal ske skriftligt til D5R's 
kontingent kasserer, enten via 
snailmall eller e-mali (kontlngent@ 
dsr-Qnline.dk). Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
~vartølsmåned (1/1, 1/4, 1/7 og l/IC), 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben ,nden for de 
se neste 12 rn~neder, accepteres kun med 
betal,ng af kontingent for perioden fra 
udmeldelsen ril genIndmeldelsen. 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker Ikke automatisk. 
Man er medlem og kontIngentplIgtIg, 
II'Idtil gyldig udmeldelse har fundet 
sted, uanset om DSR's fac1liteter og 
aktiViteter benyttes. EkSklUSion vII først 
finde sted ved en restance svarende til 
1/2 -1 ~ rs kontingent, og restancen vil Dm 

nødvendigt blive inddraget ved Inkasso, 
Alle omkostninger I forbindelse hermed 
betales af skyldneren, 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget ss, 2100 København ø 

Sa nk kontonr. : 
D'ostgiro: 

Danske 80nk: 4330-4.33J 3628 13 
500 34 66 

Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 392963 26 

formand: 
Hans G _ Ols.en 
Ham le'.sg~de 3. 3 lv 
noo K"b~"havn N 
e -.,., ... 1, formand@dsr'onl""',r1k 

Kasserer: 
)ohiin Fryc~l\doh I 
E "g bil Id<e n l7 
<IHO V"urn 
lif, 2'~ 2l ~2 78 
f:. ma II kas5cre:r@ds.r·orHlne.Ok 

Sekretær og udlejning: 
PI" 0slcrg3Mc! 
BogMIder Alle SJ., l Ih. 
2720 Vanlo ... 
lif 20 76 1 7 37 
~~-mall sckret:iler@a;3,,·onirrlC,t1k 

Kaproni ngschef: 
Runi:! Gar toer
Sk(~de'9~<I" 32, lej 17 
J I 5<) K0be ~"avn K 
til 26 7-1 70 4B 
e·mall ka:Jrotl1og@dSf"-onllne.eli< 

Instru ktionsrochef: 
Ch"sren K-<>gM 
Schl"gelS Aili. ll, 2 tv, 

1807 F,edenksherg C 
lir.' 33 23; 236 
e-mail,mslru.tlM@dsr- onlin~,<lk 

Motionsroehef, 
S~(en Eller59~Md NI~I,en 
50rrt.:-r'HoveJ 11{ SL mf, 
2300 Ksb"",havn S 
rrf -11907924 
e-mali, motlM@d",-onllne.d. 

La ngtursrochef: 
laUrits RalJ~r Nlel~en 
Venneml~dcllel 20.4 lv 
1.100 '<"beroll"vn ø 
tlf li 47 75 76 
(!Ornad" It:l",qrur@d~r o"ljne.d~ 

Kajakrochef: 
"eU l is.ager 
Kilal u nd 59 ade b 
t664 I(øbenho"n v 
lU, 26 3<\ 00 39 
eAmcHi. ka)i1lt@ds,r'-onI4"e,dk 

Sportsrochef: 
lJln~ Ralfldæ, 
Når. Fnha~nsg"de 13 A. 3 Iv. 
2100 København ø 
lir n 76 S.2 32 
~- m~lI, 5por'@dsr-onllne.dk 

Husforva I ter: 
Mads R a 5m.JSS~ ~ 
SI'" ndv .o!T\gel 55 
li 00 KDbenhavn fil 
Tlf SI 'la 9S 4t 
~-maH: hu'Sforv~lter@dsPo"ll["'Ie.dk: 

Orienteri ngsse ktio nen 

Formimd; 
Rona I~ Cia u;;~" 
EngelsborgvtJ 4Q 
.BOO lyngby 

Kasserer: Sekretær: 
l"ha n F ryd eoda h I 
Engbl>kken n 
2830 Virum 

II( , 45 SS 58 Re 

Mir.nael Remod 
SpangbergS<)ildc 7, 4.N, 
2100 Koben ~~vn ø 
liL, 39 20 61;1 38 lir. &>92) 42 78 

Materielforva Iter: 
R"smus Skou 

1<ontl ngel1 tkasserer; 
Kun 5~f1hll9~ henvcnd~15er. 
DSR, Str,,"dvæ,.~et 55 
21 DO Køoen,avn ø 
e--mad 
~on(.ngent@dsr-llr)ll(,\E=, dl< 

R ed a kt,1fr: 
Md ria(\(jl? Bentlen 
MIlanove) , A, 1 Iv 
2300 ":"ben 'ØV~ S 
lit 26 7Q 06 5-1 
e-mali: Illadet@ds" onlln~ dk 

BarudvBlget: 
Poul DaflsrruD Ande,sen 
lak5egade 1-1, st 
1063 Koben,avn K 
II( 10 li "j I 44 
e -mi!tJ _ ::>arc.n@d~t -oFlI,nc. dk 

PR: 
H,,(lo hul A ndel"Si: n 
Forrun'Jel 46 
2920 CMMlortenlun<l 
lif: 396:3 0319 
e· mcHI I'lander-
sen78@hotmalLdk 



~4POST) @ 
pp DANMARK 

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

Sensommeren igennem har man kunnet iagttage mærkelige fænomener ved pontonen. Skiftende 

personer med hænderne i lommerne har rabl af roere på vandet. som til gengæld har foret.iJget 
den samme handling igen og igen i en uendelighed. Absurd teater? Nej, styrmandsinstruktiorl. Her 
er det Pia østergaard, der uddeler anvisninger (Foto: Lars Bundesen). 



Orienteringsløb i efteråret 2009 

Dato Løbstype Skov 

l.nov Gåsehusløb Ravnsholt 

8.nov Jæuemil Hareskovene 

14.nov Put&Run Tokkekøb Hegn 

14.nov Strønhult 

22.J1oV Gåsehusløb Ravnsholt 

13.dee J ulek ispus Ravllsholt 

Bladredaktionens varme opfordring 

Arrangør 

*** DSR *** 
OK 73 

Allerød OK 

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

Bladredaktionen er meget taknemmelig for alle de flotte indlæg og 
artikler, vi hver måned får til bladet, men desvælTe indløber det 
meste af materialet ofte efter deadline. Det giver os meget lidt tid til 
at læse korrektur, indhente manglende infonnationer OSV., inden 
bladet skal sendes til trykker, for at vi igen kan nå at få bladet ud, 
inden diverse armngcmenter starter. 
Derfor vil det være en utrolig stOf hjælp for os, hvis l fremover vil 
indsende all materiale INDEN deadline. 

Vi har brug for: 
I. Artikel/opslag, meget gerne i punkt 12, Times New roman, 

overskrift i punkt 16 
2. Navn/udvalg, der har skrevet artiklen 
3. Eventuelle fotos med billedtekst og navn p~ fotograf 

Så har vi alt materia le i . første hug', og vi kan hurtigt konune videre 
med vores arbejde, så bladet udkomIn<:r rettidigt. 

lvfange hilsner redaktionen 

34 

Leder 

A kti v i tetskal ender 

Kaproni ngskalender 

Indhold 

Indkaldelse til generalforsamling 

Generalforsamling i slyrmal1ds!aug~1 

Ju le frokost 

Hvis de nu ... 

FOImandens beretning 

Langturrochefen~ beretning 

Kajakberetn ing 

Sponsrochefens og kaproningchefens fælles beretning 

Motionsudvalgers beretning 

Materiel forvalterens beretning 

Instruktionslldvalgets beretning 

La ngtursty nn a n d skurser 

Det er så forrygende 

Tanker 

F a vori t leve randø rer 

O-løb 

Forrygende og spændende - således har vi hørt klubmew~rskabcrne, en regnvåd 

onsdag d. 23. seplember, 2009, beskreveL Og del er JO godt. Vinderne af 

lodrrækningsløber, 4 ~ inrigger, mix blev rra venstre: Charlotle Leb~hn, John Roy 
Ve s terga ard. Henriette Stokholm og Lone Hæk (styrkvinde). Desuden var Ulrik Ralfkiær 

med p~ holdet Til lykke lil jer l (FOlD: Lars Bundesen). 
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Tanker vedrørende klubmesterskaberne 

DSR afholdt klubmeslerskaber d. 23. september 2009. Tillykke liljer, der 
vandt. 
Jeg synes, at bestyrelsen - igen - bør overveje, hvordan klubmesterskaberne 
i DSR afholdes . 
Mesterskaberne afholdes på ct tidspunkt a f sæsonen) hvor det begynder at 
blive ret tidligt mørkt om aftenen. Således var det ret mørkt, da 
lodtrækningsløbet kl. ca. 19.30 blev afviklet, og bådene burde faktisk efter 
reglementet have haft lys på. 
Det kan konstateres, at knap halvdelen af konkulTenceme var aflyst pga. 
manglende deltagelse. 
Det er jo ikke imponerende. Og publikumsmæssigt er det jo heller ikke 
noget. der trækker folk til, at det trods de mange aflysninger tager næsten 
halvanden lime at afvikle 7 løb. Et sted mellem vel t O og 20 medlemmer 
havde fundet det ulejligheden værd at være tilskuere tilløbene. 

Sølvdamerne i 2+ inn"gger fik to ekstra roere og rog førstepladsen l lireren. (Foto: Lars Bundesen) 

Ved den efterfølgende prisoverrækkeise kunne man konstatere, at præmier 
til vinderne var sparet væk. Måske derfor var en del af vinderne taget hjem 
forinden. Så festligheden ved det var også til at overse. 
Bestyrelsen burde overveje enlen at sløjfe klubmeslerskabeme, som synes 
at have meget lav interesse både fra deltagere og publikum i den nuvæ
rende version, eller afvikle dem på et tidspunkt og i en form, der kan sam le 
dels deltagere, dels et rimeligt publikum. 

Lars Bundesen 

Aktivitetskalender 2009 

November 
Tirsdag den 3. 
Torsdag den 5. 
Fredag den 6. 
Den 14.- 15 . 
Fredag den 20. 
Fredag den 20. 

December 
Tirsdag den 8. 
Lørdag den 5. 
Lørdag den 12. 

Bestyre Isesmøde 
Deadline på deccmberbladet 
Kaproningsmiddag 
Strønhult O-løb weekend 
Generalforsamling 
Styrmandslaugets general forsam l ing 

Bestyrelsesmøde 
Julefrokost 
Juleroning 

Kap- & sportskalender 2009/2010 

Vinter 8GP (sidste datoer for indberetning af resultater) 

November 
Mandag den 2. kJ. J 2.00 
Lørdag den 28. 

December 

8GP - 2 x (8 x 50001) stafel 
Euro Slide Open, Gladsaxe 

8GP - 25 kilometer stafet Mandag den 7. klo 12.00 
Lørdag den 12. Åbne Sjællandske Ergometerll1cster

skaber, Kalundborg 

Januar 
Mandag den 4. kJ. ! 2.00 
Lørdag den 9. 

Lørdag den 30. 

8GP - 8 x 2000m stafet 
Åbne Jyske Ergometermesterskaber, 
Århus 
Fit for Rowing & Ergometer DM, 
Gladsaxe 
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"Det er så forrygende - og så er det rystende 
spædende hver gang" 

Dette lettere ironiske udbrud gjaldede over Svanemøllehavnen onsdag den 
23. september 2009, da klubbens årlige kJubmesterskab blev afvikJet. Og 
enig, der var ikke den store spænding, hvilket primært skyldes mangel på 
deltagere - for de, der kom, kæmpede bravt . Om det skyldes vejret, meget 
fokus på DM I uge efter eller blot manglende lyst til at forsøge sig i kon
kurrence med andre afklubbens roere vides ikke. Fakta er dog. at flere løb 
måtte aflyses. og bortset fra i et løb var der kun to både til start. Rekorden 
blev sat i 1 'er kajak, hene, hvor hele tre både var til start - det var så ti! 
gengæld det eneste kajakløb. som ikke måtte aflyses på grund af mang
lende deltagere. 

~------~-----------,------~~;-~ 

To /rcdiedele af vinderne / 2+ inf. herre .. (F% ' Lars Bundesen) 

Men de, der stillede op. blev dog alle klappet i mål a r en lille, men meget 
vedholdende glllppe Jftilskucrc. som holdt ud til den bitre ende. 

Resultaterne blev følgende : 
2+ inrigger, herre: 

1. Laurits Rauer Nielsen til venstre og Ulrik Ralfkjær (cox Agnethe 
Christensen til højre) 

2, Jon Skibsted og Allan Maagaard (styrkvinde Charlotte Lebahn) 
4+ inrigger. damer: 

1. Lone Hæk, Christine Bille, Anna Laybourn og Henriette Stok holm 
(styrkvinde Kirsten Kirk Jepsen) 
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Generalforsamling i Styrmandslauget 

Stynnandlauget anno 2009 indkalder henned nuværende og kommende 
medlemmer til den årlige generalforsamling i lauget. 
Fredag den 20. november, i umiddelbar forlængelse af ~SR 's ~eneraJfor
samling, løher Styml,mdslaugets traditionsrige generalforsamling af sta

blen. 
Kom og hør mere om Stynnandslaugets aktiviteter i del forgangne år, drik 
spandevis af kolde Carlsberg 47) og vær med til at byde det kommende 

laug velkommen. . 
Alle kan blive medlem af SlyrmandslaugcL. Eneste fomdsætnmg er, at du 
er medlem af DSR og har lyst til støtte del sociale liv i DSR. Dll behøver 
ikke at være stynnand. 
Der er gratis øl til alle medlcn.1mer af Styrmandslaugct. Du kan forny 
medlemskabet/ hlive medLem på selve dagen . 
Fl års medlemskab koster 30 kr. 
Så kom ti! aeneral forsamlingen fredag den 20 . november, vær med lil at 
(ømme bar;n for o\, og lad endnu ell generalforsamling gå over i historien. 

