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DSR bladet
DSR - medlemsblad for Danske
Studenters Roklub.
Udkommer fire gange årligt.
Strandvænget 55
2100 København Ø
bladet@dsr-online.dk
Tryk: Visions Graphic
Oplag: 900
Materiale til bladet bedes sendt
pr. e-mail til bladet@dsr-online.dk. Indlæg kan også sendes på
CD-rom, papir eller andre medier
til DSR, att. redaktionen. (Kan
evt. afleveret i DSR's postkasse).
Elektroniske indlæg sendes mest
praktisk som vedhæftede filer.
Alle indlæg bedes forsynet med
forfatternavn. Medsendte fotos
bedes oplyse om fotografens
navn og forslag til billedtekst.
Deadline for indlæg til næste
nummer: 1. november 2013.

Medlemmer

Indmeldelse sker lettest ved at

udfylde den elektroniske formular
på
klubbens
hjemmeside
(www.dsr-online.dk) eller ved at
udfylde og indbetale et indmeldelsesgirokort. Indmeldelsesgirokortet kan findes på kontorets dør
i bådhallen. Indbetalingen dækker
de tre første måneders kontingent.
Kontingent opkræves kvartalsvis
forud via giro eller betalingsservice. Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges et gebyr på 25 kr.
pr. rykker. Hvis rykker krydser
forsinket indbetaling, kan der ses
bort fra rykkeren, men gebyret vil
blive opkrævet det følgende kvartal. Kontingentet er 750 kr. pr.
kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20 - 24 år betaler 500 kr. pr.
kvartal. Det første kvartals kontinForside: På vej til VM - guld.

Foto: Marie Louise Malmstrøm
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Redaktionen:
Dan Nielsen (ansvarsh.)
Tlf. 70 22 12 88
d@dan9elsen.dk

Asbjørn Torp
Tlf. 20 44 48 96
asbjoern.torp@gmail.com

Bente Kjøller
Tlf. 20 21 70 74
bkjoel@gmail.com

Gunvor Bjerre
Tlf. 21 24 33 20
gunvor.bjerre@mail.tele.dk

Lars Bundesen
Tlf. 41 44 06 75
lars.bundesen
@vip.cybercity.dk

Lise Larsen
Tlf. 35 38 23 42
lise_larsen@yahoo.dk

Marianne Bentzen
Tlf. 26 70 06 54
mariannebentzen@gmail.com

Peder Riis Hedegaard
Tlf. 22 80 23 06
peder@riis-hedegaard.dk

Peter Koefoed
Tlf. 60 62 65 33
p.koefoed@adr.dk

gent er dog 750 kr. Forskellen 250
kr. modregnes ved det følgende
kvartals opkrævning.
Udmeldelse skal ske skriftligt til
kontingentkassereren, enten pr.
brev til DSR eller pr. e-mail til
kontingent@dsr-online.dk. Udmeldelse skal ske med mindst 3
dages varsel til den første dag i 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 udmeldelse til genindmeldelsen.
Udmeldelse ved restance 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 fin-

de sted ved en restance svarende
til ½ -1 års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive inddrevet ved inkasso. Alle
omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren.
Adresseændring: Henvendelser
om adresseændring og manglende
levering af bladet skal rettes til
Ole Hansen på e-mail adressen:
kontingent@dsr-online.dk.
Adgang til klubben sker ved
hjæp af en elektronisk ”nøglebrik”. Nøglebrikken fås ved skrive
til brikogskab@gmail.com og oplyse medlemsnummer og navn.
Samtidig indbetales_depositum,
_kr. 200, på reg. nr. 3219, konto
nr. 3219944128. Når depositum er
modtaget, gøres brikken klar, og
du får besked på mail om afhentning.

Pacu
Det er blevet farligere at færdes på Øresund.
En nøddeknækkende rovfisk er fundet i Øresund.
Ganske vist er det ikke den berygtede piratfisk, men
dens sultne fætter Pacu, som også kan forvolde
stærke smerter, var indledningen på en af flere ar
tikler om farlige fisk, der blev fundet i Øresund.
Bortset fra det underholdende i at en sydameri
kansk ferskvandsfisk har fundet vej til det varme
Øresundsvand og kan forurette uoprettelige øde
læggelser på hankønnede nøgenbadende roere, er
fisken desværre den mindste trussel mod vores
færdsel på Øresund.
Vi har i sommerens løb flere gange været generet af
Jetski og Vandscootere og i et tilfælde har et
vandskisejlads, som anført andet sted i dette blad,
medført så alvorlig skade på en af vore to åres inrig
gere, at den har sejlet sin sidste tur i hvert fald den
ne sæson.

Indhold
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At man i en annonce kan læse at den fartgale kan få
en uforglemmelig oplevelse ved at
suse hen over bølgerne med over 100 km/t., vækker
undren, men det er hvad myndighederne tillader,
blot man holder sig 300 meter fra land.
Det er miljømyndighederene, der administrerer reg
lerne som et led i naturbeskyttelsen. Kommunerne
har mulighed for at udstede regler, hvorefter Jetski
og Vandscootere ikke må færdes i nærmere be
stemte områder. Det vil være en værdig opgave for
Københavns, Gentofte og LyngbyTaarbæk kom
muner at udstede forbud langs med Øresunds ky
ster.
Indtil da, må kystnær roning tilrådes. Jetski må ikke
sejle nærmere end 300 m fra kysten undtagen til og
fra kysten, og da må farten ikke overstige 5 knob.
Red

Indkaldelse til generalforsamling
Juristen, der kan li at konkurrere
Man er selv ansvarlig
Guld I Helsingborg
Morgendagens Stjerner
På rundtur med Freja
Familien kajakpolo
Forlis forlis
Vraget der genopstod
Ring 114
En anonym giver
Ungarnsbrev
Vinteraktiviteter
I øvrigt mener jeg....
Orienteringsløb efterår 2013
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Indkaldelse til generalforsamling
Fredag d. 22. november 2013 kl. 20.00 i DSR
Dagsorden ifølge lovene:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Særlige forslag
Fastsættelse af kontingent for det følgende år
Valg af formand: Laurits Rauer Nielsen genopstiller
Valg af kasserer: Johan Frydendahl genopstiller.
Valg af sekretær: Pia Åbo Østergaard genopstiller.
Valg af materielforvalter: Diana Luthmann genopstiller.
Valg af kaproningschef: Henrik Stenberg Asmussen genopstiller.
Valg af instruktionschef: Anne Katrine Bisgaard opstiller
Valg af motionsrochef: Vakant
Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter: Nicolai Møller Andersen genopstiller ikke
Valg af kajakrochef:. Lars Fomsgaard genopstiller
Valg af langtursrochef: Gunilla Sommer genopstiller.
Valg af husforvalter: Mads Reinholdt Rasmussen genopstiller.
Valg af to revisorer:
Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport.
Eventuelt

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. Forslag skal stilles skrift
ligt af stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsam
lingen..
Bestyrelsens skriftlige beretninger vil blive udsendt som mail til alle modtagere af det digitale nyhedsbrev.
Såfremt du ikke får Nyhedsbrevet kan du sende en mail til sekretaer@dsronline.dk , hvis du ønsker at
modtage det fremover.
Mvh.
Bestyrelsen
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Juristen, der kan li
at konkurrere
Portræt af én af de mange, der
yder en kæmpe indsats i klubben
– bag kulissen.

Foto: Asbjørn Torp
Det er ikke meget, Jesper Krogh har været på van
det i år. I alle tilfælde ikke i en sculler. Kun 34 gan
ge.
Til gengæld har han pløjet farvandet på Bagsværd
tyndt i en rød motorbåd og venligt rettet på sine ro
kammerater, så de gang på gang forbedrer deres
stil og præstationer – uden egentlig at lægge mær
ke til, hvordan de er blevet ført derhen.
En vigtig evne at ha’ for en træner!
Trænet får han dog – 56 gange ugentlig i ergome
tret. Når han ikke benytter lejligheden, når han alli
gevel er i Bagsværd, til lige at låne en sculler og
tage en tur på søen, skyldes det, at han ikke synes,
det er sjovt.
Han husker sig selv som rigtig god, da han roede på
landsholdet – men når han sidder i sculleren ”så bli
ver jeg mindet om, at jeg ikke er i ordentlig form”,
siger han med et smil. Og det er ikke sjovt.
Han ku måske godt have brug for en træner selv,
der kunne puste lidt til ham – og minde ham om, at
han er god, at han kan blive bedre....alt det, han
selv siger til sine kaproere.

Formidle glæde
Det er en kunst, at være en god træner. At lirke. At
lokke. At få det bedste frem i roerne. At få dem til at
tro på, at de kan...og at de kan blive bedre.
”Det er vigtigt, at formidle sin egen glæde ved ro
ning,” mener han.
Spørger man ham, hvilke andre dyder en god træ
ner skal have, er Jesper ikke i tvivl: ”Man skal kunne

sætte sig ind i roernes situation, fornemme, hvor de
er mentalt. Det er vigtigt at tackle hver enkelt roer
individuelt...at finde ud af, hvad der motiverer ham
eller hende.”
Det er også vigtigt at arbejde med det sociale i en
båd. Lære folk, at man skal kunne glædes ved de
andres resultater og respektere hinanden – og er
man sur en dag, skal man bare holde sin mund.
”Jeg har aldrig haft en gruppe, der fungerede dår
ligt” siger han med lidt stolthed i stemmen.

Forbilleder
Han har selv haft gode trænerforbilleder: Bent
Jensen og Gert Busk. ”De troede på én. De var
nærværende og brændte selv. Bent kunne sige tin
gene præcist og enkelt og gjorde det sjovt at ro.”
At Anne Lolk Thomsen på bare ét år kunne trænes
op til at komme på landsholdet og til OL, siger
noget om, at Jesper heller ikke selv er uden træner
evner.
Til daglig arbejder Jesper som jurist i udlændinge
styrelsen i Sandholmlejren, men det meste af sin frie
tid, bruger han på roning.
”Det, jeg godt kan li ved roning er det enkle, vilde
og hårde. Jeg kan li at konkurrere og prøve mine
egne grænser af, at presse mig selv. Jeg vil også
gerne formidle glæden ved at træne hårdt. Og så
kan jeg godt lide det sociale, at det er en
holdsport”.
Gunvor Bjerre
DSR NR 3 | September 2013 |
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Man er selv
ansvarlig
DSR's legendariske Eskild Ebbesen
stopper i international toproning

Foto: Gunvor Bjerre
Hvis man tror, at en guldmedalje er af guld, så må
man tro om igen. Den er ”kun” af sølv med et tyndt
lag guld over.
Men Thomas Keller medaljen – den højeste aner
kendelse inden for international rosport – er af ægte
guld – 18 karat. Sådan én sidder Eskild Ebbesen
med i hånden ved et bord på bådpladsen ved
Bagsværd rostadion. Gyldenrisene blomstrer og
sensommersolen slår smut i søen, som her tidligt på
eftermiddag endnu ikke ligner HC Andersen Boule
vard i myldretiden.
Medaljen ligger i en fin trææske med blåt fløjl – og
Eskild fik den overrakt d.13.juli 2013 ved en cere
moni i Luzern i Schweiz som den første dansker og
første letvægtsroer  nogensinde.

Sportsånd
Han er glad og stolt over denne prestigefyldte aner
kendelse – men går man ham på klingen, så betyder
en guldmedalje ved OL mere for ham personligt.
Og dem har han en del af, 3 faktisk, plus en hel del
andet prestigefyldt metal, som ligger hjemme i ska
bet.
”Men der skal mere til end 3 guldmedaljer for at få
Thomas Keller medaljen. Den blir også givet for den
sportsånd, man har ydet”, siger han, mens han
hælder kaffe op, som han har haft med hjemmefra.
”Det er ikke det fysiske – altså selve medaljerne –
der tæller. Det ville ikke gøre mig så meget, hvis de
6
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blev stjålet. Det er oplevelsen, dét, at jeg har gjort
det. Det har givet selvtillid og selvværd. Og så er
der holdet og kammeratskabet”.
Eskild vandt sit første mesterskab ved VM i 1994.
Selvfølgelig husker han denne store sejr som noget
helt særligt ...”Men man blir ikke vant til det. Det
kildrer stadig i maven at stå der på en international
sejrsskammel.”

Stop for topkarrieren
Med bronzemedaljen ved OL i London var det dog
sidste gang, han besteg en international sejrsskam
mel. Han har besluttet at stoppe som toproer.
Hvorfor? Han tøver lidt: ”Der er flere grunde. Jeg
skal have mit øvrige liv til at falde i hak, der er noget
med økonomi og...” han tøver lidt.. ”endelig er der
alderen.” Eskild er 40 år og én af de ældste i top
roning.
”Man kan godt mærke, at ens indsats ikke er helt
som før. Det er så små marginaler, der afgør om
man vinder. Men jeg gider ikke bare langsomt glide
ned ad rangstigen, så hellere et clear cut.”
Solen bager, og Eskild ruller Tshirten lidt op over
brystkassen. Hans sixpack angiver, at han stadig
træner aktivt.
”Jeg har tænkt mig at stille op til DM – der er jo
mange andre konkurrencer end de store internatio
naler.”

Præstationer og ambitioner
Eskild hævder, at han aldrig har lidt af præstations
angst – og at han ikke er bange for at tabe.
”Jeg leverer det bedste, jeg kan. Det er vigtigt at
kunne se sig selv i øjnene og sige, at jeg gjorde mit
bedste. Det er aldrig de ydre omstændigheder, der
bestemmer”
Når Eskild ikke sidder i en båd – eller står på en
sejsskammel  arbejder han som coach for
erhvervsfolk. Han lærer dem, at hvis man synes,
man har nået et mål, skal man ikke hvile på laur
bærrene. Man skal holde focus og levere. Hver dag.
Hvis man f.ex. har et nytårsforsæt om rygestop, så
skal man være motiveret, skrive målene ned og ha
ve en plan.
Et par forbipasserende løbepiger sender vurderen
de blikke på den toptunede sportsmand.
Det er ikke kun sixpacken, der vidner om hård træ
ning. Også et par kraftige biceps under Tshirtens
korte ærmer antyder, at det ikke er nok, bare at løbe
en tur i skoven ved Bagsværd.

