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udfylde og indbetale et indmeldelsesgirokort. Indmeldelsesgirokortet kan
findes på kontorets dør i bådhallen.
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Forside: Stormen Bodils hærgen i DSR
Foto: Mads Rasmussen
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201?
Emiratet Qatar er i fuld gang med at bygge arenaer
til brug for afvikling af VM i fodbold i 2022. Der er
også fuld gang i planlægning af tidspunktet for
verdensmesterskabernes afvikling, fordi temperaturerne på de kanter i sommermånederne som regel
er i nærheden af 50 ºC. Qatar er blandt verdens rigeste stater, så der er ingen problemer med financieringen af det omfattende byggeri af stadioner
med aircondition.
Den første studenterroklub opstod i 1867 og Danske Studenters Roklub blev stiftet i 1917 ved sammenslutning mellem Akademisk Roklub og Polyteknisk Roklub. Lidt hovedregning viser, at Danske
Studenters Roklub om få år kan fejre 100 års jubilæum samtidig med at dansk studenterroning
kan holde 150 års jubilæum. Roklubben kan ikke
prale af samme økonomiske fundament som Qatar.
Til gengæld er der knap så lang tid til vore jubilæer.
Bestyrelsen har ønsker om at forbedre klubbens
faciliteter til vinteraktiviteter. Der er udarbejdet et
skitseprojekt til afløsning af det nuværende træningslokale. Planen går ud på at erstatte den nuværende værftsbygning og det nuværende træningslokale med en ny bygning i to etager. Det foreløbige
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overslag viser, at byggeriet kan udføres for ca. ti
millioner kroner. Ved 50 års jubilæet i 1942 blev der
døbt 8 nye både, der var foræret til roklubben i anledning af jubilæet. Et hundrede års jubilæum skulle
gerne kunne præstere en større bådedåb.
Det er derfor fremsynet af bestyrelsen, at man nu
begynder at forberede ansøgninger til fonde mv. til
bygning af de nye træningsfaciliteter. Bestyrelsen
bør dog også snart forberede jubilæumsfestlighederne og den storslåede bådedåb vi skal opleve.
Der er derfor brug for også at ansøge om donationer af både eller tilskud til bådanskaffelser. Et par
millioner ekstra vil være et passende mål. Hvis bådene skal leveres inden standerhejsningen i 2017,
skal de snarest bestilles hos bådebyggerne. Det er
redaktionens håb at mange tidligere og nuværende
medlemmer vil bidrage til en mindeværdig jubilæumssæson 2017. Der er tradition for at kalde den
13. juni for klubbens fødselsdag. Der er derfor stor
sandsynlighed for at jubilæumsfesten finder sted
lørdag den 17. juni 2017, så reserver dagen allerede
nu.
d.

Leder
Gudmund Schacks roer-mindelegat
3 mand i en båd
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Orienteringssektions generalforsamling
Stik åren i søen, hiv den op igen…
Ordinær generalforsamling
www.DanskeStudentersRoklub.dk
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Årets modtager af Gudmund
Schacks roer-mindelegat
Mette Dyrlund hædret for vilje, talent og engagement
Hun stiftede først bekendtskab med rosporten, da
hun i 2009 blev spottet via Talent 2016 – og siden er
tiden gået med stadig mere intens træning, internationale konkurrencer og forskellige bådtyper.
4. december 2013 modtog Mette Dyrlund Petersen
- DSRs store kvindelige rotalent – Gudmund
Schacks mindelegat for sin flid, fart og klubengagement.
Rød løber, bobler i glassene og det fine festtøj.
Rammerne var på plads, da Danske Studenters Roklub onsdag den 4. december 2013 lagde lokaler til
overrækkelsen af legater fra Gudmund Schacks
Mindefond.
Legaterne overrækkes af Hendes Kongelige Højhed
Prinsesse Benedikte, der som fondets protektor uddeler tre årlige legater – til enestående talenter inden for rosport, handicapidræt samt til et ungt talent inden for dansk idræt.
En meget glad og stolt Mette Dyrlund Petersen fra
DSR fik overrakt ro-mindelegatet under store
klapsalver.