Vel mudl, StYJ1r1ondslaug(:'./ aIlIlO l()()i) 

De! afgflende slyrmands/aug, som har bidraget med alverdens ak//viteler gennem Mel. 7 

(Foro: Tim Garflct·Nu!ISen) 



p.\ ~Ilmmc måde var der i for:lrct flere styrmandsInstruktører, end der var 
hold til. Det betød. at der ikke blev uddannet sil mange stynnænd, som vi 
kunne have ønsket. Sellere ptl sæsoncn var der bl.a. ucrfor mangel p~ 
styrmænd på motionsroatkncme. På den baggrund er det måske lidt svært 
at forstit at ikke flere Ilf vorc~ medlemmer efter en eller to sæsoner på 
vandet tager styrmandsret. /\lt~mativet kan jo nemt være, at man ikke 
kommer af sted. Efter en slutspllrt i august og september lykkedes det trods 
alt at uddanne ca. 40 nye styrmænd i 2009. 

I 2009 blev 8 \ er-styrmandskursel gentaget og med stolTe succes. (alt 10 
o(tcrstynnænd er blevet uddannet i 2009 . Del er 2 mere end i 2008, og også 
kaproningsafdelingen er begyndt at henytte sig af tilbudet. 

Arets kanindåb var traditionen tro et orienteringsløb, med en lang række 
rorelateredc opgaver, der skulle løses. Efter orienteringsløbet kom Kong 
Neprun forbi og forestod personligt dåben afca. 60 kaniner. Ti! afteodåbell 
blev endnu en række kaniner gjort til rigtige roere. Efterfølgende er der ved 
spontandåbe bleveT døbt yderligere kaniner. En dåb vel tilrettelagt og 
udfør! af dc\bsudvalget, en stor nok frivillige og to flasker sovsekulør. 

Jeg får ganske ofte positive tilbagemeld inger på de forskellige aktiviteter, 
som er udbudt i instruktionsregi. Og det er naturligvis rarL Imidlertid bør 
rosen renelig gå til alle jer, der tal" det til ar fungere: lnstruktiollsudvalget, 
instruktionsrovagter, instruktører, scullerinstruktører, stynnandsinstnlktører 
og dåbsudvalget. I har været villige til at bruge tid, energi og evner på at 
give nye roere og styrmænd god instruktion. Tak for en stor indsats - jeg 
håber, I har lyst til at være med igen til næste år! 

Christen Krogh 
Jnslruktionsrochej 
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DSR skitur 2010 

75 er tilmeldt til skitmen i uge 6 til Monlgenevre, Frankrig 
Vi har ska ffet flere pladser til turen, så du kan nå det endnu. 
Læs mere her: http ://gnlppe.skirejser.dkJgmppe 
Password: barbieogken 

Med Barbie og Ken på tur 
Mene og Senna 

mefle_berner _c@holmail.com 
msodoom@gmail.com 



Der har ikke været nogle voldsomme skader i SvaHemøllen, og det er til 
u'ods for, at vi har han både i Ukraine og Sverige. Sommer
vedligeholdelsesdagene gjorde deres til, at bådene var klar til efterårs
sæsonen, meeen nu kan man efterhånden godt se på skadesslatistikken. al 
det har været en lang sommer. 
Som alle andre er vi i materjeludvalgelblevet digitale, og vinler
vedligeholdstiJmclding er derfor i år foregået over internettet med de 
udfordringer, del nu engang giver. Systemet har dog virket relativt pro
blemfrit og har hjulpet med at generere diverse lister til de glade båd
fonnænd . 
Et andet nyt tiltag fra materieludvalget er et telt! Ja nemlig, i år kommer 3 
af klubbens både til at ligge i el telt på græs[)lænen . fonnålet er narurligvis 
at skabe plads i bådhallen ril vedligehold, og ved at flytte de både, som roes 
gennem vinteren, ud i teltet, skulle vi gerne få bedre plads til sandpapir og 
hygge. 
Fremtiden byder naturligvis også pR udfordringer, og for materieludvalget 
korruner næste sæson til at handle om at få den nye 2'er færdig til stander
hejsning, og som det helt store projekt står vores ponton og ramper overfor 
en udskiftning. Samtidig e(" vognparken ved al trænge til opdatering og 
udskiftning. 

Vel roet 

Malerie~rOI1!al'eren 

Randersgade 23-27 
Postbox 2513 
2100 København ø 

3542 1657 
Fax 3S 42 01 60 
E-mail: obro-tra@obro-tra.dk 
www.obro-tra.dk 

Åbent: man-fre 7.00 -17.00 
lørdag 9.30 - , 3.00 

PROFFCEN'TER 

Med denne gave som rygstøtte kunne arbejdet begynde for alvor på bag
grund af Mogens' materiale. Det viste sig dog nødvendigt at opdatere 
projektet undervejs, men den planløsning, der er kommet ud af det, er en 
stor forbedring i forhold til de oprindelige baderum. 

Herrerne har fået 6 brusere i stedet for 3, dameme har laet 8 brusere i 
stedet for 5, og der bliver etableret nere skabspladser til damerne, hvilket 
var tiltræng!. 

Som så mange andre byggeprojekter er budgctret dog vokset undervejs, så 
det samlede projekt har kostet ca . 2,3 million. For al holde udgifterne nede 
overvejedes det at spare saunaerne væk. Det kunne DS R's Venner dog ikke 
sidde overhørigt. Sanunen med værftet har Vennerne donerer begge de nye 
saunaer fuldt monIeret. Tak for denne !lotte gave. 

Nedenfor er en komplet liste over donorer uden hvis hjælp projektel ikke 
havde ~LlJU1et gennemføres. En stor tak for støtten ti I dem og ti l de mange 
medlemmer. SOI11 har hjulpet til undervejs. 

A.P. Møllers og Hustru Chastine McKinney Møllers fond 
Ree's Legat 
DSR's Venner; 
DSR 's Bådeværft: 
Christa og Viggo Petersens FOlld: 

Roaktiviteter-ne 

J .000.000 kr. 
300.000 kr. 

60.000 kr. 
75.000 kr. 
50.000 k.r. 

Et stabilt medlemstal betyder dog ikke, at der ikke er sket noget på den 
fronL Under Christens kyndige ledelse har inst1l.lktorkorpset gjort en fanta
stisk indsats med at oplære de nye medlemmer i roningens ædle kunsl, som 
kulminerede ved en meget vellykket kanin dåb. En stor tak til instruktører 
og dåbsudvalg for arrangementet. Læs mere herom i lnstruktionsudvalgcts 
beretning. 

DSR har tradition for at tilbyde medlemmerne el væld af muligheder for 
organiseret roning. LangDistanceKaproning (LDK), Sved På Panden, Otter 
Grand Prix og øVlige kaproningstilbud har i denne sæson fået følgeskab af 
endnu flere tilbud . Kajak+ er begyndt at få en fast struktur og senest er 
Kajakpo!o kommet på klubbens ugentlige program . l I 



Årsberetning fra Motionsudvalget 

Denne rosæson var min første j egenskab af motionsudvalgschef. Derfor 
har jeg varetaget motionsroernes interesser i klubben bl.a. i kraft a f m in 
plads i bestyrelsen. For mig er det nyt med bestyrelsesarbejde, foreningsar
bejde har jeg dog været involveret i tidligere. Når man prøver noget ny1, 
bliver man belønnet med nye opleveiseT og estaringer. Heller ikke denne 
gang er jeg blevet snydt. Nu da rosæsonen er slut, ved alle, at konunando
styring er afgørende på en rotur. Det har overrasket mig I idt, at denne 
organisationsform sætter sit præg på klubben - også når vi ikke er i bå
dene. Jeg havde forventet tlere lange diskussioner og en større tilbøjelig
hed til at bøje regler. Meget positivt efter min mening. 

I motionsudvalget har de enkelte medlemmer været -tlittige arrangører at fx 
maneskinsture, løvspringsmr og lignende, men også vinteraktiviteter så 
som spilaftener. En anden vigtig gnIDpe for os alle er rovagteme, de sørger 
for god ro og orden på bådpladsen tirsdag, torsdag og søndag. Arraogører 
har flere gange modtaget taknem 1 ighed fra del tagere, og jeg vi I ved denne 
lejlighed ~ige tak for indsatsen. 

Det er rigtig fedt at stå for et arrangement, deltagerne er glade for. Det er 
en af de måder, man kan møde flere i klubben, derfor kan jeg klart ;mbefale 
at være med i et udvalg. Du kan fx vælge motionsudvalget. 

Vi er j en klub med mange traditioner. og der har været enkelte ændringer i 
den forgangne sæsons "program'~. For første gang holdt vi Sankt Hans 
uden bål i klubben. Eruælte mente, at det ikke kumle være rigtigt. Da 
årsagen er risiko for brand var der forståelse for traditionsbruddet. Vores 
nærmeste naboer er som bekendt sejlbåde, heraf brandfaren. Tutorroningen 
fortsatte i år, dog arrangeret som enhver anden rotur via roaftaler. Det blev 
til mange gode ture, ikke kun for kaniner, men også flere rutinerede roere. l 
ar stod motionsudvalget endvidere for aftendelen af dåbsfesten. 

Det er mit håb, at alle vil bruge klubben Oittigt ber i vintersæsonen. Der er 
Ikke blot båd ved ligeho Id, men en hel perlerække a f ugentl ige aktiv iteter. 
Ende! ig er der også mul ighed for at ro om vi nIeren, ikke blot i et ergom e
ter, men også på vandet. 

Søren Ellersgaard Nielsen 
MOlionsudva19schef 

stand - også om sommeren. Det giver f.eks. gode muligheder for vinter
roning den kommende vintersæson, at der er både, som ikke skal vinter
vedligeholdes. Husk derfor: Ejterlad allid båden i den stond, du gerne selv 

ville/inde den. 

Vi har i denne sæson fonsat opgraderingen af scullennateriel!et i S"ane
møllen. Dene hmne mærkes på årets Hjelmsj6-1ejr, hvor der for første 
gang i min erindring ikke var mangel på materiel. Den årlige Hjelmsjo-lejr 
er stadig en populær lejlighed til at boltre sig i outrigger eller kajak på 
trods af en prisstigning til svimlende 150 kr. om dagen. En stor tak til 
Hjelmsjo-juntaen for et godt arrangement. 

Bestyrelsen har i år besluttet at udvide bemandingen på værftet ved at 
ansætte en lærling. DSR's bådebygger Kim Knudsen har således fået 
mul ighed for at give sin store v iden om bygn i ng og reparation af in- og 
outriggere videre til Inger Pors. Inger er selv roer og medlem afDSR. så 
det er en glimrende match. For klubbens vedkonunende er det en glim
rende mulighed for at bidrage Il! at holde håndværket i inriggerbygning ved 
lige i Danmark, samtidig med at vi torøger kapaciteten på værftet med de 
ekstra kræfter. Omkostningerne dækkes ind ved tilskud og ved at værftet 
udfører reparationer udefra. 

Klubhuset 
Det er ikke kun j badenlmmeJle, der er sket forbedringer i klubhuset. Under 
Mads' energiske ledelse er der sket en række forbedringer, se blot gulvet på 
trappen og på 1. sal. Det er også lykkedes Mads at sikre DSR praktisk 
hjælp lil vedligeholdelsen af huset Det har blandt andet resulteret i, at aBc 
vinduerne på I. sal er blevet reddet fra at rådne væk. Jeg er sikker på, at vi 
alle er enige om, at de penge, der er sparet ved at undgå en udskiftning af 
vinduerne, kan bruges bedre på roning. 
Mads har genoplivet en gammel favorit - husvedligeholdelsesdage. Denne 
sæson var der en ganske velbesøgt af slagsen, og forhåbentlig kommer der 
flere til næste år. En staf cadeau til Mads, som både magter at være hus
forvalter, eliteroer og studerende på samme tid. 

Hans G. Olsen 
Formand 
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Arets DM og VM resultater 
Sæsonen begyndte med en række triumfer for DSR 's herrer ved ergometer
DM, idet Tøger Berg Rasmussen vandt l junior A (18-23 år), Jens Broberg. 
Jacob J espersen, Marti n Dah 1 og Magnus M adsen tog sig af henholdsvis l_, 
2., 4. og 5. pladsen i den åbne herre klasse, Eskild Ebbesen og Thomas 
Ebert satte sig på henJlOldsvis I. og 2_ pladsen iletvægts hen·e 30+, mens 
Jack Ekman tog sig af 1. pladsen i 30+ åben klasse. I letvægt hen-e måtte vi 
desværre se det fysiske stortalent Henrik SteL.1nSen (Roklubben Furesø) 
løbe af med sejren som den første letvægter nogen slnde under 6 min, altså 
verdensrekord, herefter kom Mads Rasmussen på 2. pladsen, ligesom Helle 
Tibian tog en fomem andenplads efter Juliane Elander (Odder Roklub) i 
kvindemes letvægtsklasse_ 
Ved Danmarksmesterskabeme i langdistanceroning blev det til Guld til 
Anne Christoffersen. Mette Bemer, Kristine Samson og Kirsten Jepsen I IO 
km dame og ligeledes guld til Anders Moustgaard, Thomas Vedsø. Bjørn 
Sætterstrøm, Søren Krogh Hansen og Ulrik Ralikiær i 25 km herre .. 
Ved VM fik Mads Rasmussen, efter et meget 110t løb i semifinalen, som 
han vandt, en bronzemedalje i sin første sæson i letvægts-herre singlescul
ler. Mads' makker fra dobbeltsculleren gennem mange år, Rasmus Quist, 
valgte at stiHe op for DSR i ar og vandt VM bronze i 4x. men kunne des
værre af tekniske grunde vedr_ klubskiftet ikke stille op 'for DSR ved DM. 
Vi glæder os til næste år, hvor Rasmus ikke kun vil repræsentere DSR 
internationalt, men også nationalt. Helle Tibian blev udtaget i dame 
letvægts dobbeltsculler og kom ind på en samlet t 0_ plads ligeledes efter et 
flot semifinale-løb, der dog ikke rakte til en finaleplads_ 
Ved årets kortbane-DM, blev det til danske mesterskaber i tung dobbelt
sculler med Mads Rasmussen og Anders Moustgaard, i fireåres inrigger 
med Jens Broberg, t\icls Gommesen, Ulrik Ralt1ciær. Thomas Vedsø og 
som styrmand Kirsten Jepsen samt i tung toer uden stymland med Eskild 
Ebbesen og Thomas ·Ebert. DSR vandt desuden forbundsmesterskaber i 
toåres inrigger med Kirsten Jepsen og Mette Bemer og som styrmand Anne 
Christoffersen og i letvægts dobbeltsculler med Asta Larjomaa og Gitte 
Willumsen. 