Penge og doping
På spørgsmålet om, hvorfor roning ikke har samme
popularitet som fodbold svarer Eskild, at fodbold er
nemmere at gå til, det kræver kun en bold og lidt
græs. Der er en helt anden tilskuervenlighed. Det er
sikkert også derfor, der heller ikke er så mange pen
ge i roning.
”Men det er kun en fordel i forhold til doping. Jo fle
re penge, jo mere doping. Jeg synes kun, det er
godt, for så er man nødt til at have et arbejde ved
siden af, nødt til at holde sig aktiv – og så kommer
man også ud af sporten med mere i bagagen.”

DSR
Eskild startede med at ro som 15 årig i Silkeborg ro
klub og allerede som 17 årig var han kaproer. Sene
re kom han til Odense, men blev overtalt af en
kammerat til at melde sig ind i DSR.
Men ligesom med sin familie, så har han ikke det
store overskud til at deltage i det sociale liv i Svane
møllen. ”Jeg er taknemmelig for, at man ladet mig
være. Det er en stor støtte”. Så man finder ikke
Eskild ved vinterens bådslibning eller til styr

mandslaugets vilde fester. ”Så yder jeg måske
noget andet til klubben, ”siger han med et stort grin.
Det sociale overskud, han evt. har, deler han med
sine rokammerater og med familien.

Træning er alt
Et langspyt fra rostadion, hvor vi sidder, ligger en
stor hvid villa med sortglaseret tag. Her – med 2
minutters gang til søens træningsfaciliteter  bor
Eskild med sin farmaceutkone. Havens legeredska
ber vidner om, at der er børn. 3 stykker på hhv. 4, 8
og 11. På spørgsmålet om, hvad hans topkarriere
har betydet for familien, svarer han at det selvfølge
lig ikke kan undgås at familien bliver påvirket. ”Min
kone vidste, hvad hun gik ind til,” siger han med et
grin. ”Hun arbejder på nedsat tid. Men børnene er
uden tvivl mere knyttet til hende”...og med en lil
le eftertanke og et skævt smil ...”men det ville de
nok være alligevel. Sådan er det jo som regel”.
Børnene har dog ikke ambitioner om at blive roere.
Det er dansen – og cheerleading – der trækker, al
lerede på konkurrenceplan. Aner man nogle gener
fra faderen?
Hvis han var deres coach? ”Så ville jeg lære dem, at
de skal tro på sig selv, men også, at de kun får de
resultater, de har lagt i hverdagen. Uden træning,
ingen resultater. Hvis de ikke vinder, så er det nok
fordi der er nogen, der har trænet mere end dem..
Man er selv ansvarlig.”
Kaffen er drukket. Bådpladsen er ved at blive fyldt
op med aktive roere, der nyder denne skønne sen
sommereftermiddag. Eskild pakker sammen. Frem
over får han mere tid til at deltage i det nationale
kaproningsmiljø, der udfolder sig omkring ham...og
til familien.
Sejleren Paul Elvstrøm blev i 1996 kåret til det 20.
århundredes største danske sportsmand. Bliver
Eskild det 21. århundredes? Indtil videre er han 24
karat guld.
Gunvor Bjerre

Eskild Ebbesen, resultater:
 3 OLguldmedaljer: 1996, 2004 og 2008
 2 OLbronzemedaljer: 2000 og 2012
 6 verdensmesterskaber: 1994, 1997, 1998, 1999, 2002 og 2003
 World cupguld  19 i alt:
1997 (3), 1998 (3), 1999 (3), 2001 (3), 2002 (2), 2003 (1), 2004 (1), 2011 (2), 2012 (1)
 VMsølv 2 gange: 1995 og 2001
Detaljer om Eskild Ebbesens karriere:
www.eskildebbesen.dk
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Guld I Helsingborg
VM I Costal Rowing
Overraskende VM Guld til DSR's damer ved VM i
Coastal Rowing
Lørdag d. 17. august vandt Danske Studenters Ro
klub Verdensmesterskabet i Coastal Rowing, der
blev gennemført i Helsingborg. Det var en fanta
stisk, og uventet præstation, da holdet aldrig tidli
gere har roet en international kaproning.
Tiderne fra de indledende heat antydede, at damer
ne havde medaljechance, da de lå ret pænt på trods
af en dårlig start. Men man kan aldrig regne med ti
der når der konkurreres i flere heat på vandet, da
vejret kan skifte mellem løbene, så sejren var over
raskende. Løbet blev vundet på de allersidste me
ter, efter at et fransk hold havde ført sikkert helt
indtil slutspurten
VM i Coastal Rowing roes på åbent hav, og finalen
var over 6.000 meter. Der er flere vendinger under
vejs, og afslutningen var i år, for første gang, med
landgang på stranden og 6080 meter løb til mållinj
en for en roer fra holdet. Det var helt klart til DSR's
8
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fordel, da holdet havde forberedt landingen godt, og
lavede en sikker landgang og hurtig spurt, hvor den
konkurrende franske båd, der havde ført kapronin
gen indtil de sidste meter, ud over at blive indhentet
på vandet også lavede en usikker landgang, og så
var sejren hjemme for DSR.
VM i Coastal Rowing er en konkurrence for
klubhold, og konkurrencen havde seks discipliner,
single og dobbeltsculler og dobbeltfirer med styr
mand for mænd og kvinder. Der var dansk del
tagelse i alle klasser, og DSR var udover
damefireren repræsenteret i herrernes single og
dobbeltsculler. Herreholdene gik dog ikke i Afinalen
(hvor der roes om medaljer), og det ene hold måtte
udgå af Bfinalen pga. en skade på båden efter et
sammenstød med en fransk båd lige efter starten.
DSRs damebåd blev roet af Gunilla Sommer, Male
ne Nielsen, Anna Munck Laybourn, Helle Tibian og
styrmand Diana Luthmannn.
Laurits Rauer Nielsen

Morgendagens
Stjerner
Nyt fra kaproningsafdelingen
Foto: Mette Bacher

Kaproning i DSR er ikke kun forbeholdt eliten, selv
om det jo oftest er elitekaproerne, man hører om,
når de stiger til tops ved store internationale regat
taer. Kendisnavne, som Eskild Ebbesen, Mads Ras
mussen, Rasmus Quist, og Thomas Ebert, har i
mange år efterhånden, præget billedet i kapronings
afdelingen og er blevet forbilleder for de unge roere,
som DSR heldigvis har en del af. For nogle år siden
fik man ideen med at tage ud på undervisnings
steder for at finde frem til ”velegnede” personer, pil
let ud efter højde og drøjde, lange arme og ben,
ligesom principperne i datidens østeuropa, hvor hø
je unge mennesker fik muligheder indenfor sportens
verden. Det er benhårdt arbejde af ledere og træne
re, og selvom der ud af en snes unge mennesker
måske bliver en lille håndfuld tilbage, så har det gi
vet kaproningsafdelingen nyt liv, og klubben en god
portion bonus, at finde frem til arvtagerne til OL
koryfæerne.
De ”lange arme og ben” kan noget, og resultaterne
på den internationale arena er begyndt at indfinde
sig. DSR har således i denne sæson flere roere på
landsholdet, hvor de unge, indtil videre, har vist be
mærkelsesværdige resultater.
Det er værd at bemærke, at også Rune Gärtners
unge roere er godt på vej. En ny roer, Nikolaj Rost
gaard Rasmussen, gør det godt i sin første sæson.
Selvom det endnu ikke er blevet til toppræstationer i

Sorø og Holstebro, viser Nikolaj viljestyrke og gejst,
og det betyder, at han er godt med i feltet ved re
gattaerne.
Sebastian Bayer & Asbjørn Stahlhut har været med i
DSRs kaproningsafdeling i nogle år efterhånden, og
haft et rimeligt juniorforløb. I denne sæson er Bayer
og Stahlhut rykket op i seniorklassen, og det giver
unægtelig nogle udfordringer. De har højden og
drøjden til at nå langt indenfor kaproningens verden.
Når den tekniske side er kommet på plads, og træ
ningen bliver mere intensiveret, vil vi sikkert se de to
med helt fremme i løbene ved regattaerne.
I Holstebro, hvor de var af sted uden træner, bød
lørdagens løb ikke på de helt store jubelscener. Men
de to roere tog tyren ved hornene og forsøgte sig
med at bytte plads i dobbeltsculleren. Det betød, at
drengene skorede en fin bronzemedalje i søndagens
finale i et sandt feberløb.
Danske Studenters Roklubs kaproningsafdeling vil
atter besøge uddannelsessteder i denne efter
sommer for at få flere unge til at træde ind i det
sunde kaproningsmiljø, og som forhåbentlig inden
for kort tid kan komme ind under gruppen: Mor
gendagens stjerner.
Mette Bacher

DM i roning – en klassiker for DSR
Roere fra Danske Studenters Roklub har vundet hundredvis af Danmarksmesterskaber til klubben gen
nem tiderne. I flere tilfælde har vi haft flere af de ældgamle bådtyper, som paradediscipliner. Det skal der
for blive spændende at se den 5. oktober på Bagsværd Sø, hvor mange mesterskaber, DSRs roere, vil
erobre, og om klubben står øverst på listen, når opgørelsen over flest vundne mesterskaber bliver offent
liggjort. Husk at medbringe bannere og flag, og der er stadig tid til, at danne et velråbende heppekor, som
der godt kan blive behov for midt i kampens hede.
Mette Bacher
DSR NR 3 | September 2013 |
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På tur med Freja
SchleswigHolstein rundt:
Langtur fra Lübeck gennem ElbeLübeck kanalen til
Elben, ned ad Elben til Brunsbüttel og nordøst gen
nem hele Kielerkanalen til Kiel. 8 rodage og to
transportdage.
Christian og Per var turledere. Niels var bådformand
for Freja.
Efter en festlig aften i Lübeck kom Freja i vandet
lørdag eftermiddag. På den 2. af 5 sluser blev vi
venligt belært om at sluserne lukkede kl. 21, og at
der kunne være timers ventetid ved hver, og at de
håbede, at vi havde mad og et telt, for det ville reg
ne om natten.
Vi havde ikke noget telt. Heller ingen mad bortset
fra jordnødder, chokolade og øl.
Så vi roede godt til og kom igennem den sidste slu
se kl. 18.30 og var snart fremme ved Mölln roklub.
Næste dag forsatte vi ad ElbeLübeck kanalen og
kom efter to sluser ind på Elben i medstrøm, men i
Lauenburg gjorde oversvømmelserne det umuligt at
lægge Freja til ved roklubben, så vi roede tilbage
mod lystbådehavnen. Det var hårdt den første km,
10
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som stadig var i Elben, denne gang i meget kraftig
modstrøm. Nogle steder føltes det som om vi ikke
kom fremad, men GPS'en sagde 12 km/h, så vi
kæmpede os frem og bestilte en taxa til Hotel Bel
levue.
Mandag tog vi af sted med strømmen, men efter
Geesthacht slusen var det slut med overflods
strømmen. Til gengæld passede det med, at vi fik
medstrøm fra tidevandet. Hvis vi holdt pauser, ville
vi få modstrøm på den sidste del, så vi holdt den
kørende på chokolade og jordnødder. De 57 km til
Hamburg gik hurtig og sidst på eftermiddagen roe
de vi ind gennem Alstersøen i Hamborg. Vi fik kon
takt til nogle seniorer i roklubben Favorite
Hammonia, som sørgede for, at vi kunne overnatte i
klubben. De manglede en mand til en otter og Niels
iførte sig straks sin DSR trikot og fik 15 km sightse
eing i Hamborgs kanaler. Så kunne en meget sulten
besætning indtage store bøffer på restaurant Bulle
rei.

Hviledagen tirsdag brugte vi på at ro 35 km i Ham
borgs kanaler.
Onsdag morgen var vandstanden i Elben så høj, at
vi ikke kunne bruge slusen før kl. 9, så vi mistede to
timers medstrøm på vej mod dagens mål, Glück
stadt. Og Elben viste tænder med 9 m/s modvind
og store bølger. Da vinden tog til og vi fik mod
strøm, gik vi efter 20 km ind i Hamburg Yachthafen.
Vi spiste frokost og aftensmad i restaurant Tonne
122 og fandt et sted, hvor vi kunne sove.
Torsdag kom vi af sted kl. 8. De første 10 km var lidt
hårde, men vi kom gennem Haseldorfer Binnenelbe,
som havde skønt vand. Da vi kom til Glückstadt var
vinden taget til og strømmen ved at vende, så vi gik
ind i Glückstadt havn, hvor vi drak en fantastisk
romgrog, som gav varme helt ned i tæerne. Vi var
ankommet til Glückstadt en dag for sent i forhold til
planen, men vi kom af sted igen ved højvandet kl.
19. Da vi nærmede os kernekraftværket i Brunsbüt
tel, blev vejret rigtig dårligt. Bølger slog ind fra alle
sider og vi måtte øse en del. Så øjnede vi slusen og
den var åben. Men vi så også en håndfuld lystsejle
re ca. en km foran os på vej ind i slusen. Vi var våde
og forkomne og vi ville ikke vente på en ny slusning.
Freja spurtede frem mod slusen, foretog et elegant
sving forbi slusemolen, kom ind i smult vande og
lagde sig med en teknik, der ville have givet Bøg tå
rer i øjnene, midt i sluseløbet i tempo 30 og indhen
tede lystsejlerne. Vi roer var varme efter det hårde
arbejde, men nu sad vi rystende og tænderklapren
de af kulde, mens vi ventede på at komme ud af
slusen og vi blev endnu koldere, da vi lagde Freja til
i slusehavnen. Christian og Niels havde drillet Per
med, at han havde taget en styrmandsjakke med
om sommeren, men på resten af turen blev den
brugt flittigt. Det var 11 grader sidst i juni og vi var
gennemblødte.
Men vi var i Brunsbüttel torsdag aften, hvilket betød
at vi havde indhentet den tabte dag.
Vi sov i Brunsbüttel Segelverein, hvor havnemester
Adolf og ungdomsejlerne
tog hjerteligt imod os og åbnede baren i klubhuset.
Næste morgen hentede Adolf morgenbrød, og vin
kede farvel fra slusehavnen.
Nu roede vi i Kielerkanalen og det var noget helt an
det end Elben. Det var stadig koldt og det regnede
stadig, men der var ingen strøm og ingen ubehage
lige bølger.
Men det var med angst og bæven, vi iagttog de før
ste store containerskibe passere tæt forbi. Dagens
distance på 68 km var turens længste, men efter
strabadserne på Elben var humøret højt og kl. 20
passerede vi jernbanebroen med svævefærge i
Rendsburg og lagde til i roklubben og så var der
landgangsøl i deres dejligt varme fyrrum.
Lørdag morgen styrtede det ned, men efter en halv
time roede vi ud af Rendsburg i tørvejr. Vi slog et