Foto: Anna Layborn
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Men hvem er hun - hende den arbejdsomme, stærke og fokuserede Mette Dyrlund Petersen?
Rosportens indtog afløste konservatoriedrømme
Mette Dyrlund drømte engang om musikken – om at
slå sine folder på musikkonservatoriet i København.
Og så snart studentereksamen var i hus, skulle kursen sættes mod de bonede gulve og store flygler.
Sport i fritiden var fodbold, kendskabet til roning var
ikke eksisterende, og især musik, sang og band
fyldte hos den unge kvinde.
Lige indtil den dag, hvor Mette Dyrlund blev spottet
på sit gymnasium. Talentpotentialet var der, styrken
kunne bygges op og pludselig var en ny kurs sat:
Træning i rosportens Talent 2016-satsning med
deltagelse i OL i Rio for øje.
Under målrettet og engageret træning af Morten Tibian begyndte rotalentet Mette Dyrlund at folde sig
ud og opbygge den træningsforståelse, vilje og
styrke, der i dag er hendes varemærke.

Foto: Lars Bundesen

Scullermakker blev til ven for livet
I 2009 kom et nyt kuld talenter til Talent 2016, og
Anna Munck Laybourn sprang til som stand in-roer,
når der manglede en kvinde i Morten Tibians damefirer talentprojekt. Her møder Mette Dyrlund og Anna Laybourn hinanden – og det skal vise sig at blive
et vigtigt træningsbekendtskab og et endnu vigtigere venskab, der her tager sin spæde start. Fra 2010
træner Anna Laybourn sammen med Mortens Tibians team på fuld tid.
- Jeg kan huske første gang, vi sad i båd sammen –
det var til 8’er-GP-finalestævne i Århus. Og jeg husker tydeligt, at Mette var den, der motiverende humørbombe med store ambitioner, et kæmpe grin og
et stålsat fokus. Den kombination imponerede mig
meget, husker Anna Laybourn.
Mette Dyrlund og Anna Laybourn roede firer og
dobbeltfirer sammen i et år, indtil båden gik i opløsning – og herefter sagde begge kvinder ’nej tak’
til landsholdet og valgte i stedet at danne dobbeltscullerpar og træne under Morten Tibian for
Danske Studenters Roklub.
Projektet døbte de to kvinder og deres træner Scullers of Opportunity – for her var et team, der uden
for de formelle rækker havde store ambitioner om at
opnå et højt niveau i en fart. Og det må man sige, at
de gjorde. Fra makkerparret satte båden i vandet
foråret 2011, gik der kun få måneder, før de deltog i
World Cup mod de bedste i verden.