Ulykker 
I sæsonen 2008/2009 havde vi ingen alvorlige færdselsulykker. På foran
ledning af den meget alvorlige ulykke sommeren 2008 blev der gennemført 
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Årets mest eksotiske tur var udenfor enhver tvIvl sonunet:ens ferielangture 
på Krim. De bød på adskillige udfordringer og på store oplevelser. Afstan
den til Krim må nok siges at være den maksimale rækkevidde for vores 
bådtransporter. Fem dages kørsel i bver retning er en fantastisk indsats fra 
arrangører og medarrangører. De praktiske forhold omkTing roning langs 
Krims kyst og kontakten til de ukrainske myndigheder var også lidt mere 
udfordrende end forudset, men turen blev gennemført i det varme vand og 
blandt delfineme - et eventyr, som der kan fortælles mange historier om til 
vinter. 
Årets største tur var udenfor enhver tvivl kaninlangturen. 46 kaniner og 
styrmænd tog i september en weekendtur mod nord. Overnattede i Rung
sted Roklub og kom så langt op ad kysten, som lyst og kræfter rakte til. 
Nogle var i Sletten, andre i Snekkersten, og enkelte vendte fø'·st ved Hel
singør Roklub, Det var en fantastisk god og velorganiseret rur, hvor vi både 
havde blankt vand og blæsevejr. 
Tak til alle, der an-angercr langture for DSR. og især tak til alle. der er med 
til at llddmme langtursstyrmænd i DSR. l år har vi indtil nu udnævnt syv 
nye langtursstymlænd, og jeg håber at kunne færdigbehandle endnu en 
ansøgning, inden sæsonen er slut. 

Laurits Rmler Nielsen 
Langtursrochef 

Nye langtursstyrmænd 2009: 

Rasmus Skou 
Jens Vaigt Smidt 

Henrik Behrendt 
Jacob Saxild 

Arme Jensen 
Grane Høegh 

Senna Odoom 
(Knud Hjalmar Back) 



Otter-Grandprix (8GP) 
Som en nyskabelse inden for 8GP har DFfR lanceret firer-grandprix. Et 
hold består af 4 roere der bver ror to løb: et i dobbeltsculler og et i dobbelt
firer. 
DSR's ottcrgrandprix-gmppe lagde sig lidt ud! veter<lngruppen bl.a. med 
den glædelige nyskabelse, at to veterandamer i efteråret også sluttede sig lil 
gruppen, der ellers tidl i gere udel ukkende har bestået af mænd, og kom 
således op på ca. 20. Veteranerne stillede i sæsonen med et 8GP hold i 3. 
division og ct nyt 4GP hold i l. div., der samlet begge endte på en 3. plads i 
turneringen. I damernes gmppe var der først på året nogen usikkerhed 
omkring trænersiruationcn, hvilket muligvis var medvirkende til at et par af 
de gamle garvede 8GP damer, der i mange år dels har hjulpet lil i gruppen 
dels lavet flone præstationer, forlod gruppen - Tak for en god indsats 
gennem årene. Et generationsskifte er sAledes en realitet. På trods af ti 19ang 
afnye energiske kræfter og en flot indsats fra træner Jacob Amstmp Møller 
har gruppen således i år været noget mindre (ca. 12- t5) og stillede således i 
år kun med et- 8GP hold i I. div, hvor det blev til en samlet 3. plads, samt et 
4GP hold i 2. div., der blev nummer l. l herre 8GP gt1Jppen har vi ligeledes 
sagt farvel til en del gode gamle kræfter. men også haft inspirerende tilgang 
af ny energiske roere fra både ind- og udland, hvorfor aktlvi tctsn iveauet har 
været uændret på hene 8GP i hver af de tre divisioner. Det blev her til en 
samlet 2. plads i helTernes l. og 2. div. samt en 3. plads i 3. div. 

Projekt Talent2016_dk 
Tøger Berg Rasmussen ~atte tmmfpå fra begyndelsen afsæsonen med en 
sejr ved indendørsmesterskabeme j ergometer roning i Junior A klassen 
(16-18 år) og gjorde flotte tekniske fremskridt på vandet sanunen med 
talentkammcrateme Mark I-Iartsteen, Frank Steffensen og Emil HOOlung i 
dobbeltfrrcr. Mette Dyrlund Petersen og Nina Byril Kronborg deltog i 4GP 
sammen med to roere fra Roskilde og kom demled godt i gang på vandet. 
Danmarks Ro Center (i daglig tale DRC), der er DFfR's landsholds
organisat ion, overtog i år ansvaret for rekruttering af roere I i I Taletlt20 16 
og udarbejdede flotte visionære retningslinjer for projektet. Blandt adskil
lige særdeles velkvalificerede kandidater blev Ylette Berncr her fra klubben 
ansat) foreløbigt for et år, som sekretær i projektet med ansvar for praktisk 
koordinering samt gennemførsel af den omfattende testning i både Århus 
og Køben]lavn med hjælp fra DSR-roere såvel som trænere. Målet er som 
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2009 har budt på flere nye tiltag og indkøb: 

Vi har startet kajak+ med eksterne undervisere. Dette er et tilbud til 
alle kajakroere om at fa pudset sti len lidt af. da hovedvægten her 

ligger på teknik. 

Der er indkøbt ct sæt polokajakkcL der ikke kræver kajakret og 
derfor kan benyttes af alle i klubben. Som debut har polokajakkemc 
været med på Hjelmsjo, og der er oprettet en polokajakgruppe, der 
træner hver lørdag. 

l år igen har vi kunnel ~e DSR ri I diverse løb og igen i år med tine resulta
ler - ikke mindst til Tour de Gudenå. 

2009 har budt på mange langture - faktisk er hele 14 ture blevet afviklet -
med flere eller færre roere. 

På materielsiden er der kommet flere nye kajakker fra forskellig side, og vi 
har også solgt et par stykker, så kajak-flåden nu ligger på et fornuftigt 
niveau. 

Sluttel igt har Kell valgt ikke at sti He op som kajakrochef ti I næste år. Der er 
endnu ikke fundet en ny kandidat. 

Kajakrochefen 
Kell Jisager 

Reminder: 
Når du skifter- e-mai! adresse, mobilnummer og/eller får 

ny adresse, så husk at opdatere din Groupcare-profil! 
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Sportsrochefens og kaproningschefens fælles 
beretning 

Ansvarsområder og samarbejde 
SP0l1swchefen og kaproningschefen bærer i fællesskab det sLIm lede ansvar 
for al konkurrenccruning i klubben, Jog sådan .. at dagl ig drift. overordnet 
~tr;1tegi og planlægning afhhv. outrigger- og inrigger-kaproning ligger hos 
henholdsvis kaproningschefen og sportsrochcfen. Det samleJe økonomiske 
ansvar ligger udelukkende hos kaproningschefen. 

Strukturering af arbejdsopgaver 
Konsolideringen af de organisatoriske forandringer med uddelegering af 
det daglige driftsansvar for aktiViteterne i de forskellige undergrupper, der 
blev gennemført i sidste sæson, fortsatte med placering af ansvar hos mere 
~nd 25 gode, stabile nøglepersoner (se OSR's hjemmeside under 
konkunenceroning). 
Potentialet j "Groupcare-informationcrne" på alle langdistancekaproere og 
outriggerkaproere med kontaktuata, oplysninger om frivillige arbejdsor.Jrå
der, interesscområrJer og kompetencer cr dog stadig stort, og en nøgleper
son ti! håndtering af denne in fom1ation og <lIIokering af rOl:rnc ti! arbejds
opg8ver i klubben er stadig et stort 011Sk~ . Målet er 3t alle konkulTcnceroere 
tager an~var enten i klubben (som båd formænd, instruktører, festarrangører 
etc.) dIer for aktiviteter som fx outriggermaterieludvalg, trænings
organisering, ergomctcrvcdligcholdclsc etc. Desuden er det obligatorisk for 
alle konkurrencerocre al deltage j store rengøringsdag (ajle medlemmer er 
vel komne) lørdagen før hen bo kb"is slandcrSIJygn i ng og slanderhejsn ing, 
saml rengøring af ergolllelcrnm1Jnd. 

Fordeling af inriggerne i Svanemøllen 
Bådti)f(leling og koordinering af materiel i Sval1CmøllCII sker i samarbejde 
med instruktions-, motions- og langtursroeheferne. Da tidligere erfaringer 
har vist, at forueling af materiel på de forskellige interessegrupper kan 
være vanskelig, tog de nævne rochefer allerede tidligt på året hul på drøf
telser om båd- og ressourcefordeling mellem de forskellige grupper. Ved 
gensidig forståelse for de enkelte gll.1ppers ressourcebehov og enighed om 
justeringer undervejs blev der tilvejebragt en bådfordeling, der har fungeret 
sæsonen Igennem. 

LDK- SPP- Racerkaniner 
SPP, LDK og Racerkaninprojektet har fungeret med flotte kapronings
resultater. En stor tak til LOK træner Bøg Mosegaard gennem hele sæso
nen og Gunnar Levring i sæsonens første måneder, til SPP~træneme L~urits 
Nielsen, Lene Baisen og Søren Krogh Hansen og racerkamntrænere Bjørn 
Sætterstrøm, Knud Back, Agnele Christensen og Kim Bjørn . Sidst men 
ikke mindst en stor tak til Christian Vinkler som koordinator og for at 
lægge træn ingsprogrammerne. .. 
På resultatsiden har DSR klaret sig flot i år. I langdlstanceturnerrngen blev 
det til guld, sølv og bronze i 10 km dame (DM), ~ld lil 25

0

km herre ~DM). 
sølv i IO km åben mix, bronze i IO km veteranmlX. l dette ars Sved pa 
panden (SPP) har DSR haft ikke mindre end 13 hold til .start, hvilket gør 
DSR til mest aktive SPP klub. SPP har manglet trænerhjælp gennem sæso
nen, og der arbejdes på at finde en løsning til næste sommer. Racer- . o 

kaninerne vandt Spejler og Bolcheglasset, men desvæne havde K VfK I ar. 
fået stablet to usædvanligt stærke damehold på benene, og derfor kunne VI 

ikke trække Damepokalen og Svanemøllesilden hjem. 

Outgames 
OSR var vært for ca. 200 roere fra 13 forskellige nationer j Forbindelse 
med atholdelsen af Outgames under mottoet Love af Freedom - Frcedom 
to Love. Arrangementet var cn stor succes og festen i Svanemøllen nok den 
største l klubbens historie. Uden en helt unik ophakning fra klubbens 
1l1cdlernmer havde hverken fest eller det store sportslige program kunnet 
afvikles. - En kæmpe tak til alle frivillige. 

Vindere af M2 X. 1. div., Jacob Jespersen og Anders Moustgaard. 19 



Kajakberetning 2009 

Så er der gået endnu et år j DSR og igen med kajakker på vandet og i 
vandet (Det samme gælder personerne, der burde sidde i kajakkerne). 

Ocr har som sædvanligt været en del aktiviteter i og omkring kajakskuret. 
Vi har igen i år haft 2 hold med nye pingviner. et forårs- og et sommerhold 
- nøje overvåget af en flok dedikerede instruktører, der endnu en gang har 
vist os, at glæden ved kajakroning nemt kan gives videre. Til hold

fordelingen brugte vi - som altid - 50/50 hhv. efter anciennitet og lodtræk
ning blandt DSR's medlemmer, og selvom vi ikke har haft mulighed for at 
tilbyde alle, der var interesseret i at få kajakret. en plads på et af holdene, 
lykkedes det os alligevel at komme godt ned på ventelisten. Derudover er 
der også tilgået en del fra andre klubber, som alle er i fuld gang med at 
blive integreret i DSR. 

Fødselsdagsfesten blev som vanligt holdt i Hawaii-stil, med god hjælp fra 
de pingviner, der havde en tjans, der skulle aftjenes. 