Foto: Niels Elgaard Larsen
sving mod nord for at kunne sige, at vi have roet i
Slesvigsk farvand, vi havde nemlig hørt formanden
beklage, at vores SlesvigHolsten tur kun gik til
Holsten. Pga. af reparationer skulle vi gennem den
nye sluse på 310x42 i KielHoltenau. Niels stod for
dagens underholdning, da han skvattede i vandet
fra ventepontonen.
Så var vi Kiel, men vi havde undervurderet Kieler
Woche. Der var 3 mio festende og Akademischer
Ruder Vereins ponton var blevet til et romtelt. Båd
formand Niels bestemte, at der kunne Freja ikke
ligge natten over. Det var også udelukket at tage
den på land. Vi så nogle master i industriområdet på
den anden side af havnen og snart lå Freja trygt i
Wellingdorf lystbådehavn, så vi kunne feste med
resten af Kiel og indtage et solidt tysk måltid mad
med godt øl og dans på bænkene.
En stolt bådformand kunne konstatere, at alle var
imponerede over Freja. Hun charmerede mange af
de gamle tyske søulke, der nu sad i deres motorbå
de og drak kaffe, men ikke kunne stå for en rigtig
klinkbygget træbåd.
Vi lavede ikke selv mad, hvilket gav os en lettere
båd og mere tid til at ro.
Vi var ikke helt heldige med vejret, men vi fik en
fantastisk tur ud af det.
Niels Elgaard Larsen
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Familien kajakpolo
portræt af fire nye DSR medlemmer anno 2013
Jeg møder første gang Helle i damernes omklæd
ningsrum, hvor hun står dryppende sammen med
døtrene Clara og Signe. De har våddragter på;
klaprende tænder og er på vej i saunaen.
Vi falder i snak, og jeg kan forstå, at de lige har væ
ret til kajakpolo for anden gang – det er et stort hit, i
sær hos de to piger. Jeg fortæller lidt om DSR og
mulighederne i klubben, og nævner, at når man ror,
så kan man også tage på små ture, som den kom
mende weekend, hvor jeg skal til Gilleleje og ro.
Nej, hvor sjovt, griner Helle, skal I til Gilleleje Ro &
Kajakklub, det er jo dér mine svigerforældre ror – og
det var faktisk dem, som fik hele familien her til DSR
for at prøve kajakpolo..!
Ok, nu er jeg for alvor nysgerrig. En hel familie, som
spiller kajakpolo, og som alle er startet hos DSR i år.
Fortæl, fortæl..!

dem. Og når de nu skal ind på de kanter, så er det
jo nærliggende at spørge resten af familien: Chri
stian, Helle, Clara og Signe, om de ikke også vil
med til DSR og prøve kræfter med en ny sport. Fa
milien Nielsen er ikke helt ukendte med det våde
element. Christian har faktisk fået kajak ind med
blodet. Og samtidig er familien på udkig efter en
fælles interesse. Så de tager alle med til DSRs Ka
jakpolo Festival – og sikke en dag!
Masser af interesserede mennesker er mødt op, og
dagen emmer af højt tempo og masser af begej
string. En stor succes for DSR og arrangørerne bag
arrangementet (Jørn er drivkraften), for hvem det er
første gang et sådant arrangement afholdes. Og ik
ke mindst sikke en dag for Helle og co., som denne
dag bliver introduceret til deres nye fælles sport og
DSR.

Tilfældighedernes spil
I forbindelse med DSRs Kajakpolo Festival den 15.
juni i Svanemøllehavnen har Jørn Broen (DSR) også
sendt indbydelsen til Gilleleje Ro & Kajakklub, hvor
Christians forældre (Helles svigerforældre) er med
lemmer. Svigerforældrene beslutter sig for at tage til
Svanemøllen for at prøve kajakpolo. De har i rigtig
mange år kajakket, men kajakpolo er helt nyt for

Fra petanque til kajakpolo
De fire familiemedlemmer havde netop talt om, at
de var et sted i deres liv, hvor de gerne ville lave
noget sammen som familie. Noget, hvor de kunne
kombinere sport og motion med familielivet. Valget
faldt på petanque. Og rosporten blev slet ikke un
dersøgt, da Helle altid havde troet, at københavnske
roklubber havde venteliste.
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Efter kajakpolo dagen i DSR er der ingen tvivl hos
familien Nielsen. Alle er klar til at skifte petanque ud
med kajakpolo – nu skal der spilles en sport med
mere drive og vildskab. Allerede mandagen efter
møder hele familien op i DSR igen på opfordring fra
Jørn Broen. Og heldigvis er der ikke så mange, som
er mødt op denne mandag, så hele familien kan i
”ro og mag” afgøre, om det virkelig er det, som de
vil.
Der er ingen tvivl, og vupti, hele familien melder sig
umiddelbart efter ind i DSR.
Hvad kajakpolo kan føre med sig…
Så kunne man måske tror, at det stopper her, men
nej. Efter opfordring beslutter familien sig for også
at tage med på DSRs årlige tur til Hjelmsjö, hvor alle
kan afprøve scullere og kajakker midt i den skønne
svenske natur. De planlægger at være der tre dage,
men ender med fem, da det er en ren familieind
sprøjtning, hvor alle kan være med på hvert sit ni
veau og med hver sin interesse for de mange
rotilbud.
Christian prøver det meste og viser sig at have ta
lent for sculler og alt på vandet, men bliver desvær
re skadet i overarmen pga. et boldkast. Helle er lidt
mere forsigtig, men får også afprøvet andet end ka
jakpolo. Clara får virkelig smag for det outriggede
materiel, og begge piger hygger sig gevaldigt.
Hjemkommet efter en god og aktiv sommerferie på
vandet med DSR, så ser familien Nielsens nye akti
ve roplaner ud som følger:
Christian Nielsen: Vild med udfordringer. Har talent
for sculler, men skal lige have armen i orden igen.
Spiller kajakpolo mandag og torsdag. Andre roakti
viteter kan helt sikkert blive aktuelle.
Helle Nielsen: Vandet drager og giver ro. Vil meget
gerne prøve roning i inrigger.
Spiller kajakpolo mandag og torsdag. Er klar til førs
tegangsinstruktion.

Clara, 12 år: Prøvet Edon båden på Hjemsjö og fået
smag for roning. Er pga. af manglende børnehold
hos DSR nu startet til roning hos Kvik.
Spiller kajakpolo hver torsdag. Vil gerne ro hos DSR,
hvis der bliver lavet hold med andre på hendes alder
i materiel, som de kan håndtere, trods alderen.
Signe, 10 år: Spiller kajakpolo hver torsdag. Og
glæder sig over at være sammen med hele familien.
Alle er de meget glade for deres ”nye aktive DSR
familieliv”, og et stort ekstra plus er, at ingen skal
hjem og lave mad, men at de efter træningen blot
kan tage del i DSRs madordning og nyde kokkens
mad.
Hvis familien skulle ønske noget, så er det:
 At DSR investerer i de helt unge og laver børne
hold. Så børn som Clara og Signe kan starte til ro
ning hos DSR, trods deres alder/materiellet og ikke
behøver at starte i en anden roklub. Altså mulighed
for erhvervelse af roret fra en tidligere alder hos
DSR
 Et familiekontingent med rabat til de voksne, når
hele familien er aktive. Kunne virke ekstra moti
verende for alle i en familie til samlet at være med
lem af DSR
 At myten om, at alle københavnske roklubber har
ventelister, bliver manet til jorden
Ud af de 164 nye medlemmer, som i 2013 (pr. den
1.juli) har meldt sig ind i DSR, så tæller familien Ni
elsen et tiltag på fire nye medlemmer. Noget de i
den grad føler de kan takke Jørn for.
Godt roet og velkommen i klubben. Håber I får
endnu flere gode oplevelser på vandet.
Marianne Bentzen
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Forlis forlis
Jetskiterror forårsagede forlis for én af DSR's både
Jetskiterror forårsagede forlis for én af DSR's både.
Heldigvis uden personskade – men psykisk har det
været en barsk oplevelse. Sagen er meldt til politiet.
Tanja Krogh Pedersen var én af de 3 roere, som det
gik ud over. Hun fortæller her om sin oplevelse:
Jeg deltog i Puls og program (POP) og var ude i vo
res 2 årers inrigger, Kristian, og sad som styrmand,
da vi blev påsejlet af en jetski.
Vi roede ca. 150 m ude langs kysten ud for Hellerup
strand i tempo 24, da der drønede en jetski i høj ha
stighed forbi nær vores bagbord side.
Jeg følte mig utryg ved situationen og kiggede efter
jetskien for at vurdere førerens intentioner og prøve
de at sikre mig, at han havde set os.
Desværre var det ikke muligt at få kontakt med
ham. Han udviste ingen hensyn, og orienterede sig
tilsyneladende heller ikke efter sikkerhedsreglerne
på havet.
Jeg fik indtryk af, at han ikke havde et egentligt mål
 udover fart og spænding.
Et øjeblik efter begyndte han at sejle i cirkler, hvilket
også var en utryg situation for os.
Vi forsatte i samme tempo og retning, og der blev
stille.
Jeg orienterede mig for at se hans position. Han var
inde ved en båd, der lå for anker for at sætte sin
passager af.
Vi befandt os lige foran båden i ca. 15 20 meters

afstand, da han to afsted i høj fart med retning di
rekte mod os  stadig uden at orientere sig.
Jeg blev chokeret, da jeg var bange for at han skul
le ramme den roer, der sad ved stævnen.
5 m. før han påsejlede os, opdagede han båden,
men styrede alligevel direkte over mod os, således
at jetskien sejlede henover og næsten igennem
stævnen.
Vi var heldige at der ikke skete nogen personer
noget fysisk.
Der var mange, der kom for at hjælpe os og gerne
ville vidne. De oplyste os også om reglerne for
færdsel på jetski og både, at det skal foregå min.
300 m fra kysten.
Og at vi skulle anmelde det til politiet.
Der var flere kajakroere, der fortalte, at båden har
ligget der hele sommeren, og at de har generet
samtlige og været til fare og gene med deres
uansvarlige færdsel på havet.
Det var en meget farlig situation, og vi slap heldigt.
Det er vigtigt, at vi kender reglerne og overholder
dem og ved, hvad vi skal gøre, når vi møder nogen,
der opfører sig uansvarligt på havet, for at undgå
ulykker.
Politiet tager situationen alvorligt og I kan ringe 114,
når der opstår lignende situationer.
Tanja Krogh Pedersen

Kristian efter forliset
Foto: Lars Bundesen
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Vraget der genopstod
Hvorledes DSR's ”Hugin” blev til Skjolds ”Særimner”.
Forhistorien:
D.11.maj 2004 forliste DSR's 4åres glasfiberinrig
ger Hugin i Københavns Havn da en lystsejler sejle
de tværs over båden. Hugin kom helt ned under
kølen på sejlbåden hvor den ”heldigvis” efter et mi
nuts tid brækkede over i 2 halvdele – en på hver si
de af sejlbåden.
Jeg siger ”heldigvis” fordi det så lykkedes den sid
ste ”ombordværende” roer at komme fri og op til
overfladen. Hun sad indtil da i klemme under vandet
mellem Hugin og sejlbåden. Personskaderne blev
således ”kun” af psykisk art.
Det samme kan siges om den aktuelle forfærdelige
ulykke der ramte DSR i sommer med vandscoote
ren der med fuld fart påsejlede en anden af vore bå
de. Personskaderne blev ”kun” af psykisk
karakter(chokerede roere).

Forvandlingen:
Længe lå de sørgelige rester af Hugin på græsset
udenfor klubben da erstatningsslagsmålet blev
langvarigt.
Nu kunne resterne endelig smides ud, men her greb
de gamle ”vikinger” fra Roklubben Skjold ind. De fik
resterne og tryllede en ”ny” dejlig 4åres inrigger
frem ved et håndværksmæssigt flot glasfiberar
bejde. Når man har set ”før og efter” virker det ut
roligt at det kunne lade sig gøre!
Båden tilhører nu Skjold og hedder – meget sym
bolsk – Særimner (den fortryllede galt i Valhalla der
forsyner de faldne krigere med frisk flæsk – når den
er spist op vokser den sig stor og ny igen).
Den beundringsværdige arbejdsproces kan ses på
Skjolds hjemmeside:

https://picasaweb.google.com/Skjoldro
ning/SRimner.

Ja, det er godt med en god aktiv seniorafdeling –
den har Skjold virkelig glæde af!
Asbjørn Torp

Vraget der genopstod
Foto: Lars Bundesen
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RING 114
Ser du hasarderet sejlads, så anmeld det til politiet på 114.
I Danmark har vi hidtil været nogenlunde forskånet for den speedbåds/vandscooter/jetski/vandski terror,
som i mange år har plaget kysterne i andre sydligere lande.
Men nu er de her og selv om der er klare regler for, hvor og hvor hurtigt de må sejle, så overtræder mange
af dem alligevel loven – ofte simpelt hen af ukendskab til reglerne.
Disse fartbøller er til stor fare for den ”blødere” vandtrafik, f.eks. svømmere og roere, og gang på gang
oplever man faretruende situationer, ikke mindst i Københavns havn.
I juli gik det ud over en DSRbåd (læs indslaget om dette forlis), gudskelov uden fysiske skader (undtagen
på båden) ,men oplevelsen sidder dybt i de involverede.
Et forlis har for mange DSRroere betydet, at de aldrig mere har turdet sætte sig op i en robåd.
Det kan ikke være rimeligt at vores sport skal ødelægges af andre vandtrafikanter, der ikke tager hensyn
til andet end deres egen fartglæde.
Politiet gør en indsats, men kan jo ikke være alle vegne.
Klubbens formand, Laurits Rauer Nielsen, har udsendt nedenstående vejledning i, hvordan vi som roere
kan forholde os til problemet:
Hav mobiltelefonen med på rotur, ring så snart du ser hasarderet sejlads, fortæl hvad du har set, hvor
du har set det og beskriv det fartøj, der har sejlet hasarderet.
Hvis politiet får besked, allerede mens der er fare på færre, så har de langt større mulighed for at gøre
noget, end hvis du først ringer, når du er på land igen.
Vi vil i DSR gerne have et overblik over problemets omfang og over vores politianmeldelser. Send derfor
venligst en mail til sommer@gunilla.dk med navn, tid, sted og observation, der er anmeldt til 114.
Reglerne for jetski er, at de kan sættes i vandet alle vegne, men skal gå 300m vinkelret ud fra kysten
(dvs. korteste vej ud), og så blive derude. Indenfor 300m må de ikke være, og de må naturligvis heller ikke
overtræde hastighedsgrænserne, f.eks. i Københavns Havn, hvor farten ikke må overstige 6 knob i
hovedløb og 4 knob i sideløb og kanaler. 6 knob er godt 11km i timen, dvs. omtrent tophastighed for en
robåd, hvilket er noget mindre end de 120km/timen, som en jetski kan gå.