KaJ8krochef Kell/sager i fuld gang med at instruere (Foto: Lars Bundesen) 
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sidste ar at komme lid på ~å mange skoler og ungdomsuddannelser som 
muligt i løbet af september og oktober og meget gerne teste endnu flere 
end de godt 300 elever, det lykkedes DSR at teste sidste år. Vi har sammen 

med DRC bevidst valgt at starte testningen i efteråret, da dette giver os i 
DSR en unik mulighed for at introducere de unge mennesker i til livet j 
Svanemøllen. Det er således hensigten, at nye såvel som gamle talent2016-
roere i I",het af vinterhalvåret og det tidlige forår skal opnå almindelig roret 
samt gennemføre teoretisk stynnandskursus. så scullem:!ttcn hurtigt kan 
erhverves til foråret. Det er vores intention herigennem at integrere nye 
som "gamle" talent 20 l ()-roerc endnu bedre i klubben. 

Den øvrige outriggertalentgruppe 
Vores store ungdomstalcnt Marie Gottlieb måtte desværre lide den tort ikke 
at blive udtaget til VM, lige som vores tunge ungdomstalent Mikkel Jacob

sen ude på marginalerne ikke blev udtaget til ungdoms VM. LIgeledes 
indfriede sæsonen ikke helt forventningerne for Jesper Cullen (U23), Søren 
Krogh Hansen og Sigurd Nordendal, der dog gjorde gode tekniske og 

fysiske fremskridt. 

Vinderne af W4X, 2. diV., 4GP; Christina Bøje, Lelle Boisen, Mette Thor Hansen og Gitte 
Nørgaard. 
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Langtursrochefens beretning 2009 

DSR har i sæsonen 2009 været på langtur så mange steder i Danmark og i 
uJI;mJet, at jeg ikke en gang vil forsøge at opremse alle destinationeme. 
Der har været store ture med virkelig mange deltagere, og små ture med en 
enkelt båd, eller enkelte roere, der var på tur med kammerater fra andre 
ro k I ub bero 
Jeg vil dog gerne have lov lil at fremhæve nogle af sæsonens mere skelsæt
lende ture.. Allerede i foråret blev der lagt op til en stor sæson, da langturen 
lil Blekinge i St. Bededagsferien havde 17 deltagere. Arrangøreme havde 
vist regnet med to eller tre både. Her så man nærmere på den svenske 
sbcrgård og på det lumske skær, hvor en sovjetisk ubådskaptajn engang 
var så uheldig at sætte sin båd på gmnd - alt for langt inde i svensk far
vand. 
T højsommeren var der igen weekendtur til Kalø Vig, her var 29 roere af 
sted og oplevede I idt af hvert. Jeg vi I gcme opfordre ti I at læse den gode 
beretning i bladet Kalø Vig-turen bliver forhåbentlig en tllbagevendende 
Succes. Aftalen med Århus Studenter Roklub er, at vi ror deres både så 
langt væk som muligt den sidste weekend i juni, så de kan fa plads til at 
holde kaninfest i bådhallen - den aftale gavner alle paner! 

På tlrets "ævenryr-fur·' tJ1 Krim kom er par delfiner ogsCl forbi. (Folo: Lars Bundesen) 
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tre sikkerhedsseminarer, hvor færdselsregleme for Bagsværd So blev 
gennemgået med fokus på sikkerhed og gennemgang af ti d l igere ulykker 
og nærved hændelser samt disses omstændigheder. 

Klubarrangementer 
Klubmesterskaber i ergometer i marts blev afholdt med meget stor delta
gelse i den åbne herreklasse - og afv i kledes fi nt af planlægn i ngsgruppen 
bestående af Jesper Cullen, Gitte Wi\lumsen, Henrik Asmussen, Mikkel 
Senna, Kim Bjørn og Helle Bak. 
Forårets store rengøringsdag blev afholdt med deltagelse pa over 60 roere, 
hvoraf lang de tleste var kookurrenceroerc. 
Svanemøllema tehen blev i år cltTangeret af KVIK. Løb, fælles sp isning og 
præmieoverrækkelse afvikledes på traditionsrig og venskabelig vis med det 
for DSR gode resultat 7 sejre ud af Il løb. 
Følgende blev klubmestre ved Klubmesterskaberne i Kalkbrænderiløbet: 
2+ inrigger herrer: Laurits Nielsen og Ulrik Ralfkiær, styrrnand Agnete 
Christensen. 4+inrigger damer: Lone Hæk, Henriette Stokholm, Christine 
Bille, Arula Laybom, styrmand Kirsten Jepsen. lx herrer: Jacob Jansson. 
I 'er kajak herrer: Steen Jørgensen. 4..;... inrigger herrer: Laurits Nielsen, Jens 
I3robjerg, Niels Gommesen, Ulrik Ralf1<iær, styrmand Agnete Christensen. 
2+ inrigger damer: Mette Bemer, Kirsten Jepsen, stynnand Ida Eltorm. 
Lodtrækningsløb: John Vesterholm, Henriette Stockholm, Charlotte 
Lebahn og Ulrik Ral fk i ær, styrmand Lone Hæk. Tak til planlægnings
gruppen bestående af Jacob Jansson, Jacob \Vinkel og Lene Boisen. 

Tak 
Stor tak koordinatorer, trænere og frivillige på alle niveauer uden hvem 
konkurrenceroning i DSR ikke ville være mulig. 
En stor tak skal desuden sendes til Ree's Legats bestyrelse for den støtte 
DSR's konkurreneeroning har nydt godt af i løbet af sæsonen. Samt en tak 
til Deloitte og Team Copenhagen uden hvis støtte Talentarbejdet vil!e have 
haft meget trange kår. 

Oktober 2009, 
Ulrik Raljkjær, Sportsrochej 
Rune Gartner. Kaproningschef 



Samtidig er det en prioritet for bestyrelsen at sikre rum ti! det bredeste 
tilbud i klubben - nemlig motionsroningen . Bestyrelsen har sikret, at der 
altid er materiel at ro i, uanset tidspunkt. De vigtigste roller har d~g vores 
trofaste motionsrovagter og den hårde keme afutrætteJige motionsroerc~ 
som flittigt har luftet årets kaniner. Uden dem ville motionsroningen ikke 
hænge sarnmen uge efter uge. Tak til dem, og samtidig tak for 
nu\neskinsrure og øvrige motionsammgemellter, som de samme 
Tordenskjolds soJdmer har æren for. 

Alt i alt savner man ikke muligheder for at komme på vandet i DSR. 

Medaljerne 
Igen i år har DSR markeret sig på mange nivc::Iucr og mange slags kapro
ning. Særligt fornøjeligt var det al slå KVfK'erne i den årlige Svanemølle
match, selvom sejren ikke var helt så stor som sidste år. livis man skal se 
positivt på det, kan det jo være med til at holde gejsten oppe hos naboen, så 
de ikke helt kaster årerne fra sig i fortvivlelse. 
På den internationale scene vandt Mads Rasmussen og Rasmus Qvist 
begge bronZe til DSR ved Verdensmesterskaberne i år. Endnu en 110t præ
station og måske ikke den sidste vi har set fra de to herrer. Rasmus er nyt 
medlem hos DSR. Velkommen ombord. 
Mange andre DS R-roere har gjort sig positivt bemærket på vandet i år, og 
det bl iver t:n fomoje!sc at se all c poka terne ud stillet i klubhuseL li l vinter. 
Se mere om DSR's ll1:lnge sejre i Sports- og Ketproningsberctningerne . 

Materiellet 
De mange muligheder kan scs pi\ aktivitetsniveauet for roningen i DSR. 
Ocr bliver roet mange kilometer i DSR, både mange ture, I~nge ture og 
mange langture. Se i LangLursrochefens beretning, hvor mange langture 
DSR har været på i år, og navnlig hvor langt væk en langtur kan gå. Det er 
dejligt, at så mange DSR-mcdlemmer får glæde af en nlr på søen. 

På trods af den megen brug er klubbens bådpark i meget fin stand, takket 
være en stor indsats fra Materieludvalg og aktive medlemmer. Det er 
vigtigt, at vi alle husker på, at vi har ansvar for at holde bådene i roklar 
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Materielforvalterens beretning 

Det var så det år i materieludvalget, og hold op der har \,;1:r("l gang i den 
igen! Lad mig derfor starte med at takke de mange arbcjd~omme 
sandpapirsbrugere, bådfom1ænd og ikke mindst rnatcrieludvalget for den 
store indsats, I har gjort for at holde klubben IlydendL. 
Vintervedligehold gled nogenlunde smertefrit , dog med den så kendte 
ophobning af arbejde lige før sranderhejsning. Langt de fleste håde var dog 
klar, da standeren strøg til tops på flagstangen i marts. 
I foråret fik værftet vokseværk, da vi ansatte Inga Pors som bådehygger
lærling. Inger skfll være hos os de næste 3 ,h og skal i den tid lære alt, hvad 
der er at vide om bygning og reparation af rob{tdc. J forbindelse med 
ansættelsen af loger er værftet begyndt at lage opgaver ind uJefm med det 
mål, at lngers Ion skal dækkes heraf. 
På båd fronten er der også lidt nyt. Der blev vcd standerbcjsning døbt ro nye 

singlescullere, og i løbet af sommeren har vi s,1mænd også skiftet den 
grønne motorbåd ud med en mere egnet rib-båd (gummibåd med fast 
bund) . Det viste sig desvæn"e, at lil trods for al bJden var mægtig populær 
og velegnet, så kunne den ikke holde til den nogc:t hardhændcde behand
ling, som den slags nu engang rar i vores klub. Om det hedder held i uheld 
vcd jeg ikke, men vores 2 takts motor på Tog07, som har tjeniOS siden 
80'erne. brod lidt senere på sommeren S<llllmcn. Togo 7 sejler derfor nu 
med motoren fra rib-båden, ug rib-båden er solgt. 

25 



Formandens beretning 2008/2009 

RosæsoJlcn 2008 l:f ovre. Vi har haft en dejlig sæson med mange gode ture 
på vandet. og vi ser frem til en vintersæson med manoe oode timers båd~ . c b 

vedligehold og andre aktiviteter i klubben. 

K lubbens med I emst<ll ha lder sig nogenlunde stabilt, og økonom ien er 
grun~læggende sund. l år fremlægger vi ikke ct overskud i regnskabet, da 
d~n tiltrængte renovering afbademmmene. har sat sine spor også på økono
mien. Mere herom senere. 

Selvom kontingentet blev sat op sidste ar kniber det lidt med at få balance i 
driftsøkonomien. I den anledning har vi bl.a. forkortet sæsonen for flere af 
gymnastikholdene. Det er bestyrelsens holdning, at DSR som roklub bør 
have vores hovedfokus på roningen, og dedor har vi valgt at skrue lidt ned 
for aktivitetsniveauet i gymnastiksalen. Bestyrelsen venter dog ikke at bede 
om en forøgelse af konringentet i år. 

Baderummene 

DSR året 2008/2009 blev det år, hvor vi endelig kunne gennemføre den 
h?rdt tiltrængte renovering afbadellJmmene. l DSR's oprindelige ansøg
ning om støtte til projektet beskrev Henrik Thonnod Andersen badene som 
"nedslidte, ulidssvarende og uhygiejniske" - hvilket ikke var for meget 
sagt. Det var på høje tid. 

Projekteringen påbegyndtes af daværende husforvalter Mogens Haut, men 
havde ligget i skuffen i nogle år på grund a f m<lnglende fi nansi ering. Arbej
d.et begyndte igen i 2005, og den første opgave, der skulle løses, var at 
sIkre e~stem støtte til projektet. For at løse denne opgave oprettede jeg et 
fundralsmg-udvalg, som Lise Stryhn BjerregaMd står i spidsen for. Det er j 
høj grad hendes og fundraising-udvalgels fortjeneste, at vi har kunnet 
gennemføre ombygningen. Det store gennembmd kom dog, da ThomlOds 
ansøgning til A.P. Møller og Hustm Chastine McKinney Møllers fond til 
almene Fomlaa1 udløste en donation på en million kroner. 
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Beretning for sæsonen 2009 fra 
Instruktionsudvalget 

Ligesom sidste år var antallet af nye medlemmer, der stal1ede- til 
roinstmktion pænt under de ca. 300, der skeJl til for at sjkre rekmtteringen 
t i l klubbens mange ti lbud og dens økonomi. DSR er i kke den eneste klub, 
der er ramt afvigende interesse. og det kunne tyde på, at der er tale om et 
mere generelt problem for roklubber. 12009 stal1ede 25 J nye medlemmer 
til instruktion, hvilket er 12 færre end sidste år. 

Kombinationen af færre kaniner og flere både til rådighed til instruktionen 
betød, at det j det store hele lykkedes at gennemføre kanin instruktionen 
uden de hjemsendelser, ~om tidligere har givet problemer. Her har det også 
l\iu Ipet, at både anta Ilet af ottere og antal let a f otterstynl1ænd, der samtidig 
er instmktører, er stigende .. Det lykkedes at fa givet 151 medlemmer roret, 
hvilket skyldes ikke mindst en god indsats fra instruktionsrovagter og 
instruktører samt et godt indspark fra materieludvalget, der holdt bådene 
flydende. 

J år har ca. 80 instnlktører hjulpet med instruktionen. Af dem er godt 70 
indgået i instruktionsvagtordningen, mens resten på eget initiativer mødt 
op og har instrueret, eksempelvis på dage med stort pres, eller hvis ikke 
alle instnlktører på vagtpJanen var mødt op. Selvom der har været stort 
engagement at spore i instnlktørkorpset, og vi generelt løber tør for både, 
før vi løber tør for instruktører, ville det ikke skade med flere aktive in
struktører. Ikke mindst tror jeg, det ville være til stor glæde for klubben, 
hvis en større del afklubbens kaproere på LOK. SPP og 8GP havde lyst og 
mulighed for at lege med. 