Gunvor Bjerre

Foto: Lars Bundesen
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En anonym giver
Ingen kaproning på højt niveau
uden Rée's Legat
Foto: Gunvor Bjerre

Spørger man formanden for Rée’s Legat, Paul Brü
nicheOlsen, hvad legatet betyder for DSR, slår han
ud med hånden og ser sig omkring: ”Det hele”!
Og han har ret: Uden penge fra Rée’s Legat havde
vi ikke det klubhus, ikke den bådpark, ikke den akti
ve kaproningssektion, vi har i dag.
Da det oprindelige klubhus, som lå, hvor Paustian
bygningen ligger i dag i Kalkbrænderihavnen, ned
brændte på grund af en forladt tjærespand over et
primusapparat, den 28. november 1936 sammen
med det meste af bådparken, betalte Ree stør
stedelen af udgifterne både til det midlertidige båd
hus og vores hus, som vi har i dag, samt en hel ny
bådpark. Da Herman Rée døde i 1945 havde han
testamenteret hele sin formue til Rée’s Legat.
Siden 2006 har Paul BrünicheOlsen siddet som
formand for den 3 mand store bestyrelse, der hvert
år deler en gaveregn ud til forskellige aktiviteter i
klubben.
Knap en million kroner uddeles årligt fortrinsvis til
fremme af kaproningen. Som der står i fundatsen, er
legatets formål ”at understøtte ethvert rosportsligt
formål indenfor DSR, dog fortrinsvis kaproningen,
subsidiært – såfremt der ikke efter legatbestyrelsens
mening i fremragende grad dyrkes kaproning i DSR
– desuden en eller flere foreninger, der dyrker
kaproning i fremragende grad…”
Men med sidste års medaljeregn kan man vist roligt
sige, at vi lever op til fundatsen!
Pengene udgør 2/3 af overskuddet fra den store
fond, som Rée efterlod, og klubben har investeret i
aktier og obligationer, en lejlighed samt i 3 ejen
domme med lejligheder på hhv. Amager, Vesterbro
og Østerbro – lejligheder, som fortrinsvis er bereg
net til klubbens medlemmer.

Men hvordan finder man ud af, hvad pengene skal
gå til?
Paul BrünicheOlsen – tidligere formand i DSR –
fortæller, at bestyrelsen hvert år sætter sig ned med
DSR’s formand, kaproningschefen og kassereren og
gennemgår hvilke planer, der er for det kommende
år – hvor der er brug for en ekstra økonomisk støtte.
”Det er jo et utroligt privilegium, at vi har det legat”,
siger han. ”Uden det ville vi nok ikke have nogen
kaproning af betydning, og det er også takket være
Legatet, at vi stadig kan holde kontingentet på det
lave niveau, vi har trods den store kaproningsaktivi
tet”.
I sin levetid gav Rée ofte sine gaver anonymt. Men
alle vidste alligevel, hvor pengene kom fra. I dag
står der navn på giveren.
Går du gennem klubbens lokaliteter, støder du
ustandselig på tiltag, som er blevet til med støtte
fra Rée’s Legat: De nye badefaciliteter, sauna’erne,
motionsrummet, bådeværkstedet for slet ikke at tale
om bådene.
Og går du op ad trappen bliver du hilst velkommen
af to bronzebuster. Den ene er kong Frederik d. 9. –
far til vores nuværende dronning  som var klubbens
protektor og aktivt medlem i mange år – den anden
er den kreative og gavmilde Herman Rée – eller
”Ingeniør Rée” som han blev kaldt. Med sin stolte
holdning, sin flotte næse og sin lille moustache står
han dér og ser med tilfredshed på, hvordan klubben
stadig danner basis for aktiv ro udfoldelse, både
blandt unge og gamle.
Send ham lige en venlig hilsen, når du går forbi.
Gunvor Bjerre

Rée’s Legats bestyrelse:
Paul BrünicheOlsen (Formand)
Stig Rasmussen
Jens Peter Christensen
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Ungarnsbrev
Der kom et brev....
(post rotursoplevelse)
En lille undseelig seddel fra det danske postvæ
sen fortalte mig for en måneds tid siden, at et
anbefalet brev var kommet til mig fra Ungarn.
Min nysgerrighed var vakt – hvad kunne det
mon være? Ganske vist havde jeg i påsken roet på
Donau gennem Ungarn, men kontakten til ungarere
havde på intet tidspunkt medført udveksling af
adresser.
Allerede postdamens spørgsmål, om jeg ville mod
tage brevet, fik mig til at være lidt skeptisk overfor
dets venlighed. En skepsis, som ikke blev gjort til
skamme, da jeg fik åbnet kuverten og øverst så
nogle meget formelle stempler, hvoraf det ene inde
holdt ordet police.
Resten af brevet var på ungarsk – et sprog jeg me
strer omkring 5 ord på og absolut ikke mere, så jeg
forstod ikke en lyd. Brevet blev lagt til side og de
små grå begyndte at tænke. Hvad kunne det være?
Og hvad skulle jeg gøre? Noget senere granskede
jeg brevet nøjere og søgte at finde noget, jeg kunne
identificere. Mit pasnummer stod i brevet , og nav
net på min (afdøde) mor. Altså måtte det være fra
nogen, som havde haft fat i mit pas. Desuden stod
der noget med 20.000 Forinth ( ca. 600 kr.) og hen
visning til en masse paragraffer. Føj da, skulle jeg
mon betale penge til Ungarn?
Gode venners gode råd fik mig til at ringe til den un
garske ambassade og forelægge mit problem. En
venlig dame bad mig maile en kopi af brevet til hen
de, så ville hun forsøge at hjælpe. Det gjorde jeg –
og det gjorde hun. Et par timer senere ringede hun
og fortalte, at jeg ikke behøvede at gøre mere, men
skulle være opmærksom, hvis jeg igen ville til Un
garn. Historien bag får du her:
I påsken i år var jeg på rotur på Donau  fra Buda
pest i Ungarn til Tekija i Serbien. For at komme ud
af Ungarn skulle vi melde os ved pas og toldkon
trollen i Mohacs, Ungarn. 4 robåde (2toere og 2fi
rere) lagde til ved molen, og alle 16 roere begav sig
til kontrolstedet, som bestod af havne, told, pas
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og læge
kontrol. Jeg roede
i 2er den dag og var
”kaptajn” på båden – hvad
derfor også var angivet på de
papirer, som skulle udfyldes.
Efter omkr. 2 timers papirnusseri fik vi lov at ro
videre. Men da vi jo var en usædvanlig flåde, fulgte
flere betjente med ned til molen og så os gå i både
ne. Det var ej godt! De spurgte nemlig, hvor vi hav
de redningsvestene. Og her kom det så frem, at der
kun var én – nemlig min. (Tyske roere lider af ind
groet fatalisme og drømmer derfor i reglen ikke om
at have redningsveste med på langtur. Men jeg har
altid min med.) 2 af betjentene forsvandt straks til
bage til papirnusserihuset, 2 blev hos os og sikrede
sig, at vi ikke forsvandt og den sidste talte ivrigt i
telefon. Beskeden var umiddelbart, at vi ikke måtte
ro videre uden redningsveste. Så trådte endelig vo
res turleder i funktion, og godt en time senere fik vi
trods alt lov at ro videre  vi var jo trods alt på vej ud
af Ungarn. Betingelsen var dog, at jeg skulle over
lade min redningsvest til den yngste deltager. Den
båd hun sad i, var dog allerede roet ud, og jeg kun
ne beholde min vest hos mig. Siden har jeg gjort
mig mange tanker om værdien af et pensionistliv.
Tilbage til brevet: Beskeden i brevet var, jfr. ambas
sadedamen, at hvis jeg igen bevægede gennem
Ungarn ad vandvejen uden at have en redningsvest
pr. mand med, ville det koste mig 20.000 Forinth.
Dette var besluttet ved retslig beslutning – og der
efter have jeg mig at rette.
Bente Kjøller

Vores mangeårige medlem
 den seje, ukuelige Berndt Mogensen
er død
.

Berndt døde som han gerne ville dø  midt i sin elskede roaktivitet 
umiddelbart efter at sculleren var lagt på plads efter endt træning på
Bagsværd Sø tirsdag eftermiddag. Hjertestop.
Berndt skånede ikke sig selv  fightede, trænede
stædigt på trods af alt hvad han havde gået igen
nem  et utroligt hårdt arbejdsliv som slagtermester i
Kødbyen og alvorlig sygdom(bypass og nyretrans
plantation).
Berndt blev et forbillede for os veteraner der stadig
ror kaproning. Nu kommer vi alle til at savne hans
rapkæftede, slagfærdige opmuntringer til træningen.
Som træner lærte jeg Berndt at kende i 1971 til
olympisk fællestræning hvor han var kandidat i ju
do.
For at komme til at træne effektivt i grundtræning
meldte han sig ind samme år i DSR  og blev bidt af
kaproningen.
Vi har lidt et stort tab  vores verden er blevet fatti
gere  heldigvis har vi mange herlige minder at tæn
ke tilbage på.

Foto: Søren Strange

Asbjørn Torp

Kvinder i DSR?
Vi har altid lært, at kvinder først fik adgang til med
lemskab af DSR ved den ekstraordinære generalfor
samling i april 1968. Men ved studier i forbindelse
med en anden artikel er jeg stødt på følgende to
oplysninger i Dansk Studenterroning 18671942:
”På et enkelt Område var Klubben [Studentersam
fundets Roklub 18851894] endog blandt Banebry
derne. Det var med hensyn til Dameroningen. Man
åbnede Portene for det svage Køn og ikke så få Da
mer, væsentlig ikke Akademikere, tog imod Tilbu
det.”
”De kvindelige Akademikere holdt deres Indtog i
Klubben (Akademiske Roklub) i Efteråret 1904, gan
ske vist kun som Gæster, der måtte ro på Tider,
hvor de mandlige Medlemmer ikke benyttede Både
ne. Man følte sig forsigtigt for, før man lod Kvinden

få Foden fast indenfor. Forsøget faldt imidlertid til
fredsstillende ud, og fra Vinteren 1906 åbnedes Po
rten helt for hende som aktivt Medlem med fuld
Medlemsret. Senere kom de mandlige Roere imid
lertid på andre Tanker og lukkede i 1913 igen Por
tene for Damerne.”
Stig Rasmussen

Arkivfoto
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Vinteraktiviteter i DSR:
Når sommeren går på hæld, og vandet bliver koldt, kryber DSRs roere
ikke i hi. I stedet kaster vi os ud i aktiviteter, der holder roformen
vedlige og humøret højt. En række af DSRs medlemmer fortæller her
om deres yndlingsvinteraktivitet:
Jens Voigt om gymnastik:
Vi er meget privilegerede i DSR med så dygtige og sprudlende gymnastikinstruktører. Øvelserne er varierede
og rigtig gode, og instruktørerne er gode til at få det hele til at virke som en leg, så tiden flyver af sted, mens
konditionen forbedres, og musklerne vokser. Jeg tror aldrig, jeg har grint så meget til nogen form for motion,
jeg har dyrket end til gymnastikken i DSR. Vi er gode til at knokle på for fuld skrue hver især på det niveau,
hvor vi kan følge med. Og så er det dejligt at motionere, grine, svede og lege med sine DSRvenner hver
uge.
Gymnastikken er et godt alternativ til den almindelig ergometer træning. Vi får både pulsen op og
styrket vores mindre brugte muskler, og derved gode changer for at undgå skader, men der er også
plads til at snakke og grine med hinanden.

Gunvor Bjerre skriver om morgengymnastikken:
Er du frisk, er der morgengymnastik tirsdage og fredage fra kl.7 til ca.8. Her får du rørt alle dele af kroppen –
arbejdet med bevægelighed, koordination, styrke og kredsløb. Du er sammen med en snes rare medlemmer
til grin og hyggeligt samvær. Er du endnu friskere kan du gå med i vandet – også om vinteren inden saunaen
– det gør nogle. Og bedst af alt – bagefter er der morgenkaffe/te og hjemmebagt brød.

Niels Bak om vintervedligehold:
Uden både, ingen roning – så derfor ingen roer uden sandpapir og skruetrækker. Vintervedligeholdet er
spejlet af sommerens roture, hvor man mødes og plejer bådene og reparerer småskader, og alle, der har roet
om sommeren kommer på et hold, der har en af klubbens både at tage sig af. Jeg får selv et helt særligt
forhold til ”min” båd, som jeg har stået og arbejdet på, og det er en dyb tilfredsstillelse, når man kan fjerne
de sidste skadesmeldinger og melde sin nylakerede båd klar til standerhejsning og en hel sommers nye ro
eventyr. Og så er det som regel også rigtig hyggeligt undervejs.
Hold godt øje med når mailen med tilmelding til vintervedligeholdet kommer rundt, så du kan komme på li
ge netop den båd og det bådhold, du helst vil.