Scullerinstruktionen fik sidste år en tiltrængt opdatering af materieItel. 
Samtidig er det lykkedes at samle et godt og relativt stol1 hold af sculler
instruktører. Vi valgte i år et lidt mindre stmktureret forløb end sidste år, 
hvilket fonnentlig var medvirkende til, at der j var betydelig større søgning 
til scul!erinstnlktionen end i 2008. Så stOL at sCllllerinstmktionsmappen 
forsvandt efter Hjelmsjø. Derfor har vi ikke noget klart billede af antallet af 
nye sCllllerrettigheder. men antallet" ligger formentlig på ca. 15 personer. 
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Julefrokost lørdag d. 5. december 2009 

Langsomt, men sikkez1 bliver 
dagene længere, mørkere og 
ko Idere. En dej l ig udendørs
sæson føles meget langt væk og 
allerhelst gemmer man sig under 
tæppet med en varm kop at lune 
sig på og en god film. 

Meeeeennnnnn ... årets traditi
onsrige julefrokost lokker 
nonnalt DSR 'eme frem fra 
deres vinterhI. Maven fyldes 
både med fast og flydende i 
rigelige mængder, så den reste
rende mørke tid kan overleves 

og bentøjet kOITlIncr på en alvorlig prøve til toneme af alle de gode, gamle 
julehits. 

I Styrmandslauget vil vi gerne invitere jer alle til julefrokost lørdag 
d. 5. december. Del er officielt aftenen, hvor stafetten gives videre til det 
nye laug, der disker op med lidt underholdnmg, hvor Søren Banjo111us 
kigger forbi, og alle kroge i DSR besøges ... og så skal man heller ikke 
killlse af en flok roere i bar overkrop, der kæmper om æren og håneretten i 
ergometerrummct og tal' lidt sved på panden. "Ves we hke." 

SJ. hold øje med opslag i klubben, hvor de nænnere detaljer uddybes. 

Vi glæder os til al se jer alle og sige tak for et fantastisk år i 
Stynnandslauget 

Julehilsen 
5;ryrmands!auget 2009 
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Langtur? 

Er du også en nysgemg slyrmand, d~r gelTlC vil vide. hvad der ~r p,i den 
anden side af det daglige rovand? 

Så har du muligheden for at blive cn af DS R's nye langtul"ssrynna:nd. 

DFtR afholder i [()fåret og efteråret 20 I O flt:rc I8nglllfsstym1andskurser. 
Et kursus strækk.t:r sig over en weekend, og del er et krav, al do allerede 
er styzmand. 

9.-10. januar 20 I O i Hellerup roklubbemt 
2J.-24.jamwr 2010 i Silkeborg Roklub 
13.-14. febnzar 20! O Aalborg roklubberne 
18.-19. september 2010 Odense Roklub 

Tilmelding for de tre første kurser er senest l. november 2009: 
Agnethe Christensen på tlf. 22 2707 79 eller agnethcc@gmail.com 

Hvis du vil vide mere om, hvordan du bliver langtursstyrmand - Kontakt: 
Langtu rsroch ef La LI ri ts, langtur@dsr-on I i n e .d k 

Vel mødt - Til roning klar - Og af sted på eventyr! 

Mvh Langlursudvaigel 

Otter Grand Prix 

Også i sidste afdeling af årets 8GP (og 4GP), der afholdtes på Brabrand Sø 
d. 19. september. blev det ti I pæne placeringer for mange aJ DSR 's hold, 
blandt andet med en del 1.- og 2.~pladser i løbene. 
Desværre foreligger de samlede resultater af årets konkurrencer fortsat ikke 
her ved bladets deadl ine d. 5. oktober, sa hvorvidt nogen a f DS R 's ho Id 
nåede til tops i konkurrencen, kan først afsløres i næste nummer af bladet. 
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Indkaldelse til generalforsamling 

Dagsorden ifølge lovene: 

I) Aflæggelse af beretning 
2) forelæggelse af regnskab til godkendelse 
3) Sær! ige forslag 
4) Fastsættelse a: kontingent for det følgende ar 
5) Valg af fom)and: Hans G. Olsen genopstiller 
6) Valg af kasserer: Johan Frydendahl genopsti Iler 
7) Valg af sekretær: Pia Åbc østergaard genopstiller 
8) Valg af materielforvalter: Rasmus Skou genopstiller 
9) Valg af kaproningschef: 
10) Valg af instruktionschef: Neel Pryds opstiller 
11) Valg af motionsrochef: Søren El1ersgaard Nielsen genopsti Iler 
12) Valg af sportsroehef for Svanemølleaktiviteter: Ulrik Ralfkiær 

genopstiller 
13) Valg af kajakrochef. 
14) Valg aflangtul'srochef: Laurits Rauer Nielsen genopstiller 
15) Valg afhusforvalter: Mads Reinholdt Rasmussen genopstiller 
16) Valg af to revisorer: Mads Gydesen og Jørgen Blom genopstiller 
17) Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport. 
J 8) Eventuelt 

Mvh. 
Bestyrelsen 

6 

2. Line Christiansen, Charlotte Appel, Mathilde Sandager og Ida Eltorm 
(cox Birgitte østergaard) 

1x, herre: 
1. Jacob Jansson 
2. Christen Krogh 

1 'er kajak, herre: 
1 Steen Jørgensen 
2. Jørn Broen Christensen 
3. Erik Thams 

4+ inrigger, herre: 
1. Laurits Rauer Nielsen. Jens Broberg, Niels Gommesen og Ulrik Ralfkjær 
(cox Agnethe Christensen) 
2. Jon Skibsted, Allan Graa, Michael Appel og Carsten Hauge 
(cox Birgitte østergaard) 

2+ inrigger. damer: 
1. Mette Berner og Kirsten Kirk Jepsen (cox Ida Eltorm) 
2. Christine Bille og Henriette Stokholm (cox Lone Hæk) 

Lodtrækningsløb, 4+ inrigger, mix: 
1. John Roy Vestergaard. Ulrik Ralfkjær, Charlotte Lebahn og Henrie1te 

Stokholm (cox Lone Hæk) 
2. Laurits Rauer Nielsen. Allan Maagaard. Inger Pors og Christine Bille 
(cox Line Christiansen) 

... og to af vinderne i damernes 2+ inrigger. (Foto: Lars Bundesen) 

En slor tak til Jelena Citakovic og Pia østergaard, som trodsede regnen og 
sørgede for, at alt ved start og mål forløb efter reglerne. 
Et sidste IlUe hjertesuk: Til næste år, så kom ind i kampen venner, og mød 
op - det er nu meget sjovere, hvis der er kamp til stregen. 

På arrangørernes vegne lÆne Boisen 



Leder 

Om vi vil det eller ej, så er det både blevet mørkt, smakoldt ogja, efterår! 
Nu, hvor de fleste har roet sæsonens sidste tur, er det blevet tid til den 
indendørs træning i salen, svømmehallen, ergometenummet osv. eller til 
bare at mindes alle sommerens gode ture i sol, regn eller blæst. For de 
standhaftige er der selvfølgelig vintenoning lige så længe vandet er fly
dende. 
Efteråret betyder også, at vi er nået til·den tid på året, hvor vi i DSR skal 
have generalforsamling. Så husk at sætte kryds i kalenderen fredag den 20. 
november, hvor DU kan være med til at præge klllbben ... ! 
Som optakt til denne spændende aften, bringer vi her i bl<ldet (som vanligt) 
udvalgenes beretninger for året, som gik. 
I samme forbindelse skal klubben også sige farvel til flere rigtig gode 
kræfter i bestyrelsen, som gennem mange år har lagt et fantastisk stykke 
arbejde i DSR. 
Personligt synes jeg, det er meget svært, hver gang et bestyrelsesmedlem 
træder ud. Vi har dog minimum en gang om måneden år efter år tilbragt en 
del tid sammen med alvorlige snakke, sjove indfald og svære diskussioner. 
Christen Krogh siger farvel som instruktionsroehef, og denne gang er det 
ikke Brasilien, som trækker (trods det kommende OL). Kelliisager forla
der sin post som kajakrochef med det største antal kajak-nyanskaffelser j 
DSR's historie. Og sidst, men bestemt ikke mindst, takker Rune Gartner af 
som kaproningschef gennem IO år. 
Puhuu, det er tre store skikkelser, som bliver svære at matche, men nye 
kandidater er heldigvis allerede i pipeline, så tak, fordi I stiller op! 

Vi ses, om ikke før, så den 20. november! 

Af Marianne Bentzen, redaktør 

Carlsberg 
Vestertælledvej 100, kbh. V 
TIt. 33 27 33 2] 
www.carlsberg.dk 

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

Friluftsland 
FTed~ri~sborggade 52, Kbh. ~ 
:fIf: 33 1~ 51 50 
www.friluftsla d.d,k 

Claus V Hans~n Bådudstyr 
V6rdingbor~gade 98 
2100 KøbenhaVn ø 
Tlf. 35 55 75 20 

f;lilgger Farver 
Jagtvej 219 
Trt. 391841 13 

Lyngbyvej 72 
Tit 39 29 69 95 

Når. Frihavnsgade 27 
Tlf. 35 38 39 07 

Holte Vinlager -
Østerbliogade 106>, Kbh. ø 
Tlf. 3§ 43 04 t 5 
www.holtevinl~ger.~k 

SA-ELvJlejf Werborg 
Ptlilip SCAolfsvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf.. 3888 1909 

Øbr,o Træ AJS 
Randersgade 23-27 
2100 København ø
Tlf. 3542 1657 



DSR bladet 

Materiale til bladet kan se"des på 
e-mail tit adresse,...: 
bladet@dsr-onllne ,ok 
Indlæg kan naturligvIs ogs3 
fremsendes på cd-rom til DSR med 
att. til redaktionen, 
Disse kan afleveres, redaktionens 
bakke 'I bestyrelseslokalet eller I brev
sprækken oå kontoret I båd hallen , 
Det er mest praktis~ for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer t,1 e- malis og IKKE som tekst 
d,,-ekte \ maiis , Alle indlæg t,1 bladet. 
skal forsynes Ined navn oå forfatter 
og evt. ansvarligt udvalg Inde, selve 
teksten , Medsendte fotos skal helst 
være m~d fotografnavn og evt 
billedtekst. 
på forh~nd tak . Redaktionen. 

Deadlines 
December blad : 
Deadline den 5. november 

Januar blad: 
Intet blad 

Adresseændri ng: He nvendelser 
om adresseændring og manglende 
levering ar bladet rettes til 
kontingelltkass€:rer Ole Hansen pa 
e· mail- adressen : 
kontingenr@dsr-onllne dk 

Redaktionen 

M,manne Bentzen (redaktØr) 
tlf, 26 70 06 54 
Jon Skibsted, 
Kristian Elkjær Kristensen og 
lene Svmgel 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1,200 eksemplarer 

Indmeldelse 
Det sker ved ilt Udfylde og indbet31e et 
Indmeldelsesg,rokort . Dette forefindes på 
kontorets dør i b~dhallen Indbetalingen 
dækker de tre første måneders 
kont,ngent. 

Kontingent 
Opkræves kvartaisvIst forud vIa giro. Ved 
overskridelse af betallngs(rist pålægges 
et gebyr på 25 ~r. pr. ryk ker, HVIS rykker 
krydser forsinket indbetaling, kan der 
ses tlort fra rykker, men gebyret vil blive 
opkrævet det følgende kvartal. 
Kont,ngentet er 705 kr, pr, kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 $f 
betaler 470 kr. pr. kvartal, ,det første 
kvartals konllngent dog er 705 kr. 
Forskellen 235 kr, modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldel se sit al ske skrift ligt til D5 R's 
kont,ngentkasserer, enten via 
snailmail eller e-ma.1 (kontingent@ 
dsr·online,dk) . Udmeldelse skal ske med 
n1l11dst ~ dages varsel til .en 
kVllrtalsmåned (1(1,1/4, lj7 og 1/10). 
GenIndmeldelse fra personer, der hat 
udmeldt sig af klubben inden (or de 
seneste} 2 m.llneder, accepteres kun mod 
betaling af kontingent for perioden rra 
udmeldelsen til geninc1meldclsen. 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker Ikke automatisk . 
Man er medlem 09 kontingentpligtig, 
Indtil gyldig udmeldelse har fundet 
sted, uanset om DSR's faciliteter og 
aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først 
finde seed ved en restance svarende til 
1/2- J års kontingent, og restancen vII om 
nødvend'gt blive Inddraget ved inkasso. 
Alle o.mkostn,nger I forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr. : 
Postgiro: 

Danske Bank : 4JJO-4330L6281 3 
SOO)466 

Hjemmeside: www.dsr·online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 3<) 296326 

Formand: 
tlans G. 015en 
l1~ml"l~acl~ J, J, til 
2100 K"ben~,,"n N 
e-mal. ' rorma n cJ@(lH -Oflllne .dk 

kasseret: 
lohan Frynendani 
E ngbakl.:en J 7 
.1830 V,,,,m 
11f. 19 23 42 78 
~- malt: l<:ass.e,er@lIsr-onlu'E.ak 

Sekretær og udlejning: 
p.., Øs\ergdard 
EkJgholder Alle 52, I . th . 
2720 Valliøse 
til, )0 16 17 37 
e'mad~ ~I<lel.aef'"@d~{ onIHle. \lk 

Kilpronlngschef, 
Rune G .. rtnH 
S~ ,nd"fg~d~ 32, I~J 17 
11 S9 Kobenhavn K 
lir , 26 14 7048 
~·mall , kao,oning@ldsr- onllM dk 

Instruktionsroehef: 
C"rr5te~ Krogh 
5chleqel5 Alle 11, 2. lv. 
1807 Frederde,berg C 
Til.: 33 ns ZJ6 
e -m"il: InS[fL kti oo@lds(-onllne.clk 