Johan Frydendahl om orienteringsløb:
Motion, frisk luft, naturoplevelser og socialt samvær er en herlig blanding. Selvom jeg efterhånden kender
Ravnsholt Skov som min egen bukselomme, så byder orienteringsløbene dér hver tredje søndag hele vinte
ren igennem gang på gang på nye oplevelser. Og så er der ikke noget bedre end at sidde lunt inden døre i
Gåsehuset og hvile benene og tørre de våde løbefødder sammen med glade mennesker med røde kinder,
som man kan diskutere posternes placering og terrænnets beskaffenhed med.
Se vinterens løb på: www.brclausen.dk/dsr/

Henrik I Jørgensen om svømning:
Stemningen i Vesterbro Svømmehal er altid god, når DSR fylder halvdelen af banerne og vores egen liv
redder passer på os fra kanten. Selvom det er fristende at lege badeferie og bare snakke med de andre, så
får vi altid svømmet lige præcis det antal baner vi hver især har brug for for at få pulsen op, hovedet tømt for
andre tanker og kroppen træt og afslappet. Svømning er sjovt. Og så er det vigtigt at holde sine svømme
færdigheder vedlige, når vi dyrker en vandsport.
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NicolaI Møller Andersen om badminton i Svanemøllehallen
Klubben har til sin rådighed et par baner i Svanemøllehallen i vintersæsonen. Det skal dog nævnes at ba
nerne er dårlige, lyset ej heller for godt. Vi er tvunget til at stå tidlig op lørdag morgen. Vandet i bruserne er
som regel koldt – selv årets pingviner synes så – og så trækker det gudhjælpemig også i hallen. Åh ja, hal
personalet, dem må vi ikke glemme, de er konstant efter os – og alle andre, der bruger hallen.
De ”slemme” forhold til trods er vi en gruppe, der mødes og hygger os. Der uddeles smash og verbale øre
tæver. Vi ved snart ikke, om det er fjerbolde eller voksenmobning, der flyver hurtigst over nettet. Sandt at si
ge triller tårerne indimellem ned af kinderne, men oftest som følge af jokes eller selvuddelte strafburpees.
Med andre ord har vi det skægt og godt og får en god start på dagen.
Vi tæller point, men glemmer ofte alligevel stillingen i løbet af de drabelige dueller. Utroligt, at korttids
hukommelsen kan være så kort. På ønskelisten står derfor en pointtavle, så horderne af tilskuere, fans og
ikke mindst os på banen bedre kan følge med – også fra point til point.
Vores erfaring er, at badminton er sjovest, når du/man/vi spiller med en eller flere på nogenlunde samme ni
veau, så har du lyst, så tag en makker under armen og duk op til vinter. Der er ingen forhåndstilmelding.
Hvor: Svanemølle hallen, bane 7 og 8
Tid: Lørdage fra 5. oktober til 12. april, kl. 912

Gunilla Sommer om ergometertræning:
Jeg troede aldrig, jeg skulle komme til at holde af at sidde blålilla i hovedet og hive med alle mine kræfter i
en pind fastgjort til en kæde, der absolut ikke rokker mig ud af flækken med prustende medtosser, en
voksende lugt af sved og spejle alle vegne, der får galskaben til at antage endnu større dimensioner. Men
det er altså sket! Jeg elsker det kick en hæsblæsende spurt i ergometer eller et langt sejt træningspas giver
mig. Ergometertræning er hårdt og brutalt, men alligevel handler det også om utrætteligt at finjustere de små
tekniske detaljer, der gør en forskel, når trykket måles. Og så er det effektivt som bare pokker, når julefedtet
skal forbrændes, og kontormusklerne skal have et spark!

Marianne Stæhr Olsen om dans:
Har du behov?
Vi lover livlig, glad og sjov
Tag et par trin
Få en masse grin
Dans er bare SÅ skønt
Og man skal kun af med en smule mønt

Introduktion til ergometerroning
Står du foran din første vintersæson og vil
du gerne lære hvordan du indstiller ergometeret
og kommer i form til at hoppe med på de forskel
lige træningshold?
Igen i år vil der være "Intro til Ergometer" for ka
niner og alle andre interesserede.
Tidspunktet vil blive annonceret sammen med
vinterprogrammet og i nyhedsbrevet.
Henrik I. Jørgensen
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Orienteringsløb efterår 2013

Dato

Løbstype Skov

Arrangør

15. september

DMLang

Klinteskoven

Søllerød OK

29. september

Gåsehusløb

Ravnsholt skov D.S.R.

6. oktober

Divisionsmatch Grib Skov

FIF Hillerød

13. oktober

Klubmesterskab Jonstrup Vang

Skærmen OK

20. oktober

Efterårsmatch

Ravnsholt skov Allerød OK

3. november

Gåsehusløb

Ravnsholt skov D.S.R.

10. november

Jættemilen

24. november

Gåsehusløb

St. og Ll.
OK 73
Hareskov
Ravnsholt skov D.S.R.

15. december

Julekispus

Ravnsholt skov D.S.R.

I øvrigt mener jeg.....
Denne klumme modtager særdeles gerne brokker (brudstykker, småindlæg, forslag, kom
mentarer m.m.) fra medlemmerne til fælles glæde og orientering.
Ka’veste flyde – ka’jakker
Redaktionen har modtaget adskillige ønsker om at DSR anskaffer et antal havkajakker så baglænsronin
gen kan suppleres med forlænsdo.
Der er ofte situationer, hvor ikke alle kan få plads i bådene og hvor man alligevel gerne vil ud. Det ville væ
re et værdigt supplement til vore vandaktiviteter og henstillingen til kajakanskaffelse er hermed videregi
vet.
Det vides, at forslaget vil blive rejst som et dagsordenspunkt til den kommende generalforsamling, så en
debat allerede nu om sagen skal være velkommen, så vi er ude rettidigt.
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Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55, 2100 København Ø
Bankkontonr.: Danske bank: 4560-4330162813
Girokonto:
500 34 66
Hjemmeside: www.dsr-online.dk

Bestyrelse
Kasserer

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
2923 4278
kasserer@dsr-online.dk

Formand

Sekretær

Husforvalter

Materielforvalter

Laurits Rauer Nielsen
Vennemindevej 40, 4.tv.
2100 København Ø
2147 7576
formand@dsr-online.dk
Mads R. Rasmussen
DSR, Strandvænget 55, 2.
2100 København Ø
5190 9841:

Pia Østergaard
Bogholder Alle 52, 1. th.
2720 Vanløse
2076 1737
sekretaer@dsr-online.dk

husforvalter@dsr-online.dk

Diana Luthmann
Adelgade 56, st. 103
1304 København K
6166 3624
materiel@dsr-online.dk

Kaproningschef
Henrik Stenberg
Asmussen
Fiskebakken 1
2820 Gentofte
2073 6007

Langtursrochef

Sportsrochef

Instruktionsrochef

Kajakrochef

Gunilla Sommer
Allégade 25 A, 5.tv
2000 Frederiksberg
4140 7138
langtur@dsr-online.dk

Rasmus Noes
Løgstørgade 27, 2. tv..
2100 København Ø
2921 0140

instruktion@dsr-online.dk

Barudvalg

Anette Frost Jensen
Lyngbyvej 32 B, 7. tv.
2100 København Ø
baren@dsr-online.dk

Nicolai Møller Andersen
Lundtoftegade 55, 7. th.
2200 København N
2273 0087
sport@dsr-online.dk

Lars Fomsgaard
Vølundsgade 30, 3.
2200 København N
3929 4466
kajak@dsr-online.dk

Kontingentkasserer

Kun skriftlig henvendelse
DSR
Strandvænget 55
2100 København Ø
kontingent@dsr-online.dk

Orienteringssektion
Formand

Ronald Clausen
Engelsborgvej 44
2800 Lyngby
4588 5886

Kasserer

Michael Remod
Spangbergsgade 7 4. th
2100 København Ø
3920 6838

Sekretær

Johan Frydendahl
Engbakken 27
2830 Virum
2923 4278

PR

Hans Juul Andersen
Fortunvej 46
2920 Charlottenlund
3968 0319
handersen@hotmail.com

Bagside: Udspring

Foto: Marie Louise Malmstrøm
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Afsender:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget 55,
2100 København Ø

Bestyrelsens beretninger 2013
DSR NR 3|September 2013|

DSR bladet
DSR - medlemsblad for Danske Studenters Roklub.
Udkommer fire gange årligt.
Strandvænget 55
2100 København Ø
bladet@dsr-online.dk
Tryk: Visions Graphic
Oplag: 900
Materiale til bladet bedes sendt
pr. e-mail til:
bladet@dsr-online.dk. Indlæg
kan også sendes på CD-rom,
papir eller andre medier til
DSR, att. Redaktionen.
(kan evt. Afleveres I DSR's
postkasse)
Elektroniske indlæg sendes
mest praktisk som vedhæftede
filer. Alle indlæg bedes forsynet
med forfatternavn. Medsendte
fotos bedes oplyse om
fotografens navn og forslag til
billedtekst.
Deadline for indlæg til næste
nummer: 15. december 2013.

Medlemmer
Indmeldelse sker lettest ved at
udfylde den elektroniske formular på klubbens hjemmeside
(www.dsr-online.dk) eller ved at
udfylde og indbetale et indmeldelsesgirokort. Indmeldelsesgirokortet kan findes på
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen dækker de tre første
måneders kontingent.
Kontingent opkræves kvartalsvis forud via giro eller betalingsservice. Ved overskridelse af
betalingsfristen pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling,
kan der ses bort fra rykkeren,
men gebyret vil blive opkrævet
det følgende kvartal. Kontingentet er 750 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20 - 24
år betaler 500 kr. pr. kvartal. Det
første kvartals kontinForside: Standerstrygning 2013
Foto: Birgitte Wraae Frydendahl

gent er dog 750 kr. Forskellen
250 kr. modregnes ved det følgende kvartals opkrævning.
Udmeldelse skal ske skriftligt
til kontingentkassereren, enten
pr. brev til DSR eller pr. e-mail
til kontingent@dsr-online.dk.
Udmeldelse skal ske med
mindst 3 dages varsel til den
første dag i 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 udmeldelse til genindmeldelsen.
Udmeldelse ved restance 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 ½ -1
års kontingent, og restancen vil
om nødvendigt blive inddrevet
ved inkasso. Alle omkostninger i
forbindelse hermed betales af
skyldneren.
Adresseændring: Henvendelser
om adresseændring og
manglende levering af bladet
skal rettes til Ole Hansen på email adressen: kontingent@dsronline.dk.
Adgang til klubben sker ved
hjæp af en elektronisk ”nøglebrik”. Nøglebrikken fås ved skrive til brikogskab@gmail.com og
oplyse medlemsnummer og
navn. Samtidig indbetales
depositum, kr. 200,- på reg. nr.
3219, konto nr. 3219944128.
Når depositum er modtaget, gøres brikken klar, og du får besked på mail om afhentning.

Indkaldelse til generalforsamling

Fredag d. 22. november 2013 kl. 20.00 i DSR
Dagsorden ifølge lovene:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Særlige forslag
Fastsættelse af kontingent for det følgende år
Valg af formand: Laurits Rauer Nielsen genopstiller
Valg af kasserer: Johan Frydendahl genopstiller.
Valg af sekretær: Pia Åbo Østergaard genopstiller.
Valg af materielforvalter: Diana Luthmann genopstiller.
Valg af kaproningschef: Henrik Stenberg Asmussen genopstiller.
Valg af instruktionschef: Anne Katrine Bisgaard opstiller
Valg af motionsrochef: Vakant
Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter: Nicolai Møller Andersen genopstiller ikke
Valg af kajakrochef:. Lars Fomsgaard genopstiller
Valg af langtursrochef: Gunilla Sommer genopstiller.
Valg af husforvalter: Mads Reinholdt Rasmussen genopstiller.
Valg af to revisorer:
Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport.
Eventuelt

Mvh.
Bestyrelsen

Indhold

3

Indkaldelse til generalforsamling

4

Formandens beretning 2013

6

Instruktionsrochefens beretning

8

Kajakrochefens beretning

9

Kaproningschefens beretning

12 Langtursrochefens beretning
14 Sportsrochefens beretning
16 Materielforvalterens beretning
17 Forslag om anskaffelse af hav kajakker
18 Orienteringsløb efterår 2013 / forår 2014

Først og fremmest vil jeg gerne sige tak for den varme velkomst som formand for DSR. Jeg synes, jeg
har fået stor opbakning og støtte fra rigtig mange
medlemmer af klubben, men jeg har også oplevet,
Foto:
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Torp
at der har været store forventninger
til mig,
og dem
håber jeg, at jeg har levet nogenlunde op til.
Som ny formand har jeg lært DSR's samarbejdsparter at kende på en ny måde, både andre aktører i
dansk roning, myndighederne og Team Copenhagen, og så især Rees Legat selvfølgelig. Jeg vil
gerne sige tak til dem allesammen for et godt samarbejde.
Der er sket meget i DSR i det seneste år, og det
meste af det, har heldigvis været godt. Jeg skal
selvfølgelig ikke fortælle om det hele – det gør de
andre bestyrelsesmedlemmer, men jeg vil dog gerne
fremhæve nogle ting.
En ting, jeg er rigtig glad for, er, at DSR har medlemsvækst. Det er ikke bare lykkedes at standse tilbagegangen. I år er klubben vokset. Dette skyldes
selvfølgelig primært en stor indsats for at skaffe nye
medlemmer og for at instruere dem. Instruktionssæsonen er blevet udvidet, og vi har haft førstegangsinstruktion helt frem til kanindåben i år. Men
jeg tror også, at vi er blevet bedre til at modtage de
nye medlemmer, og få dem med i klubbens mange
forskellige roaktiviteter. Dette er sket gennem en del
ændringer af aktiviteterne i Svanemøllehavnen, og
roningen organiseres i det hele taget på nye måder,
både de enkelte selvorganiserede motionsture, og
også de organiserede tilbud. Vi har også fået et meget aktivt polokajaktilbud, som har sat sit fingeraftryk i Svanemøllehavnen i år. Jeg er glad for, at der
kan ske ændringer, og at vi ikke hænger fast i,
hvordan tingene ”plejer” at være. Det, tror jeg, er afgørende for, at fastholde DSRs position som landets
største, og bedste, roklub.