Motionsroehef: 
Søren EU~r.sg.i:h)"d NIr!lsen 
Sorrenrovel I L sr. mi 
"300 K"bcnhavn S 
ni 31907924 
c -mL}!1 molwn@dsr-onilJle dl.: 

La ngtursrochef: 
LClLJrlr~ f(auer Nle'ie" 
VeMemlrrde.eJ 20, 4 '" 
/100 K"oen~avn ø 
Uf, 21 47 7576 
e·mall lan<)lur@asr·onl,ne .dl< 

I<ajakrochef: 
Kell Itsager 
Kaalun<l5CJode 6 
10M KObenh,,'/n v 
lil, 26 :19 00 39 
e-mali : '~Iak@dsr. ool,ne . dk 

Sportsroc/lef; 
Ulrik Raltk'ai:r 
Ndr, f'"havnsgade n A. 3 tv 
< 100 København EJ 
111. l2 n 52 32 
e·mad SpOrt®d~r·nnl;~~ ~~ 

Husforvalter: 
Mads Rasmussen 
Sr"'"dvæ"g~ l SS 
2101) K"b~nhavn ø 
m .5 l909S4\ 
~-rna," huslcl\lalle(@dsr'onllne,<I~ 

Orienteri ngssektion en 

formand: kasserer; Sekretær: 
Rona ld :::Iausen 
Engelooorgvc,l 44 
2800 l,ngby 
(If, <IS !IB 5886 

~I,chae' R~moC 

SpangtJ€rgS9ade 7, 4.IV, 
2 I 00 Kob~n"avn ø 
t lf. ]9 20 611 38 

Johan Frydeodahl 
Engbak~en 27 
28JO Virum 
rli. . 2923 42 78 

Materielforvalter: 
Rasmus S;'ou 
.. ·m~ d . m31er'cl@dSf -"nl,ne,dk 

Konti ngentkasserer: 
~un Sknfllige ne,we"deJser: 
DSR, StraM""''lgel ;~ 
21 00 Kobenn2 vn ø 
e~mall: 

kontrngent@dSf-Qnl,"e .dk 

Redaktør: 
MarJarll"le Se{it~~n 
M",lal1uve} 7 Al t tv. 
2300 Ko I>€ nh" v n S 
lir. 26 70 06 S4 
e·ma,l. bladel@dsr·MI".,,~. dk 

Barudvalget: 
Pou. DanStrUD Andef$(;f'\ 
l;,kS~9~d" )4, , t 
J 063 Kobenh~v n K 
lIf 307l 31 ~4 
e·roa,t · b.!r(!n~dH-OI'l" ru~ . dk 

PR: 
Haru. Juul "'no~"e" 
"onunv€J 46 
2 Y 2 O Cn3rluue ni u od 
rlf.: 39680319 
e~maJI' k3f1(l~f-

s;>n 78@holma,1 ,d~ 



KJ. 20:59 faldt julesneen, og nissehueme olev fundet frem ... og så 
ellers h\lnigt tilbage til banko-pladerne igen. Der blev spillet ganske 
mange runder takket være sponsorater og først kJ. 23:30 blev den 
sidste præmie givet til den heldige vinder. Naturligvis en ftæskesh:g. 

Alle præmier var sponseret af forretninger fra vores lokalområde 
Østerbro, DSR 's faste sponsorer og udvalg samt fra en række støne 
landsdækkende nnnaer. 

A. B. Legetøj Jysk Deres 
(T rianglen) (Østerbro) (Østerbrogade) 

www.ah·leg.dk w""'v.jysk.dk \\'WW.deres.dk 

La mpeforrct u ingen Lichtclutein berrC:lllj CoCoCo 
(ØslerbrogadC') (Østerbrogade) (Ryesgade) 

Vvww.lichrens!dn .dk W\\Tw.cococo.dk 

Mauuniverset GreenslOn.dk Matas 
(NdT. Frihavnsgade) (;-.ldr. Frihavnsgade) (Østerbrogade) 

W\V'.v .g.reensldll. dk WWW.llJfllas.dk 

Oansk Trans~r1 og Logistik Danske !lank Teknologisk Institut 
(Grønning ... n) (Strandvejen, Østerbro) (Taastrup) 

w\\\v .dtl·dk dk www.danskebank.dk www.tcknolog·lsk.dk 

Mara/honsport Spejder Sport Øbro Træ 
(Østerbrogade) (Nørre F arimagsgadcl (Østerhro) 

www.marathtJnSQorl .dk www.spcjdcrsporLd~ www.obro-tra .dk 

Hair Conslruction frellwn Stcria AJS 
(Østerbrogade) (Kobmagergade) (Skovlunde) 

\.\.'\o\·w.haircOIl.dk www. frellscn.d~ www.steris.dk 

Christianshavn Apottk Falck Healtbcare Mærsk 
\vww.christianshavnsapolt:k.dk www.falckhealthcare dk www.maersk.com 

Lundbeck Henrik Aberg DSR's Tøjudvalg 
\Vww.lundbcck.t·om DSR' s helt egen kok 

Vi vil gerne sige tak til alle sponsorer for stærk opbakning, som var 
med til at løfte bankoaftenen til et rigtigt højt spændingsni\'eau - og 
husk: Støt dem, der støtter dig!: 
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Måske det kunne gå hen og blive en fast tradition i DSR? Det var i 
hven fald rigtigt hyggeligt og fik samlet en mi1sse DSR 'ere. TAK for 
en fanta~tisk hyggelig aften til alle. 

Venlig hilsen 
Styrmands/augel anno 2009 

En tætpakkP.f veranda der emmer af dyb koncenlraTion fra banl<.ode/cClgerne 
(Foto' Rune BergJ 
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An evening with ... 

Folk music 

Har du lyst til cn sjov 
og hyggelig aften, 
hvor vi vil synge 
fælles sange med 
folke-musik tema? 

Så kom til en "Hootenanny" 
-aften *) i DSR 

den 19. februar 20 IO 
kJ. 19.30 

Du må meget gerne medbringe 
egne tekster og musikinstrumenter samt forberede et nummer eller to. 

Desuden vil Martha og venner stå for akkompagnement til favoritter 
fra tTessemes USA, som alle kan synge med på. 

Baren vil være åben, og der vil være irsk øl og skotsk whisky, som 
vil flyde om kap med tonerne fra musikken. Så stemningen skal nok 
blive god! 

Po vegne a/"musikanterne)' 

Elli og Martha 

*) "Hootenanny": I' hootn,anel noun ( pI. -nies) an infonnal gathering 
with folk music and sometimes dancing 
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Ankomst til Rungsted. Et myretue-syndrom sætter i gang for alvor. 
I projektet mad-til-45-mennesker-hurtigst-muligt gælder det om at 
fremprovokere de enkelte gruppemedlemmers spidskompetencer. 
At blive enige om en menu fører ikke automatisk til enighed om, 
hvordan man laver den, men før. og lidt siden, kommer retterne 
til syne, om end de syner anderledes end forestillet. Her var det 
adskillige faktorer af ukendt materiel. ingredienser i store mængder 
og mange kokke om maden, der havde sin egen sammenbragte indre, 
ikke helt gennemskuelige, styring. 

En anden usynlig styring sker, når man opslugt i den fælles 
dagsorden, taber egne interesser af syne. Således laver man mad til 
folket, men ender op uden en "seng" at sove i. To liggeunderlag var 
ganske enkelt forsvundet blandt 45 x 3-4 sorte plastikposer. Egentlig 
ikke så mærkeligt, når man tænker over det. (Hvilket instinktstyrede 
myrer ikke gør..) Man kan vel undre sig over, at fænomenet ikke var 
mere udtalt. 

Fredag nat. At sove. 
Med mine store forbehold for en hård og kold nat i bådhallen er det 
med stor fornøjelse, at jeg indtager mødelokalet bag køkkenet til 
sovning. Her er bord, stole og diverse tøjstykker og papirbunker. 
En masse støv ligger på gulvet, og et par edderkopper hænger i 
gardinerne ... men hvad ... skrækscenarier er relative i forhold til 
alternativet. Jeg kan oven i købet ligge halvvejs under bordet, næsten 
som at ligge i en bådspids. Hvilket, efter en hård nat på gulvet for to 
andre, viste sig at være lige nøjagtig der, hvor deres liggeunderlag 
havde forputtet sig. 

Lørdag. At ro. 
Det var en fantastisk smuk. morgen med vandet som en silkeblød 
udstrakt flade ... Nystrøget til roning - kun for vores skyld, synede det. 
Trods mit fokus på alt det andet ved roning, begynder der åbenbaI1 
her at opstå nørdede ro~fornemmelser. 
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Fotoaften 
Motionsudvalget inviterer til en hyggelig vinteraften med fotografier og historier 
fra de varme lande. Kom og få inspiration til nye rejsemål og bedre rejse
biIIeder. Sæt kryds i kalenderen torsdag den 7. januar 2010, kl. 20.00. 

Jan Trzaskowski vil fortælle om hans erfaringer med udgivelsen af fotobogen 
»A Journey Towards Better Travel Photography« samt om den tilhørende foto
udstilling. Jan vil vise og fortælle om udvalgte billeder fra bogen, samt give 
fototips og hans syn på »del gode rejsebillede«. 

Efter foredraget vil der være præsentation og diskussion af robilleder. Alle 
opfordres til at medbringe og præsentere deres bedste robillede. 

Vel mødt! 
Motionsudvalget 

Foto: Jan Trzaskowski rra rotur rundt om Saltholm 
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Lørdag eftermiddag. En myretue går ikke i stå. 
Vi har roet, spist og sovet og roet igen. Nu har jeg mest lyst til at 
kaste mig på sofaen med udsigt over vandet. Når faktisk også at 

komme på plads med pude og avis. Men trækkes op af en betænksom 
sjæl fra min underholdningsgruppe. Underholdningen skal jo også 
laves! Det er faktisk hårdt. Mine myrehen er trætte. På den anden 
side ville jeg heller ikke skulke eller undvige muligheden for at lære 
nogle mennesker bedre at kende. Og indimellem må man jo ud af sin 
u>n!(orf zone, tænker jeg og forlader sofaen. 

Lørdag aften. At/es/e. 
Der er nogen, der både skal lave underholdning og lave 3 retters 
menu, ogjeg er heldigvis ikke en af dem. Denne eftermiddag 
udgør de "de såkaldte mønsterarbejdere i tuen". Maden var 
nærmest guddommelig, og i forhold til dækningen af basale og 
banale behov indtræder en følelse, der til forveksling minder om 
lykke. Underholdningen er forskellige løsninger på den samme 
opgave, og variationerne er overraskende forskellige. Det er ganske 
underholdende, når myrer begynder at sige noget om sig selv til sig 
selv. Det er selvfølgelig stærkt indforstået! Herefter opstår ulvetimen 
mellem afslutningen på middagen og begyndelse af det mere 
festagtige med musik etc. 

Lørdag nat. At sove _ .. på ny. 

Det, som havde vist sig at være top-optimal-prioritering første nat 
- at bygge en hule i mødelokalet - viste sig al være mindre optimalt 
anden nat. For når man går kold - og omkuld - før festen for alvor 
starter, er det svært at absorbere hårdtpumpet techno, der kl. 3 om 
natten går gennem marv og ben. Hjerteslaget skrues en halv omgang 
op, og adrenalinen pisker ud i lemmerne. Nu kunne manjo tage 
danseskoene (dvs. kondisko eller vadsko) på og luske ind og lade 
som ingenting. Og blive opslugt afrytmen og den hoppende myrehJe 
en gang for alle. Men jeg sætter en seddel på døren imellemgangen 
med en kærlig henstilling om at holde den lukket. Hvilket den bliver. 
(Og tak for det). Til gengæld opstår en li1\e kædereaktion idel, at 
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Mandag d. 4. december kl. 
lille musikaften 

il blive gjort alt, hvad 
øgg (som det n 

verandaen 
.' 

senere. Men nogen var vist nærmest helte og roede tilbage efter nogle 
andre, - eller var det blot deres bagage? Jeg og min krop er så trætte, 
at min hjerne opgiver at få styr på noget som helst. Efter en sidste 
indsats i myretuen i fonn af tømning af opvaskemaskinen, træder jeg 
ud og vender hjem. For at sove, viser det sig. Skulle vist ( .. ) noget 
om aftenen, men i så fald er det fuldstændig svedt ud. 

Mandag .. 'Bagefter "findes-
Ligeså kaoliskjeg vendte hjem, ligeså fokuseret vågner jeg op. At 
være væk i en proces, der ikke helt lader sig overskue, men som har 
sat sig på en sådan måde, at den i mangel af bedre defincri ng, kan 
kaldes øh tja ... Iivsglæde. Sådan er denne langturs bagefter for mig. 

Af Pernille Ri1bner-Peleresen 

Hvil underveJ~ po ny51røger vand. 
(folOgraf: Karen T. Andersen) 
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Julefrokost lørdag d. 5. december 2009 

Langsomt men sikkert 
bliver dagene længere, 
mørkere og koldere. En 
dejlig udendørssæson 
føles meget langt væk, og 
allerhelst gemmer man 
sig under tæppet med en 
vaml kop at lune sig på 
og en god film. 

Mcececnnnnnn .. . 
arcts traditionsrige jukfrokost lokker normal! DSR'eme frem fra 
deres vinterhi. Maven fyldes både med fast og flydende j rigelige 
mængder, så den resterende mørke tid kan overleves, og bentøjet 
kommer på en alvorlig prove til tonerne af alle de gode, gamle 
julehits. 

r Stynnandslauget vil vi gerne invitere jer alle ti I j ulefrokost lørdag 
d. 5. december. Det er officielt aftenen, hvor stafetten gives videre 
til det nye laug, der disker op med lidt underholdning, hvor Søren 
Banjomus kigger forbi og alle kroge i DSR bcsoges ... og sfl skal man 
heller ikke kimse af en flok roere i bar overkrop, der kæmper Om 
æren og håne retten i crgometemunmet og får I idt sved på p,mde["l 
Wc Iike 

Så hold øje med opslag i klubben, hvor de nænnere detaljer uddybes. 

Vi glæder os ti I at se jer alle og sige tak for et fantastisk år i 
S tynnandslaugel 

Julehilsen 
Styrmands/auge! 2009 

6 

Ol . I Fra os ti Jer o o o. 

Pin-up 
DSR hjalp de stakkels lUgbyspillere ha Copenhagen Serum RFC, 

da de manglede en egnet location li l deres billedkalender. 
Fotografen kvitterer med dette bil1ede fra deres fotosession fra deres 
fotosession, som vi se.lvfølgelig valgte at dele med læserne, nu da det 

er jul! 
(Foto: Magnus Ragnvid) . 23 



Leder 

Del er altid lidt specidt at skrive ~n decemberkder i starten af 
november, for trods detailhandlens ihærdige forsøg på at bringe julen 
i IC)[feste række aJlercde i november. så er jeg personligt ikke nået 
helt dertil endnu. Nå. men nu, hVN du sidder med bladet i hånden, så 
skriver vi december måned, hvilkctjo er lig med julerier og indendørs 
hygge. Standeren I.!r strøget; solen slår lavt på himlen og det ger 
kvihølvet i termometret Ogsl1. 
Lave temperaturer er dog ingen hindring for at komme på vander. 
Blot man følger nogle få regkr om at holde sig tæt på kys.ten, 
medbringe redningsveste og være hjemme inden solnedgang. er der 
rige muligheder for ar ro gennem hele vintersæsonen - ikke mindst 
i weekenderne. Nogle vil måske kalde det en kold omgang, men det 
er faktisk værd at prøve. Med vaml påklædning.., mod på el par rode 
kinder og cn aktiv indsats ved åremc~ sa far du til gengæld en frisk 
rotur j vinterlyset, som er helt anderledes end om sommeren. Du 
kan.io overveje en vinterrotllr lørdag den 19. december. hvor der er 
juleroning ind til B&W roklub, som til gengæld k\"·itterer med gløgg 
og æblesk iver (se s, 8). 
Vintennånedl!me i DSR regi er bt:sl~n1t ikke kedelige. og. i år er der 
d;straordinæTt mangt: gude initllitiver i de rrwrkc måneder - så kig 
forbi klubben og hyg dig med rlim: rovenner, tUlllSt:t om det er over et 
stykke sandpapir: til musik på verandaen, jlllehygg~arrangementer. 
vinsnlngning. fotoaflen eller spil-selv. Du kan læse meget mere om 
disse arnmgementer her i bladet. 
1 bludregi ses v i først i begyndelsen af febnlar, da der ikke a noget 
janmullllmmer. men glem ikke. at samle alle de gode og underholdende 
historia til [cbrui:lrnummeret med deadline den 05.0 l 20 10. 
Så er der kun tilbage, på redaktionens vegne. at. ønske alle bladets 
læsere en fantastisk.jul og et super lykkebringende nytår - måske i 
DSR regi~ 

Af Marianne Benr:2en. redaktør 
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Carlsberg 
Vesterfælledvej 1 DO. kbh. V 
Tlf. 33 27 33 27 
www.carlsberg.dk 

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

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, Kbh. K 
Tlf. 33 1 ~ 51 50 
www.fril.uftland.dk 

Claus V Hansen Bådudstyr 
Vordingborggade 98 
2100 København ø 
TIt. 35 55 75 20 

FIOgger Farver 
Jagtvej 219 
Tlf. 39 1841 13 

Lyngbyvej 72 
Tlf. 39 29 69 95 

Ndr. Frihavnsgade 21 
Tlf. 35 38 39 Ol 

Holte Vinlager 
Østerbrogade 106. Kbh. ø 
Tlf. 354304 15 
www.holtevinlager.dk 

SA-EL v/Leif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. -38 88 19 09 

Øbro Træ AJS 
Randersgade 23-27 
2100 København ø 
Tlf. 35 42 1"6 57 



DSR bladet 

Materl.,1 til bladet kan send • på 
e-mll ll til adressen: 
bladet@dsr-onhne./Jk 
Indlæg kan naturhgvI5 ogsS 
fremsendes p~ cd-rom til DSR med 
att. tIl redaktionen. 
Disse kan afleveres I redaktionens 
bakke I bestyre:seslokalet eller I brev
spr kken pJ, kontoret I bldhdllen. 
Det er mest praktisk for redal(tionen, 
at 'oolæQ seocln som vedhæftede 
filer tJl e-rT\lJ11s og IKKE som tekst 
direkte I mails. Alle mdlæg til bladet 
skal forsynes med l\avn pS forlatter 
Oll evt. ansvarligt udvalg I~e I selve 
teksten . edsendte fotos ska I helst 
være med fOlografnavr og I!v t. 
billedtekst. 
P~ fom!nd t ale Redakllor"l(!n . 

Deadlines 

Januar blad' 
Intet blad 

Februar bLad: 
De.adline den OS. Januar 

A.dresseænd rlng: ~n"'endeI5er 
om adresseændrino OQ rtlal'l9'et'1de 
lellE!nng "r bladet rettes t rl 
kont i ogentx.a~serer Ole Hansen p.\ 
e-ma II-a d resse n : 
kontlogent~sr-on line .dk 

Redaktionen 

Marjanne Bentzen (redakt ør) 
tlf, 26 70 06 54 
Jon Skibsted, 
Kr1stJan elkjær I(nslen~n og 
Lene SVingel 

Tryk: 
Oplag : 

SVdtry\(, 4913 HOr5lunde 
1.200 eksemplarer 

Indmeldelse 
Det sker v ed at udrylde og indbeldle et 
,ndmeldelsesgtrokort. DettE! forefindes ~ 
kontorets dør I bSdhallen. [ndbetllhnQen 
dækker dl:! trl:! rtlr~t(! rnS"eders 
kOl1ti"~en t . 

Kontingent 
Opkræves kvartalSVIst forud via gIro. Ved 
over~lm~else ar t>etahngsfrtst pSlægges 
et oebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker 
krvd5er forsinket locIbetahng, kan der 
ses bort fra rykker, men oeb'{ret vi l blive 
opkrævet det (algende kvartal. 
KOll tingent@t er 705 kr. pr. kvartal 
C'<'edl@mmer I a1<1ersQruppen 20·24 Sr 
betaler 470 kr. pr. kvartal, idet forste 
kvartals kontingent dOQ er 705 kr. 
Forskellen 235 kr. modregnes ved 
opkrævIlmgen det følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldelse Sl<al ske 5krll'tltgt t il DSR's 
I<onhngentkasserer, enten via 
sI\311ma,I eller e-mai! (kontingent@ 
dsr-online.dk). Udmeldelse s 1<.1 I ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartaLsmSne<l (1/1 , 1/ 4, 1/700 l /lO) . 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sjQ af klubben inden for de 
seneste 12 mloeder; accepteres kur. mod 
betaling af kontJnQetlt fo r perIOden fra 
udmeldelSen til genindmeldel~n. 

Udmeldelse ved restance 
OBS · det sker ikke au tomatisk. 
Man Qr med lem 09 kontlngentphgttg, 
IndtJI gyldig udmeldelse har fundet 
sted , ul)ns.et om D$R's faCIliteter og 
alct.hllteter benyttes. Eksklusion vil først 
finde sted ved en restance svarende til 
1/ 2-1 ~rs kont ingent , og restancen 'III om 
noovendlgt blive Inddraget vec:l ,nk.cJ~~ , 

Alle omKostninger I forbindelse hermed 
belaies af skyldneren. 

Form and : 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget ss, 2100 København ø 

Bankkontonr, : 
Postgiro: 
Hlcmmesllle: 
Telefon: (køkken og kontor): 

Danske &Ink : 4)30-4J30162S13 
SOO 34 66 
,,"w"" .dsr · online ,dk 
]9 296326 

Matertelforvalter: 
R ~ ;mus !:o~ou 1I~"s G. O,se, 

H(:Im , etsg~de 3, 3. ty . 
~OO KobefIhavIl N 

Motionsrocflef : 
$;;ren Ellersgaard Niels.:n 
Sorrenlov<'J I l, st ml. 
2300 Koberhaw"l S 

e ·maoi: m<'Itel lel@d~r·O"r,n .. dl 

e· mali: formand f)dsr-onhn~ .dk. 

Kasserer: 
Jollan Frydendolhl 
Engt-aKken 27 
2830 V'rum 
~I(. 29 23 42 78 
c ·fTld il : kasSI!rer@dsr onllne .dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia Øst"fgMfd 
Boghorder Arie ~ 2 , 1 11"1 
2720 VaniOS<! 
tlr. 20 7(, 17 37 
c .mail : s.?kret3cr(JIdsr "nMe.ok 

KallrOnlnQ5chef: 
Aune Gartn~1 
S~lnde rgade j ~, tel 17 
II S9 Kobenha.n K 
tit 16 74 7048 
e-m .. ul \(:aø,ontt"lO~d$r-O"~1.1l!- di( 

I nstruktion s rochef: 
( IIr,sl en Krogh 
SchIL'9c1s Alle II , 2. tv. 
1801 tred<!flk"~lu C 
Trt.: 33 235 236 
p-mali: ,nsrfukllon&llds,r -on li 111' .(1 ~ 

Tlf. 31907924 
e-m" il: motlon~dst ·unl ;ne .d. 

Lang tu rs roch ef: 
L~u rits R;;uer N.elsen 
Vc!n~m;ndeveJ 20, • l Y 

.' 1')0 KObenh,rvn O 
:If. 1\ 47 lS 76 
C' I"d I: 1"fl9tu ,,~d~ r·l)nllne . dk 

Kajakrochef: 
Kerl r,sager 
KaaluncJ~de 6 
1664 ":..,ik'llloay,1 v 
tf!. 26 39 0039 
e·mall: ~olJak@dsr ·or.linc.dk 

5portsrochef: 
Ulrik R<o lrk,ær 
Nor. Fn havnsgade lJ A, 3 l v 
2 t 00 København ø 
fif. 22 7052 :!1 
e.mail: s port@dsr·ooll ... . dk 

Husforvalter: 
M~d< Rasmusser. 
5tliJnd. "'~get 55 
21 00 ""IJenhd,," O 
nf. SI 90 'lR 41 
" ' m"it; hu>f:"v~lter@~:>r· al\lI~@ dk 

Orienteringssektionen 

Formand: I(allserer: Sekreta:l r : 
Ronald Clausen 
Engelsborgvel 44 
2800 lyngby 
lir.: 45 tJS SS Il'; 

Mich",,1 Remod 
spallgoel'9sgade 7, 4 .1V. 
2t 00 Kobenhavn ø 
11( .. 39 20 GS 38 

Johan f,ydendDhl 
Engbak )(en 27 
2830 Virum 
trr 292342 78 

Ko nti ngentka~se rer : 
Kun sklL(!hge henvende l ><: 1. 
OSR, Str"~ nd·,æn<Jet 55 
2l 00 Kobenhavn O 
...- mail : 
kontingent@d,r·anl,ne.dl. 

Redaktør: 
Marianne e~ntzen 
M,lanovej 7 A, i tv . 
2300 Kotlema un S 
tff. 26 70 00 ~4 
e -mail : tlr"Cct@ds, ·()nl in~ . d~ 

Barudvalget: 
Poul Oanstrup Ande, sen 
I...iJkseljad" 14 , ~t . 
J06 3 Ko ena vn K 
tiL 30 Il 1: 44 
.. · mall : oare .. @dSr·on llne.dk 

PR: 
HuM Juul Ander<en 
FortunveJ 46 
2920 Chanotte nluM 
U(. : 39 b8 03 19 
" 'mall ' hander
, ~n7 ,q@lMtma,1 dk 
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~DpOST) ® pp DANMARK 

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

Arets sidsre rur inden slonderSlrygningen 2009 - besætningen nilede ind lige inden 
standeren blev strøget (Foto: Lars Bundesen) 
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Orienteringsløb 2009 

Dato Løbstype I Skov Arrangør 

13.dee Julekispus Ravnsholt **'" DSR ""** 

9.jar. VIntercup Gadevang OKØsl 

lO.jan Gflsehusløb Ravnsholt id,* DSR""*" 

23.jan Vimercup Hedeland Lyngby OK 

3i.jan Gåsehusløb Ravnsholt *7,,* DSR *** 
6.feb Vintercup Danstrup OK øst 

2i.feb Gåsehusløb Ravnsholt TY* DSR *** 
14.mar Gåsehusløb Ravnshall *** DSR ** * 
2i.mar Div.match Hareskovene Ballerup OK 

l1.apr Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 

18.apr Stifinderløb Avnstrup **-]c DSR *** 

Dans 
[januar måned vil Claus og Dorte - underviserne fra sidste år, 

gentage succesen. Få nærmere detaljer i fredagsmai len. 