På kaproningsfronten har vores talentudviklingsprogram vist, hvad det kan. Allerede ved ergometer
DM fik vi gode resultater, og gjorde os især bemærket i senior B klassen, hvor morgendagens
toproere jo skal findes. I sommersæsonen har vi
haft roere ved mange internationale regattaer, og
har samlet set klaret os rigtig godt, også ved DM på
kortbane og i landsholdets testregatta her i efteråret.
Som noget forholdsvis nyt udskriver FISA også verdensmesterskaber i ”coastal rowing”. Dette har
DSR deltaget i et par gange, men i år er første gang,
vi har haft vores egen ”coastalbåd” at træne i, og
det gav pote, da der næsten var VM på hjemmebane i Helsingborg. Vores damefirer kom i A-finalen,
og der viste de, hvordan den regattasag skulle ordnes. De holdt et køligt overblik til det sidste, hvor de
trak frem forrest i feltet og sluttede først. Dermed
vandt DSR sit første verdensmesterskab i ”coastal
rowing”. Det er vist ingen hemmelighed, at der var
tunge overvejelser i bestyrelsen om, hvorvidt der var
penge i budgettet til at købe en coastalbåd i år, men
jeg synes godt, vi kan være tilfredse med beslutningen, og glæde os over resultatet.
Efter VM i Coastal rowing fik vi leveret to nye
coastalbåde, en single- og en dobbeltsculler, som
har været flittigt brugt siden. Disse både er en del af
den ret pæne fornyelse af bådparken både i Svanemøllehavnen og på Bagsværd Sø, som vi har haft
det seneste år. Investeringerne i nyt materiel er nok
en vigtig del af, at DSR, efter bestyrelsens opfattelse, har ry for at være en attraktiv klub at flytte til
for unge talenter, der kommer til København for at
uddanne sig.
Desværre havde vi et alvorligt havari i sommer. En af
vores inriggere, ”Kristian”, blev påsejlet af en

vandscooter. Vores roere har ofte oplevet at det var
tæt på, men det var første gang, det gik galt.
Heldigvis skete der kun omfattende materiel skade,
men sagen var så alvorlig, at vi gjorde, hvad vi kunne, for at gøre de relevante beslutningstagere opmærksomme på problemet gennem læserbreve og
lignende. Sagen får givetvis et retsligt efterspil for
føreren af vandscooteren, og vi er i dialog med ham
for at få skaden erstattet.
I forhold til klubbens kommunikation er der sket flere ting. Vi er flyttet til en ny groupcareversion, der er
noget billigere i drift og har et tidssvarende udseende. Flytningen gav naturligvis nogle udfordringer,
nogle større end andre, men Groupcare A/S er meget opmærksomme på de ønsker vi har til dem, og
har allerede indarbejdet flere af dem, i deres generelle udviklingsplaner.
Bladet er tilbage, og ved at finde sin form. Jeg vil
gerne opfordre medlemmerne til at bruge bladet til
at fortælle de mange gode historier, vi har i DSR.
Klubbens hjemmeside har længe trængt til fornyelse, og vi er faktisk ved at lave en ny hjemmeside,
selvom dette, måske ganske forudsigeligt, viste sig
at være et større projekt end først antaget. Vi har
dog både teknologien og strukturen på plads, og er
i skrivende stund i færd med at fylde tekster og billeder på.
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Udviklingen i Nordhavnen er naturligvis stadig vigtig
for os, og i år kan vi glæde os over, at ”roernes
kanal” fra Kalkbrænderihavnen til Københavns Havn
er blevet besluttet som lokalplan. Det er et vigtigt
skridt frem mod den faktiske etablering. Desuden
har lokaludvalget stor opmærksomhed på Kalkbrænderiløbet, og har foreslået at anlægge en
”solskinskaj” alá Islands Brygge i Kalkbrænderihavnen. Myndighederne har fortsat planer om at etablere det midlertidige bådhus i Nordhavnen til os,
som det blev aftalt sidste efterår. Åbningsdatoen er
stadig næste forår, og vi har haft flere møder med
By & Havn om de praktiske forhold i etableringen af
sådan et bådhus.
Alt i alt har det været en meget tilfredsstillende sæson, som vi kan glæde os over, nu, hvor vi må
trække det meste af træningen indendørs.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle, der er med til at
drive DSR, og gøre klubben til det den er. En helt
særlig tak skal vi give til de afgående bestyrelsesmedlemmer. De har gjort det rigtig godt, og jeg håber, at vi i det kommende bestyrelsesår kan gøre
det ligeså godt.
Laurits Rauer Nielsen
Formand

Medlemsantal: Efter en udendørssæson med mange udfordringer kan vi nu stolt konkludere, at den
spæde medlemsfremgang, vi oplevede sidste år,
fortsætter. Den 1. oktober 2013 var medlemsantallet
897 mod 846 i 2012 og i snit for hele året er tallet ligeledes stigende, hvilket naturligvis er ekstra godt
for vores økonomi og særligt i en sport, hvor medlemsantallet på landsplan generelt er i stilstand. Sådan startede sæsonen bestemt ikke, hvor vi var
nødsaget til at udsætte instruktionsstarten pga. en
tiliset havn, der i kombination med koldt og blæsende vejr ikke just opfordrede nye medlemmer til at vise deres ansigt på bådpladsen først på året.
Aktiviteter: Promoveringen af vores klub er en fælles opgave for alle medlemmer. Alle opfordres til at
involvere deres venner og bekendte i sporten og
klubben, så vi samlet kan bidrage til klubbens succes og sportens fremgang. Instruktionsudvalget har
ligesom de forrige år forsøgt at bidrage positivt til
medlemsudviklingen ved at afholde en række arrangementer og forløb for både potentielle og nye
medlemmer.
De primære arrangementer inkluderer en række info-aftener, i alt 3 styk, fordelt i månederne marts og
april, hvor potentielle medlemmer var inviteret til at
høre om roning, DSR og årets aktiviteter. Trods advarsler om skybrud mødte der 30 gæster op til den
første info-aften og til de resterende to kom der ca.
60 gæster begge gange.
Derudover afholdt instruktionsudvalget i starten af
maj måned ’Åbent Hus’ arrangement, som i år havde Anne Broberg som sjakbajs. Traditionen tro blev
det en god dag med højt smittende humør fra de
mange DSR frivillige, som viste de besøgende rundt
i klubben, gennemførte øvelser i robassin og ergometer, samt tog ca. 50 potentielle roere med på
vandet i inriggere. Dagen blev afsluttet med chili
con carne på terrassen med eksisterende og kommende medlemmer som deltagere.
Afslutningsvis har der været et lille antal firmaarrangementer, hvor firmaer mod betaling gennemgår et
mindre instruktionsforløb a la førstegangsinstruktion, før de får en tur på vandet i Svanemøllebugten eller i direkte konkurrence mod deres
kollegaer.

Instruktøraften: Arrangementet var ligesom sidste
år et aftenarrangement med indlæg fra instruktionsudvalget og et par gæsteoptrædener. I år
havde Mads Rasmussen sagt ja til at komme forbi
og undervise, demonstrere typiske fejl i ergometer
og svare på spørgsmål fra de ca. 40 fremmødte instruktører. Derudover fortalte Søren Krogh Hansen
om, hvorledes man takler forskellige persontyper og
potentielle konflikter i forbindelse med undervisning.
Inrigger instruktion: Førstegangsinstruktionen blev
udbudt fast om søndage og mandage - med få
undtagelser - fra begyndelsen af april og til midten
af august. Derudover kombinerede vi mandagsinstruktionen med både førstegangs- og almindelig
instruktion for at gøre opstarten for nye medlemmer
mere fleksibel med førstegangsinstruktion enten i
weekender eller hverdage.
Den øgede medlemstilgang har lagt et naturligt pres
på instruktionen, der succesfuldt har taget ca. 210
personer gennem førstegangsinstruktion. Desværre
har der også været mange gennem førstegangsinstruktion uden at betale hverken første, anden eller
sågar tredje gang.
Dette er super ærgerligt, da de ikke-betalende tager
pladser fra andre, som i værste tilfælde finder andre
sportsgrene at dyrke. Jeg vil derfor henstille alle relevante personer til at tjekke om folk har betalt og
håndhæve, hvis dette ikke er tilfældet, ved at efter
omstændighederne nedprioritere disses involvering
i instruktionen. Alternativt kan vi bede en stille bøn
for at den ”nye” hjemmeside kommer til at indeholde et betalingsmodul, så den nuværende tilmeldingsprocedure kan ændres til at man betaler i
samme omgang man melder sig ind i klubben.
Endelig blev de faste ugentlige instruktionsgange på
hverdagene ændret med flytning af den sædvanlige
onsdagsinstruktion til torsdag, som gradvist fik justeret mødetidspunktet i takt med sæsonen skred
frem, der varede fra april til september måned ud.
Sculler instruktion: Rasmus Jørgensen varetog
scullerinstruktionen i år, hvor der grundet mangel på
scullerinstruktører kun har været udbudt scullerinstruktion en gang om ugen med få undtagelser fra
juni til august afbrudt af Hjelmsjön lejren i Sverige,
hvor instruktionen blev flyttet derop. Den ene gang

om ugen er ikke nok og der arbejdes på at hverve
flere scullerinstruktører til næste år.

styrmandsinstruktion tilbydes der ad hoc hold, hvis
du kan mønstre 10 personer til et hold.

Instruktørsituationen: Gennem hele sæsonen har
de ukuelige instruktører gjort et fantastisk stykke arbejde for at få instruktionen til at fungere, hvilket jeg
synes vi alle skal takke dem for. Ildsjæle som Steen
Knudsen, Bøg Mosegaard, Poul Danstrup, Niels
Bak og Michel Klos blandt mange andre gør en forskel med deres nærhed, hjælp i instruktionen og
velkomst til nye medlemmer som er uvurderlig for
DSR.

Kanindåb: Kanindåben foregik planmæssigt med
orienteringsløb med forskellige udfordringer, dernæst besøg af Kong Neptun og hans krigere, der i
ført sovsekulør og høje skrig døbte de rystende kaniner på behørig vis. Anja Rahbek og Anne Katrine
Bisgaard var igen drivkræfter, som sammen med en
stor flok frivillige sørgede for kaninerne fik en god
dag.

Antallet af aktive instruktører varierer normalt over
sæsonen med et total antal på ca. 40 til 50 personer, der instruerer i weekender og hverdage efter
den skemalagte instruktion, samt den såkaldte
”skæve” instruktion. Årets sæson har været lang,
hvilket man desværre også kunne se på vagtplanen,
hvor den til tider har været noget tyndt besat med
antal instruktører. Hvert år rekrutteres og uddannes
nye DSR instruktører, i år 8 styk, som traditionelt er
meget aktive i instruktionen. Der er dog behov for,
at de mere erfarne instruktører ligeledes kommer ud
af busken og hjælper til i instruktionen. Med jeres
bidrag undgår vi rovdrift på de nuværende aktive instruktører, men også for at højne kvaliteten af instruktionen med de erfaringer I har opbygget
gennem et længere ro-liv.
Styrmandsinstruktion: Henrik Isling Jørgensen og
Jacob Alnor stod for den teoretiske styrmandsinstruktion og har kørt flere hold både i starten og
slutningen af året. For den praktiske styrmandsinstruktion har der ligeledes været kørt hold i starten
og slutningen af året, hvor Pia Østergaard og Niels
Bak Henriksen med hård hånd har uddannet flere
styrmænd. For både den teoretiske og praktiske
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Mange tak: Det samlede frivillige arbejde, der ydes
i DSR, står som noget særligt for mig og en af
grundene til, at jeg synes DSR er en fantastisk klub
med en unik ånd. I instruktionsudvalget forsøger
man at give og i den ånd er der også en naturlig
udskiftning, hvor en række ”gamle” udvalgsmedlemmer er trådt ud og nye kommer til med deres
bidrag. I år er turen kommet til Christian Harhoff, der
primært har varetaget arbejdet med instruktørvagtplanen, og jeg selv, der udtræder efter små 3 sæsoner som instruktionsrochef. Ind er kommet Steen
Knudsen, Jeppe Hørmand-Pallesen, Sophie Heiden
Laugesen og Lise Markussen.
Derudover vil jeg afslutte med at sige tak til alle instruktørerne, instruktionsrovagterne, scullerinstruktørerne, styrmandsinstruktørerne,
kanindåbsudvalg og instruktionsudvalget. Tak for en
stor indsats og alt det bedste herfra.
Rasmus Noes
Instruktionsrochef
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I det forløbne år er der sket ret meget på materielfronten. Dels har vi fået en donation fra Nordea
Fonden på 50.000 kr hvilket næsten rakte til 3 nye
toere – tak til Thomas Dein for ansøgningen, dels
har vi gennem Kell Isager fået tre nye ener kajakker
– man fristes næsten til at sige som sædvanligt. Det
betyder at det har været muligt at skaffe plads i
budgettet til 6 nye polokajakker.

Marie Kraft og Anders Madsen har delt sæsonen
mellem sig, så Marie kørte tekniktræning for frigivne
roere i forsommeren og Anders ville tage perioden
efter sommerferien. Desværre var der meget begrænset deltagelse før ferien, hvorfor vi ikke har
startet ordningen op igen efter ferien. Vi overvejer
nu om vi måske i stedet for skal satse på weekenddage næste år.

Polo spillerne har i den forløbne sæson stillet med
et herrehold i turneringen, og holdet undgik lige netop nedrykning til 2. division. Hen over sæsonen har
der været pæn tilgang af nye medlemmer, blandt
andet som et resultat af den kajakpolo turnering vi
holdt i forbindelse med fødselsdagsfesten. Denne
tilgang gør at vi næste sommer stiller med et herrehold i både 2. og 3. division og et damehold i 2. division. Der kører også en vinterdivision, her stiller
DSR med et damehold et mixhold og et herrehold.
Instruktionen er forsat efter samme model som de
tidligere år, dog med den mindre justering at vi har
kørt tre hold parallelt i stedet for to mere intensive
hold. Det har gjort det nemmere for pingvinerne at
bytte plads, på dage, hvor de har været forhindrede.
Det har også betydet at det har været muligt at
afskaffe ventelisten for deltagelse i kajakinstruktionen.

Der har som sædvanligt været stor deltagelse i Hellerup Handikap hver tirsdag hen over sommeren,
specielt har der været stor interesse for at ro toer.
Set i det lys er de nye toere selvfølgelig meget velkomne. Der har også været en del deltagere i løb
som Esrum Sø Rundt, Tour de Gudenå og senest
Mølleåens Blå Bånd.
Tak for en god sæson og held og lykke med den
næste. Forhåbentlig ses vi til nogle af klubbens
mange vintertilbud, hvadenten i vælger kajakergometer, ergometer, gymnastik, svømning eller o-løb.
Husk også at der vil være god mulighed for at svinge en pagaj til kajakpolo i Hillerødgades Svømmehal
hver torsdag aften.
Lars Fomsgaard
Kajakrochef
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Et “Efter-OL-år” er altid et anderledes år, når det
handler om vores elitekaproere. Således vælger de
bedste landsholdsroere enten at holde en pause eller helt lægge årerne på hylden, hvis de har nået
en alder, hvor det er tid for andet, end roning. DSRs
allerbedste kaproere, som vi havde med ved OL i
London i 2012 holdt så denne pause. I hvert fald lige indtil det gjaldt træningen frem mod DM!
Her dukkede de op igen: Eskild Ebbesen, Mads
Rasmussen og Rasmus Quist. På spindesiden gik
vores OL-deltager, Anne Lolk, på barsel, og benyttede 2013 til at hellige sig moderrollen til en - forhåbentlig - kommende kvindelig kaproer i DSR.
Men i kaproningsafdelingen var der ikke grund til
bekymring over, at vores bedste roere valgte at holde en lang pause, for vi har heldigvis næste generation klar til at tage over.
Vores 2016-projekt, hvor vi har brugt meget tid på
at besøge gymnasier i Storkøbenhavn for at få høje
unge mennesker til at interessere sig for roning, har
vist sig at bære frugt, og det kunne man allerede
ane ved DM i indendørs roning i januar, hvor DSR
besatte de fem første pladser i senior B-roernes
klasse, med Tøger Berg Rasmussen som vinder af
finalen i: 6.00.2. En tid, som ville have rakt til en andenplads i senior A-finalen. Men i senior B-klassen
blev Sverri Nielsen nummer to, Mark Hartsten nummer tre, og Asbjørn Stahlhut og Sebastian Beyer
nummer fire og fem. Det kan man vist kalde en eftertrykkelig dominans i ergometerroning. Vi skal i

den forbindelse ikke glemme Frank Steffensen, der
blev nummer to i senior A. Således viste DSRs
bedste mandlige kaproere særklasse, inden man for
alvor kom på vandet.
Også Mastersroerne gjorde det godt ved ergometerDM, hvor Birgitte Hanel vandt sin aldersklasse i letvægt. Det samme gjaldt Gunilla Sommer i en noget
yngre mastersklasse. Jacob Jespersen vandt mastersklassen 30+, og i samme finale blev Sune Korreman nummer syv. Hele fire DSR-mastersroere
satte sig på pladserne fra to til fem i klassen 40+
ved Jacob Jespersen, Peter Gammeltoft, Jacob Alnor og Stefanos Volianitis. I veteranklassen 50+ blev
Lars Nielsen nummer to, Jens Voigt Schmidt nummer tre og Hans Tapper nummer fire. I herre letvægt
60+ blev Stig Rasmussen nummer seks.
Ved den store internationale ergometerregatta i Boston, vandt masterroeren, Margit Haahr Hansen
guld i klassen 40-49 år.
Gennem hele sæsonen fra den første regatta herhjemme, Odense Langstrækregatta, over Copenhagen Regatta på Bagsværd Sø, til Sorø Regattaen,
i juli, var DSR tilmeldt med mange deltagere.
En mindre gruppe var tilknyttet Danmarks Rocenter,
en anden gruppe roede for Kraftcenter København,
og den tredje gruppe, heraf en del af mastersroerne,
stillede op for DSR ved de hjemlige regattaer.
Veteranroerne havde set frem til at kunne deltage i
årets Otter Grand Prix-turnering, men første afdeling, der skulle finde sted i Maribo, blev aflyst, og

derfor blev det til en noget amputeret turnering med
ikke ret mange hold, der siden kunne mødes til en
opsamlingsregatta på Bagsværd Sø. Flere af vores
veteranroere var desuden med ved FISAs Master
Regatta i Varese i Italien. Mastersroerne rundede
sæsonen af med fin deltagelse ved DM og i årets
sidste udfordring, otterløbet i Harbour Race i Københavns Havn.
DSRs kvindelige kaproere viste fremragende roning
gennem sæsonen.
Lærke Berg Rasmussen vandt sølv ved U23-VM i
dobbelt-sculler med Anne Dsane Andersen fra
KVIK.
Mette Dyrlund vandt sølv ved World Cuppen i Eton
med sin makker fra Bagsværd Roklub, Lisbet Jacobsen i dobbeltsculler. Sammen fik de to en flot 6.
Plads i VM-finalen i Seoul.
DSR fik to roere udtaget til NM, hhv. Janne Flensborg Outzen og Michael Ludvigsen. Michael vandt
sølvmedalje med sin makker fra KVIK. Janne blev
nummer syv.
Sverri Sandberg Nielsen og Tøger Berg Rasmussen
roede en flot 7. plads hjem ved U23-VM i Østrig.
Høje Frank Steffensen roede det meste af sæsonen
2X med Sophus Johannesen fra Roskilde. Ved World Cuppen i Luzern, blev det til en 9. plads, og de to
blev udtaget til VM, hvor det bliver til en beskeden
12. plads grundet uheld i finalen. Det var samtidig, i
Luzern, at DSRs Eskild Ebbesen modtog: Det internationale Roforbunds fornemmeste hædersbevis:
Thomas Keller Medaljen.
På det hjemlige plan deltog vores to store nyoprykkede senior B-roere: Sebastian Bayer og Asbjørn
Stahlhut i Holstebro, hvor de vandt bronze i 2X.
Ved Danmarksmesterskaberne på Bagsværd Sø
oplevede vi en gentagelse af DSRs tidligere storhedstid her, idet vi vandt flere prestigemæssigt set,
vigtige løb. Lærke Berg Rasmussen og Rannva Lava satte hele feltet eftertrykkeligt på plads i dobbeltsculler. Det samme gjorde sig gældende i
mændenes dobbeltfirer, hvor Jannik Nilton, Tøger
Berg Rasmussen, Frank Steffensen og Sverri Nielsen nærmest holdt paraderoning på søen.
I en af de allerældste bådtyper, 4-åres inrigger,
vandt DSR Danmarksmesterskabet for 6. gang i
træk med Rasmus Quist, David Eén Sture, Anders
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Moustgård og Jacob Jespersen med Kirsten Kirk
Jepsen på styrmandssædet.
DSR har altid været med i kvindernes dobbeltfirer
ved Danmarksmesterskaberne, men i en nærmest
uendelig lang årrække har naboen, Roforeningen
KVIK, været urørlig her. I 2013 skulle det være.
Janne Flensborg Outzen, Mette Dyrlund, Lærke
Berg Rasmussen og Rannva Lava viste vejen med
en overlegen sejr i DM-finalen. Det er 15 år siden,
DSR sidst vandt mesterskabet her.
Prestigebåden, otteren, har, resultatmæssigt set, de
seneste år bølget lidt frem og tilbage, hvor Roskilde
Roklub dog har taget sig af sejren de seneste 3
sæsoner. Det har virket som om, at DSR hver eneste gang har haft det svært med sammenroningen,
idet halvdelen af roerne lige inden DM-finalerne kom
hjem fra VM eller OL - og det var bestemt ikke
gavnligt for det vigtige samarbejde i flagskibet. Men
denne gang fokuserede man alt det, man kunne.
Afslutningen på Danmarksmesterskaberne 2013
blev på flotteste vis rundet af DSRs otter, der viste
suveræn roning. Således er vi tilbage igen i prestigebådtypen ved DM, og efterfølgende kunne roerne
fortælle, at det er det bedste mandskab, der har
været i årevis. Man satte letvægterne Mads Rasmussen og Eskild Ebbesen på plads 8 og 7. Rasmus Quist fik plads 1. I midten “de store roere med
de lange arme og ben”, Michael Ludvigsen, Tøger
Berg Rasmussen, Mark Hartsten, Frank Steffensen
og Sverri Nielsen med Meadhbh Boyle på styrmandssædet. Medaljerne blev overrakt af DFfRs
Formand, Henning Bay Nielsen, der kunne se tyve
år tilbage, til DM-finalen i Sorø, hvor han selv vandt
mesterskabet for DSR. Det gjorde han i øvrigt også
året i forvejen, i 1992 på Haderslev Dam.
DSR har nu 16 mesterskaber, roet gennem tiderne,
her. Det er dog stadig Københavns Roklub, der fører
listen med 20 mesterskaber.
DSR fik ikke mesterskaberne i de to bådtyper, der
gennem årene har været “en selvfølge” at vinde:
Mændenes dobbeltsculler og toer uden styrmand.
Vi må håbe på, at vores dygtige scullerroere med
trænerne tunet ind i en fokusering på denne bådtype igen, atter kaster sig over dobbeltsculleren,
mens toer uden styrmand, der har været en paradedisciplin for Eskild Ebbesen og Thomas Ebert

forudsætter, at vi får et par stærke en-åres roere
med blandt landsholdsroerne. Ellers vil der gå år, før
vi er tilbage her.
Testregattaen, afviklet af Danmarks Rocenter, viste,
at DSRs kaproere står godt rustet med henblik på at
blive en del af landsholdet. Udover Mette Dyrlunds
1. plads, placerede Rikke Quist sig fornemt på 2.
pladsen. I mændenes scullerløb for de tunge, vandt
Sverri Nielsen, og Frank Steffensen samt Mark
Hartsteen tog sig af 3.- og 4. Pladsen.
De mange flotte resultater, som vores kaproere står
bag, kan rundes af på fornemmeste vis, idet jeg kan
henvise til endnu en bemærkelsesværdig præstation, som en af vores dygtige kaproere, Sverri Nielsen står bag. Bemærk denne tid: 5.53.4!
Det er tiden, Sverri fik noteret efter 2000 meters roning i ergometret i DSR, under en testregatta forleden. Hidtil har rekorden været: 5.55.6, sat af DRC´s
Sportschef, Lars Christensen, helt tilbage i 1996.
Med de flotte præstationer ved Danmarksmesterskaberne samt de unge roeres uhyggelige stærke
tider, også på land, er der ingen tvivl om, at DSR er
godt rustet til store internationale opgaver i de kommende år.
Kaproningsafdelingen har igen, dette efterår, rettet
fokus mod gymnasierne i Storkøbenhavn med henblik på at opbygge en ny stab af høje unge talenter.
Det er benhårdt arbejde for de få af kaproere, og
trænere, der tager en tørn med gymnasiebesøgene.
Og det er bestemt ikke altid nemt at få underviserne
til at forstå budskabet, men der er heldigvis flest
lyspunkter, og hovedparten af de steder, DSR har
besøgt, har høje elever, der viser stor interesse for
kaproning.
Hen over sommeren fik DSR tilgang af henholdsvis
en træner, Henrik Mortensen, og en roer, Rikke
Quist, søster til Rasmus, fra Bagsværd Roklub.
Henrik er en meget erfaren og dygtig ungdomstræner, og med ham som primusmotor for DSRs kommende stjerner, er der ingen tvivl om, at vi kommer
til at stå meget stærkt med hensyn til den unge generation af kaproere. Rikke Quist er blandt landets
bedste scullerroere, og vandt sølv ved U23-VM i
2012.
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Udover Henrik Mortensen, har DSR en mindre stab
af dygtige trænere, hvor Jesper Krogh, Rune Gärtner og Nils Menke, tidligere tysk landsholdsroer, har
stået bag DSRs fine resultater gennem sæsonen.
Flere af vores kaproere har været involveret i Danmarks Rocenters bruttogruppe og i Kraftcenter København, som vi har haft et glimrende samarbejde
med. Samtidig er det også rart, at vi har så fine betingelser for at dyrke kaproning på et højt plan, som
det er muligt på Bagsværd Sø. DSR har flere personer med i bestyrelserne, der administrerer faciliteterne på Rostadion, hvor Johan Frydendahl er
med i DS40, Driftsselskabet Skovalleen 40, mens
Mette Bacher, som kredsformand, er medlen af KKFondens bestyrelse, hvor også Niels Fredsted i en
årrække har siddet, som formand.
Men ikke så stor en succes, uden en sund og god
økonomi. Således ville vores mange aktiviteter slet
ikke kunne lade sig gøre uden stor opbakning fra
Rées Legat og DSR. Herfra skal lyde en varm tak for
støtten, der gør, at vores kaproere har gode muligheder for at vise de fremragende resultater.
Henrik Stenberg Asmussen
Kaproningschef
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På de lidt længere roture - i sol og vind, med lanterne og flag, lastet til rælingen eller med blot badetøjet ombord - får vi oplevelser for livet, grundlægger
nye venskaber, opdager nye perler i landskabet,
møder nye sider af vores rovenner - og får god appetit til frokosten.
I 2013 har motionsroningen været delt mellem
sportsrochefen og langtursrochefen. Turaktiviteterne
faldt under langtursudvalget. Motionsudvalgets tidligere medlemmer har været utroligt aktive med at
arrangere hyggelige måneskinsture, en smuk Skt.
Hans aftentur med sammenskuds-grillmad, samt
løvsprings- og løvfaldsturene til hhv. Furesøen og
Esrum Sø. Disse ture har været både velbesøgte og
fornøjelige.
Årets langture har været yderst varierede og har
henvendt sig til en meget bred gruppe af roere. Vi
har haft flere endagsture med udgangspunkt i bl.a.

Holbæk og Gilleleje. Weekendture til bl.a. Odder,
Hundested og Haderslev Fjord. Helligdagsferier til
bl.a. Samsø og Schwerin. Ugeture til Gudenåen,
Grækenland og Holsten. Og sommertogter så langt
som fra Svanemøllehavnen til Stockholm, og fra
Oslo til Svanemøllehavnen.
DSR. groupcare har været flittigt brugt til annoncering af ture. Og kun få er gået forgæves efter en
plads på en tur.
På kaninlangturen, der i år igen gik til Rungsted,
blev 28 kaniner introduceret til langtursroningen.
Forhåbentligt har det hårde vejr den weekend ikke
skræmt kaninerne fra at deltage i andre ture.
I januar gennemførte 9 styrmænd fra DSR det teoretiske langtursstyrmandskursus. 5 af årets langture
har været aspirantture med i alt 9 aspiranter. Heraf
er 4 blevet langtursstyrmænd, 3 mangler kun ganske lidt for at blive det, og 2 har ikke været på det
teoretiske langtursstyrmandskursus.