AJSøren Ellersgaard 

Indhold 

Aktivitetskalender 2009 4 

Kap- & sportskalender 2009 5 
Julefrokost 6 
kl ippek I istreju lestue 7 

Live musik på verandaen 8 
Juleroning 9 
Fotoaften IO 
Vinsmagning II 
Folk music 12 
Tak for en hyggelig bankoaften 13 

Kaninlangtur 16 
DSRs nye langturssrynnand 22 

Pin-up 23 

Frvoritleverndører 24 

Orienterings løb 26 
Kontaktinfo 27 

Tango, klubben er i ar er! kæmpe succes. I air 36 dansere på IO hold henholdsvis 
mandag og onsdag. Her er vi til tango om ol15dagen mp.d Peter Therk!ldsen som 
underviser (Foto Lars HolSl Bundgill'd) 

~-----~ 
3 



N 
WWW.DANCOVERSHOP.DK Tlf.: 70 26 76 20 

2,4 x 6 x 2.4 m 3.200 
3.3 x 6 x 2.39 m 3.800 

4.400 
3.6 x 7.2 x 2.7 m 5 .. 400 

2.7 x 5.1 x 2.3 m 3.000 

3.66 x 5.6 x 2.6 m 4.000 

3.66 x 7.1 x 2.6 m 5.000 

3.5 x a.5 x 2.7 m 6.000 

mm 2.595 
mm 6.350 

pvc 6 X 10 m EmmD 6.650 

3.990 

. liI!l!mI 2.300 

mm 2.250 

liI!l!mI 3.400 

Iil!l!m 3.400 

Aktivitetskalender 2009 

December 
Tirsdag den 1. 
Lørdag den 5. 

• Torsdag den 10. 
• Mandag den 14. 
• Lørdag den 19. 

Januar 
• Tirsdag den 5 
• TirsdJg den 5. 

Torsdag den 7. 
Fredag den 22 . 

Bestyrelsesmøde 
Julefrokost 
Julestue 
Live musik på verandaen 
Juleroning 

Bestyrelse!:J1l10de 
Deadline på februarbladet 
Fotoaften 
Vinsmagning 

Kap- & sportskalender 2009 

Vint~r HGP (sidste datoer for mdberetning af resultater) 

December 
• Mandag den 7. 
• Lørdag den 12. 

Januar 
• Mandag den 4. 
• Lørdag den 9. 

• Lørdag den 30. 

kl. 12.00 8GP - 25 kilometer stafet 
Åbne Sjællandske Ergometer
mesterskaber, Kalundborg 

kl. 12.00 8GP - 8 x 2000m stafet 
Åbne Jyske Ergometer
mesterskaber, Århus 
Fit for Rowing & Ergometer DM, 
Gladsaxe 
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Er du DSRs nye 
langtursstyrmand - mik? 

Er du også en nysgerrig styrnland, der gerne vil vide, hvad der er på 
den anden side af det daglige rofarvand? 

Så har du muligheden for at blive en af DSR's nye langtursstyrmænd. 

DFfR afholder i foråret og efteråret 20 10 flere langtursstynnand
skurser. 

Et kursus strækker sig over en weekend, og det er et krav, at du aller
ede er stynnand. 

9.-10. januar 20 IO i l-lellerup roklubberne 
23.-24. januar 20 IO i Si Ikeborg Roklub 

13.-14. februar 2010 Aalborg roklubberne 
18.-19. september 20 IO Odense Roklub 

Tilmelding for de tre første kurser er senest den 15. december 2009 
til: 

Agnethe Christensen på tlf 22 27 07 79 eller agnethec@gmaiLcom 

Hvis du vil vide mere om, hvordan du bliver langrursstyrnland - Kon
takt: 

Langtu rsroc hef Lauri ts, lan gru r@dsr-onlinc.dk 

Vel mødt - Til roning klar - Og af sted på eventyr! 

Mvh Langtursudvalgel 

Hyggekl i ppekl i s trej u les tue 
I 

DSR 

Torsdag den IO. december kl. 19.30. 

Igen i år vil de søde nissepiger undervise i fremstilling af julepynt, vi 
tilbyder 3 niveauer, så alle kan være med ... 

Begynder: musetrapper 
Let øvede: flette julehjerter 

Øvede: flette stjerner 

Vi har glanspapir, kanon, julemusik, glogg og æbleskiver. 

Du medbringer saks, blyant, evt. limsti ft og ju lestemning. 
Bi Ilener skal og kan købes i baren fra mandag den 23. novem ber ti I 

tirsdag den 8. december. Pris 20 kr. 

Dc bedste og kærligste julehilsner fra 
motionsudv nIgeL 

Mille, Naja & Diana 



døren indtil vores soverum åbner sig, når døren i mellerngangen 
lukkes ... Til sidst folder jeg paraplyen ud og går en sval tur langs 
havet i et stille regnvejr. Faktisk heller ikke så dårligt. Funderer P~. 
om jeg er blevet gammel eller bare er skabs-enspænder, der kun tør 
springe ud om natten. 

Søndag morgen. At ro hjem. 
Bølger. Blæst. Min hat forsvinder på en tiendedel sekund. Styrmand 
introducerer vejrets betydning for vandet og dermed båden. Og os. 
Så ror vi. Der bliver udvekslet om ømhed og skader i kroppen. Alle 
døjer med noget, og det er rart at vide, at man ikke er alene. At vi er 
i samme båd! Men ikke mere, end at bølgeme har det med at ramme 
samme person, der efterhånden er rigelig våd. Ikke mig, men jeg har 
jo også allerede mistet min hat. Lidt retfærdighed findes, selv ude 
på bølgen blå. Alt det der silkebløde hejs fra om lørdagen, er der 
overhovedet ikke noget tilbage af. Derimod store grådige bølger og 
en halv pelikan, der blæser. 
Man må bide myretændeme sammen og gøre sin pligt. Heldigvis skal 
styrmanden (også) tisse. Vi holder pause ved Taarbæk strand, og det 
går op for mig, at det her begreb, hjem, som de sidste par timer har 
forekommet som en by i Rusland, faktisk er inden for rækkevidde. 
Hådens stævn flflr sig på broen i Taarbæk. og det synes underligt, at 
vi og båden klarerede turbulensen på vandet, og så flækker båden 
sgu ved land! Men bådebroen er selvfølgelig potemieIt farligere for 
båden end vandet, tænker jeg så, uden at vide en skid om det. Men 
heldigvis bliver stævnen bundet sammen, og vi kommer hjem i god 
ro(ning) og orden. 

Det er først når man ikke har overskud til at registrere, at man er 
ude af sin com fort zone før bagefter, at man er rigtigt ude af den, 
konstaterer jeg tilbage i min; - under den vanne bruser i DSR. 

Søndag eftermiddag. At træde ud. 
Myretue overstået. For nogen. Jeg finder aldrig helt ud af, hvad 
der egentlig skete med nogen af de ,mdrc, der kom hjem senere og 
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U,,",Of itU( 19. !Uf4frb~~ U. 12.30 

;" 8& tv Rut/ab, I~ltirie 

1gen i år inviterer DFfR til glogg og æbleskiver i B&W Roklubs 
lokaler i Langelinie Marina 

For jer der har lyst til at ro derind (hvis vejret tillader det) sætter vi 
hold på bådpladsen kl. 11.00 

Vel mødt 
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Gnmdet myretuens beJst mulige overlevelse (eller sk.-yldes det 
overstyring fra stynnændene .. ) kan det ikke lade sig gøre at ro til 
museet Louisiana. Som del totalt kultur-inficerede menneske, jeg er, 
er jeg lidt skuffet over at blive nødt til at svigte l .ouisiana og alene 
overgive mig til sport og natur. En hel dag. Det er lidl ligesom at få 
orange spørgsmål hele vejen igennem et spil Trivial PlIrsuit ... og 
delln~d aldrig en ost ... eller kage. Nå, mel] skønt er det på denne 
dags bådsammensætning at blive beæret med et par racerkaniner på 
du;acel batlerier og skærpet teknik . Båden bliver helt glad. Traller 
der ud af og i løhet af nul komma fem er vi fremme ved S letten. Og 
kan sagtens nå at gå til Louisiana.. tænker jeg straks! Men altså, et 
par forhindringer skal gennemleves. Nemhg at få bådene på land. 
Passende passage i vandet uden sten skal fmdes . Passende sted, hvor 
bådene kan ligge på stranden. skal også fmdes. (De to passende 
forhold var desværre ikke umiddelbart i forlængelse af hinanden). 
Det er jo meget første gang på en sådan første gang langtw-, og 
dette var sa min første gang med I:lndgang med hop i (koldt) vand 
med risiko for vådt tøj . Efter pausen er e1et samme procedure igen, 
bare omvendt, nu bæJ:es bådene i vandet. Nu skulle man tro øvelse 
gør mester, men sådan er det ikke. Nogle far dyppet måsen, hvilket 
resulterer i det, der må være weekendens bemærkning: Senna, 
du er så hot, at jeg må dyppe trussen. (Jeg skriver den frjt efter 
hukommelse, og når jeg ser den på skrift, tænker jeg, om jeg mon har 
gengivet den mere vulgæJ1, end den lød ... ) 

Delragerne i årets Kaninlang /u r gør klar rii a fgang. Hyggeligt mmvær og gode ro· 
udfordnnger venrer forude . På trods af skandaleramce. lIøkologlske affaldssække. 
((olOgra{" Koren T. Andersen) 

18 

Vinsmagning j DSR 
22. januar 2010 kl. 19:00 

Pris. 150,- kr. inkl. Lind ost. pølse og brød. 
Tilmelding (som er bindende) v ia kalenderen på DSR-online.dk og 
ved ekstra "gæster" send en mail til Kell: kell.iisager@get2net.dk. 
Tilmeldingen slutter 19i1 20 l O. 

Langucdoc er Sydfrankrigs svar på Califomien, for med masser af 
sol, sommer og bær fulde af saft og kraft t::r vinene store smags
bomber. men med en god fransk struktur. Languedoc er endnu ikke 
så kendt j Danmark, men er ved at bl ive det på grund af v inens høje 
kvalitet. 

Vinfirmaet 2960vin.dk har fundet to fantastiske slone i Languedoc, 
som begge fokuserer på håndlllvede kvalitetsvine: . 
Chateau M inistre er det hæderkronede gamle slot, tier har lavet vm 
i århundreder og La Peira er det unge "up and coming" vineventyr 
som Robert Parker, siden La Peiras første årgang i 2005. har dynget 
til med point. 

2960vin.dk sælger vin til de førende restauranter i Darunark og 
samarbejder desuden med en lang række hoteller og virksomheder. 

Af Kell /isager 

29Sl1 
.... 

www.2960vin .dk 
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Bekendelser fra kaninen, der havde sat 
sig i en myretue. 
Filosoferen over roning ved lang/ur for forste gang. 

Aldrig havde jeg troet, hvor kompliceret det kan være at stikke et 
stykke træ ned i vandet og - hi ve ti l. Men ej heller anet hvor mange 
ringe i vandet, det afstedkommer, for alt mulig andet. 

Fredag eftermiddag. AI hengive sig lil kaos. 
45 mennesker, der hver især pakker 3-4 stykker bagage ned i 
sorte plasticposer er i sig sdv ganske fascinerende. (Og en mindre 
øko logisk skandale). 
Forud er gået timer med planlægning inklusiv diverse 
logistiske aspekter. Indkøb, madplaIl, udvælgelse af tøj og en 
spændingsopbygning i maven, der bedst kan sammenlignes 
med første gang, man var pa lejrskole i 6. klasse. Enormt mange 
ubekendte faktorer er sat i spil. Ikke hvem man skal kysse på. Meget 
mere prosaisk som, hvad skal jeg have på. hvordan kommer jeg til al 

sove og hvornår får jeg noget at spise? H vad nu, hvis jeg skal tisse i 
Skovshoved, fordi alle nu venter på alle før afgang. Og er der i øvrigt 
overhovedet nogen, jeg kan snakke med? 

Fredag aften. Ajienstund. 
En vis ro indfinder sig, da vi ror ud af havnen og er rifsted for alvor. 
Nu er det for sent at gøre noget ved alt det, man ved, at Illan ikke har 
StyT på. Aftenskumringen sætter ind. Vandets rolige, men mørke dyb, 
nedad, aftenhimlens hvælving opad. Solens sidste røde pust mødes 
med husenes lys af gult vel være. Og der er allerede nogen, jeg kan 
snakke med. 
I Taarbæk skal over halvdelen i båden på toilettet så vi O"år i land , o 

uden de store forhandlinger. Senere erfarer vi, at nogen har indviet 
aftisningfor kvinder uden/cmdgangJor kaniner anno 2009. Henned 
knæfald med bifald © 
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Tak for en hyggelig bankoaften 
Tak for ell hyggelig bankoaften 

Som annonceret åbnede Styrmandslauget dørene til banko på 
ver<indaen en fredag aften i oktober med friskbrygget kaffe, 
småkager, bolsjer. snitter, kringle og en masse andre godter. 

Forventningsfulde og stærkt motiveret af konkurrencelyst var 70 
DSR'ere klar til at dyste i den ædle bankokunst, hvor især god 
høreevne, sprogforståelse og overblik skulle vise sig at være vigtige 
kompetencer at besidde - altså fonlCJen en vis portion held. Derfor 
blev banko-pladerne også nøje udvalgt inden køb. 

Så gik det i gang ... fuldkommen stilhed blot afbllJd af 
nummeropråberen - og pludselig "BANKO" efterfulgt af tre 
jubelrab og dyb skuffelse fra resten. Helt fantastisk stemning. De 
tre jubelråb kom naturligvis fra vinderen, men under alle spil var 
der sidegevinster både til højre og venstre, sa alt i alt var der stor 
sandsynlighed for at gå derfra med hændeme fulde. 
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