Langturen fra Oslo til Svanemøllehavnen gav DSR
en lidt anden type pressedækning, end klubben er
vant til: DFDS lagde næsten dagligt beretninger og
fotos fra turen på deres facebook- og hjemmeside,
TV Lorry bragte en reportage fra turens afslutning,
og Østerbro Avis skrev – vanen tro – en artikel om
turen.
DSR’s langtursskabe har bidraget med grej til de
fleste ture. I år er langtursskabene blevet suppleret
op med to nye telte, der kan slås op på selv den
mest ugæstfri svenske skærgårdsø, og 10 lanterner
til brug på f.eks. måneskinsture.
Oprettelsen af DSRs nye hjemmeside har givet anledning til en gennemgribende opdatering af alle
langtursdokumenter. Og til selve hjemmesiden har
langtursudvalget formuleret nye tekster og bidraget
med dejlige fotos af glade roere på tur til nær og
fjern.
Langtursudvalget med en sej flok entusiastiske supportere arrangerede et brag af en oktober-DM-fest
5/10 med næsten 200 middagsgæster – mange i
dirndl og lederhosen – og mindst ligeså mange, der
dukkede op for at feste efter middagen. Forhåbentligt fik vi vist gæsterne fra mange af landets roklubber, at vi i DSR ikke bare kan ro stærkt, men også er
ualmindeligt gode til at feste.
Klubbens nye coastalbåde er godkendt til langture,
og selvom bådene har været flittigt brugt og allerede har været vidt omkring, har DSR endnu til gode
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at afvikle en coastal-langtur. Den udfordring bliver
forhåbentligt taget op i 2014.
I 2013 mødte vi langs kysten nord for Svanemøllehavnen endnu flere havsvømmere end tidligere.
Mange har vist bekymring for risikoen for at ramme
en af de ofte næsten usynlige havsvømmere. For at
komme sammenstød i forkøbet, har vi rettet henvendelse til DFfR, Dansk Svømmeunion og Trygfonden og fået trykt læserbreve i Villabyerne og
Østerbro Lokalavis. Læserbrevene har skabt debat,
og Dansk SvømmeUnion og Trygfonden har taget
henvendelsen til sig. Forhåbentligt vil vi i 2014 møde
flere havsvømmere med farvestrålende badehætter,
våddragter og bøjer, og med en større opmærksomhed på, at de kan være svære, for andre af havets trafikanter, at få øje på.
Til slut ønskes DSRs nye langtursstyrmænd tillykke:
Sara Einhorn, Marianne Stæhr Olsen, Camilla Skjødt
og Per Holst. Tak til de, der har coachet dem, og
alle de, der har lagt en frivillig indsats i motions- og
langtursroningen i DSR i år.
Gunilla Sommer
Langtursrochefen

Det er igen den tid på året, hvor vi må fortrække fra
Øresund og søge ly for vinteren i klubhuset på
Strandvænget. Det er tid til at se tilbage på sæsonen, men også frem mod den næste.
Vinteraktiviteter
I vintermørket skal formen og sociale relationer holdes ved lige, og gode kræfter havde sidste år, ledt
med lys og lygter, i en søgen efter engagerede undervisere. Undervisere, der inspirerede og fungerede som indpiskere. Således kom de fleste ud af
vintermørket i bedre form end ved standerstrygningen. Vinteraktiviteterne sikrer livlig aktivitet i klubben, selv i de mørke måneder. Derfor en stor tak til
Christine Bøje og Lene Boisen for arbejdet med organiseringen sidste år, og til Christina, for igen i år,
at have klaret opgaven med at få et vinterprogram
op at stå. Og til de mange undervisere, som har
meldt sig klar til at give den en skalle vinteren over.
Sommeraktiviteter i Svanemøllen, - nye rammer
I udvalget benyttede vi vinteren til at gentænke aktivitetsprogrammet i Svanemøllen. Vi mente, der var
plads til forbedringer, derfor forsøgte vi med et dynamisk program. Dynamikken var nødvendig for at
tilgodese, dels instruktionen, dels racerkanin-tilbuddet, dels Puls og Programs ønske om igen at komme til at træne mandag og onsdag. Ideer blev vendt
med instruktionsudvalget, og vi endte med den
plan, som har været sat i værk over sæsonen. Det
er ikke en hemmelighed, at det primære formål med
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ændringerne var medlemsrekruttering og -fastholdelse, om der er lykkedes til fulde må tiden vise.
At aktiviteternes skiftende tidspunkter i løbet af
sæsonen, har stillet store krav til os som medlemmer, men også til instruktører, om at holde øje med
det aktuelle program, for ikke at gå forgæves eller
lade andre stå forgæves og vente. I udvalget er det
dog vores indtryk, at vores ideer er blevet vel modtaget – vi vil dog gerne høre ris såvel som ros og
eventuelle forbedringsforslag.
Teknik og Tur
Denne aktivitet har haft det svært i år. Selv om der
har været reserveret både til aktiviteten på tre af
ugens dage, har søgningen ikke været stor. Det var
ikke muligt at finde medlemmer, der kunne hjælpe
de få tilbageværende rovagter, som til sidst også
smed håndklædet i ringen. Ideer, initiativ og virkelyst
- altså hjælp fra medlemmer, til at løfte denne aktivitet igen, skal være meget velkommen. Men har
søgningen været mindre, fordi medlemmerne nu
selv arrangerer deres egne rotur, så er det jo også
en erfaring.
Størst har fremmødet været på tirsdage, hvor Bøg
har været tilknyttet. Han gav rettelser, gode råd og
øvelser til dem, der ønskede at arbejde med deres
teknik. Tak for indsatsen Bøg.
Puls og Program
I år har træner-teamet forsøgt at videreføre konceptet med team-træning. Derved fik de hold, der
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ønskede at stille til start i sommerens SPP-race,
mulighed for at træne sammen ved den ene af de
ugentlige træninger, mens den anden træningsaften
havde blandet kortene mere. Vi har været repræsenteret i 6 af 7 af sommerens race i forskellige
konstellationer i såvel 2’ere som 4’ere. Det blev ikke
til sejre, men opbakningen til SPP-racene har været
stigende sammenholdt med tidligere år. Det eneste
løb, hvor DSR ikke stillede til start, skyldes sammenfald med Svanemøllematchen hvor PoP stillede
til start i et af løbene. Og PoP var også at finde ved
startlinjen til Copenhagen Harbour Race. Stor tak til
Jonathan Winn og Martin Schwarz.
Inriggerkaproning
I år stod Ulrik Ralfkiaer og Mads Rasmussen med
ansvaret for træningen. Hver har de haft deres tilgang og egne erfaringer at byde ind med. Kombinationen af de to har været rigtig god og til glæde for
medlemmer, der har roet på Inka. Stort tak til jer
begge.
DSR’s stander og blå årer blev vist frem rundt omkring i landet i forbindelse med DFfR’s Langdistancekaproningsturnering. Damerne gjorde igen god
figur, de lagde konkurrenterne bag sig, og det blev
til guld og sølv. Herrerne hentede sølvet hjem på 25
kilometerdistancen og i Master Mix over 10 km blev
det ligeledes til sølv. Sølle 5 sekunder betød, at det
ikke også blev til bronze i 25 km åben mix. Alt i alt
bevirkede dette, at DSR blev udråbt som Danmarks
bedste langdistanceklub i 2013.
28. juni 2014 kommer Langdistance-cirkusset til
DSR. Udvalget håber at mange gode kræfter i DSR
vil hjælpe os med at løfte opgaven.
Racerkaniner…
har der igen i år været mange af. Og ja – de vandt
alle fire løb mod KVIK. Ikke, at det var det vigtigste

mål for sæsonen, men helt uvigtigt var det dog heller ikke. Højt prioriteret var at tilbuddet til en videreudvikling af kaninernes teknik også blev rummeligt,
integrerende og omfavnende – målet var medlemmer også i næste sæson. Derfor var det også glædeligt at flere benyttede sig af chancen for at
deltage i Copenhagen Harbour Race.
Stor tak til Henrik Isling og Martin Schjerning for
deres indsats. Udvalget håber, at medlemmerne vil
tage godt imod racerkaninerne, når de nu siver ud
på klubbens øvrige aktiviteter.
Coastal VM i Helsingborg
markerede kulminationen på sæsonen for nogle.
Balders pigers tog guldet. Materieludvalget hjembragte i stedet to ekstra coastal både, hvorved VM
indirekte kom til at markere starten for Coastal roning for andre. Hvilke Coastal-tilbud der kommer til
næste år vides endnu ikke, men mon ikke der er lidt
i støbeskeen.
Svanemøllematchen
DSR var efter eget ønske for andet år i træk vært for
matchen. I udvalget ønskede vi, at fordele arbejdsbyrderne jævnt over årene. Og næste år skal DSR
være værter for afdeling i DFfR’s Langdistancekaproningsturnering. Matchen var igen et år en stor
succes for naboskabet, rosporten og DSR – vi sejrede i 12 af 15 løb. Desværre havde KVIK svært ved
at stille hold i alle løb. Det ligger i kortene, at vi skal
have en diskussion med KVIK om den fremtidige
afvikling af matchen. Ca. 150 deltog i den efterfølgende middag. En stor tak til Rasmus og vennerne i
køkkenet, samt Barudvalgets flittige hænder, der
hjalp med at give os alle en dejlig aften. Tak.
På sportsroningsudvalget vegne
Nicolai Møller Andersen
Sportsrochef for Svanemølleaktiviteter

DSR – nu med coastalbåde, men uden eget værft
Årets nyskabelse i DSR’s bådpark har taget scenen
med et brag. Efter et par års diskussioner besluttede vi i vinter at anskaffe en coastal-firer. Balder
ankom Skærtorsdag, og mindre end fem måneder
senere, så kvitterede DSR’s damer med at hente et
verdensmesterskab hjem i båden! Balder har senere
fået selskab af både en ener og toer-coastal, og bådene bliver roet meget.
Årets anden nyanskaffelse er dobbeltsculleren
Olympia, som DSR’s Venner har doneret. Tak for
det.
2012-13 blev også det første hele år, hvor DSR ikke
længere har eget værft. Der er flyttet et par selvstændige bådebyggere ind i værftets bygninger, og
det giver mulighed for at få lavet større reparationer
dér. Til gengæld har de meget andet at lave, og det
er ikke altid vi lige kan få lavet tingene, når vi gerne
vil. Der har af og til skullet prioriteres ret skarpt mellem opgaverne simpelt hen fordi vi har manglet
værftskapacitet, og en del mindre opgaver er blevet
udskudt. Af større værftsopgaver har Hu blandt andet fået en større reparation, da den havde fået
fugtskader i for- og agterrum.
Samtidig har vi skullet vurdere med nye øjne, hvilke
opgaver vi vil ofre værftskroner på. Det har ikke blot
handlet om penge på budgettet, som faktisk ikke er
brugt op for i år, men om at få lagt en nogenlunde
konsistent praksis for, hvad der er værftsopgaver og
hvad, vi skal kunne ordne selv.
Både hvordan vi får samarbejdet med værftet ind i
en så stabil gænge som muligt og vurderingen af,
hvad der er værftsopgaver, kommer vi til at arbejde
videre med i året der kommer.
Reparationen af Kristian efter kollisionen i august
bliver ikke sat i gang før forsikringssagen bliver afsluttet og det kan godt komme til at tage meget
lang tid.
Af nye både har vi stadig en søsterbåd til Hu i ordre.
Det har vi haft meget længe, men bådbygger Jørgen
Andersen har lovet, det er den næste båd, han starter på. Hvornår vi får den leveret, er der dog stadig
ingen prognose for.
Materieludvalget planlægger at sætte gang i at få
lavet en ny bådparksplan, der dækker ønskede anskaffelser over de næste år og hvilke både vi evt.
skal sætte ud. Ønsker eller kommentarer til den er
velkomne.
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Nyanskaffelser betyder eventuelt også, at vi kommer til at skrotte nogle af vores gamle både, da der
simpelt hen ikke er mere plads i bådhallen. Foreløbig er det besluttet at smide i hvert fald den ene
svava ud, da coastal-eneren opfylder samme behov.
Om der skal flere både ud kommer an på, hvordan
det går med det satellit-bådehus, vi er blevet lovet i
nordhavnen, og hvor mange både der evt. skal derind. Hvis det ikke kommer, så vil vi nok under alle
omstændigheder forsøge at videreføre ordningen
med, at der ligger en firer inde i Bådelauget Halvtolv,
hvor Vile har ligget det meste af denne sommer. Det
er især af hensyn til styrmandsinstruktionen, men
alle DSR’s medlemmer er velkomne til at bruge den
efter aftale.
Materieludvalget største opgave er, som altid,
vintervedligeholdelsen. Det er en stor og kompliceret koordineringsopgave, som der efterhånden er
ved at være nogenlunde faste rammer om. Det har
kunnet ses på vedligeholdet de sidste par vintre, der
har kørt bedre end tidligere og med færre konflikter.
Der er dog stadig en del, vi gerne vil rette op på, og
blandt andet så gik svensknøglesystemet lidt i vasken i år. Vi reaktiverer det i det kommende år, og
forsøger også at gøre kommunikationen til medlemmer og bådformænd bedre. Vi takker i øvrigt
især bådformændene for den store indsats. Uden
den ville vi ikke have noget at ro i.
Endelig har vi hen over sommeren haft tre dage
med sommervedligehold, som der har været rigtig
god opbakning til, både fra nye og gamle medlemmer.
Til det daglige arbejde behøver vi et par medlemmer
mere i Materieludvalget. Det er et udvalg med mange opgaver, og vi vil gerne have et par hænder og
hoveder mere at trække på
.
Diana Luthmann
Materielforvalter

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag
til behandling på generalforsamlingen under punkt 3:
At DSR anskaffer havkajakker (mindst to).
Vores motivation for forslaget er:
Undertegnede ror kajak og er blandt de medlemmer, der foretrækker at ro i ret stabile kajakker. Så
føler vi os mest sikre, når vi dyrker denne populære
del af roningen.
Ved anskaffelse af havkajakker vil DSR få noget sødygtigt materiel, der vil gøre, at nogle af os vil ro kajak i en større del af sæsonen og på dage med
blæst og bølger, hvor vi ikke vil gå ud i almindelige
kajakker.
Havkajakker vil desuden være velegnede til langture
- alene eller sammen med inriggere - dels pga. af
stabiliteten, dels fordi de kan medbringe en pæn
mængde bagage.
Nogle af os er erfarne langtursroere (i inriggere) og
ser en klar fordel i, at langtursroningen også kan
omfatte havkajakker. Disse kan jo let læsses på
taget af en bil til en dags- eller weekendtur et sted i
landet - eller fx i Sverige.
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Forslaget om havkajakker blev fremsat for nogle år
siden, hvor det blev afvist af bestyrelsen.
I mellemtiden har DSR anskaffet forskellige nye
materieltyper til udvidelse af bådbeholdningen: polokajakker, coastalbåde og singlescullere med støttepontoner. Vi finder, at anskaffelse af havkajakker
ligger i naturlig forlængelse af denne udvidelse af
bådtyperne.
Havkajakker kan fås til en pris fra ca. 7.500 kr. og
opad. Vi taler altså om en investering, der er betydeligt mindre en anskaffelse af en ny inrigger, der jo
koster mindst ca. 150.000 kr.
Selv om der er tale om en udgift, kan nye aktivitetsmuligheder også være med til både at fastholde
medlemmer i klubben og tiltrække nye og således
også kunne tælle på indtægtssiden for DSR.
Forslagsstillere:
Lars Bundesen,
Søren Rasmussen,
Peter Koefoed,
Peder Juhl Madsen
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