2013 i landsholdets tegn
I efteråret 2012 blev Mette Dyrlund en del af Danmarks Rocenter og landsholdet. Trods begynderudfordringer i form af en problematisk ryg, så kom
hun tilbage og træner nu igen cirka 11-13 gange om
Morten Tibian om Mettes Dyrlund:
”Da Mette startede med at ro, ville hun kun træne
én gang om ugen pga. sin studentereksamen.
Det lykkedes mig at få hende med på træningslejr
til Italien i 2009, og dernede skete der noget med
hende. Da vi kom hjem, havde hun besluttet sig
for at ville træne hver dag – og det er netop
pointen med sådan en første træningslejr: At give
roeren en god, hård og udfordrende oplevelse,
der kan motivere til mere og give blod på
tanden.”
”Jeg gav hende nogle værktøjer til at finde ud af,
hvordan hun skulle træne kvalitetsbevidst – altså
at træne med hovedet og ikke kun med kroppen.
For det handler ikke bare om at sætte sig ned i et
ergometer og bare få træningen overstået – det
handler om at forstå værktøjerne til forbedring,
frem for bare at køre programmerne – og dét kan
Mette.”
”Mette er sådan en, der skal vide HVORFOR, hun
skal gøre tingene. Når hun så ved hvorfor – så går
hun all in og giver sig 100 procent. Hun VIL være
den bedste – og hun har en stor vilje og en stor
ærgerrighed.”
DSR NR 1 | Februar 2014 |
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ugen.
I sommersæsonen indebærer det 11 vandtræningspas og 2 vægttræningspas. I vinterperioden er
fokus mere på at genopbygge kroppen og øge
styrken, hvilket betyder vægttræning 4 gange om
ugen á 2 timers varighed.
2013 bød for Mette Dyrlund på flere internationale
og nationale konkurrencer. Især turen til Korea og
VM i dobbeltsculler med Lisbet Jakobsen gjorde
stort indtryk på Mette Dyrlund.
- Korea var en stor oplevelse for mig, og det var mit
første VM. Min familie og min kæreste, der også
skulle deltage, var med og støttede mig – og det er
dejligt her bagefter at kunne dele oplevelsen sammen med både familie og romakker, siger hun og
fortæller stolt, at hendes familie altid er på plads,
når hun skal konkurrere.
- Det er SÅ vigtigt med opbakning hjemmefra – dét
sætter jeg virkelig pris på.
Herudover bød 2013 på DM-guld i dobbeltfirer, en
flot førsteplads i singlesculler i udtagelsesløbet til
DRC og dermed en plads på landsholdet, samt en
sølvmedalje til World Cup 2 – også i dobbeltsculler
med Lisbet Jakobsen.
Privat står den også på sundhed og roning
Selvom roningen gør godt indhug i Mette Dyrlunds
ugeprogram, så bliver der også tid til studie.
- Jeg læser idræt og sundhed på Syddansk Universitet i Odense på halv tid, og det faglige perspektiv giver mig en fantastisk kobling til roningen,
forklarer hun og fortsætter:
- De fysiologiske og psykologiske faktorer ved
Mette Dyrlund Petersens resultater i 2013
- DM-guld i dobbeltfirer
- 1. plads (singlesculler) i udtagelsesløb til DRC
og en plads på landsholdet
- 6. plads ved VM i dobbeltsculler med
Lisbet Jakobsen
- Sølvmedalje til World Cup 2 i dobbeltsculler med
Lisbet Jakobsen

idræt bringer jeg med mig til træning, og det giver
god mening for mig.
Privat danner Mette Dyrlund par med Jannik Nilton,
der også ror i Kraftcenter København. At parret har
roningen til fælles er et åbenlyst plus, når der ikke
er meget tid til venner, fest og ballade, så længe
OL-målet er for øje.
- Jeg har i en periode valgt at prioritere roningen,
da jeg vil se, hvor langt jeg kan nå. Det indebærer
så desværre, at jeg har begrænset tid til familie og
venner - for ikke at sige fester og andre sociale arrangementer, siger Mette Dyrlund, der dog elsker at
slå sig løs på det pulserende dansegulv, når der er
fest i DSR.
- Jeg prøver at komme til festerne i DSR for også at
opleve andet end træning og studie – og så fordi
jeg bliver så glad af at give den gas på dansegulvet, slutter hun og smiler – som hun så ofte gør.
Vil give viden videre i fremtiden
På den lange bane – efter rodrømmene forhåbentlig
er udlevet til fulde – drømmer Mette Dyrlund om at
kunne leve af at videregive sine træningserfaringer
og sin viden om intelligent og individuel træning
målrettet forskellige typer mennesker til andre elitesportsudøvere.
Drømmen er nemlig at arbejde som idrætspsykolog
og hjælpe andre med at kombinere viden, krop og
psyke for at opnå de bedst mulige resultater.
Foreløbig er fokus dog benhårdt rettet mod OL i
Rio i 2016.
Anna Munck Laybourn &
Louise Skøtt Gadeberg

Tidligere resultater i dobbeltsculler med Anna Laybourn:
- DM guld i dobbeltsculler i 2011
- 2 x guld i Nordiske mesterskaber i 2011/2012
- 5. plads til EM i 2011
- 5. plads til EM i 2012
- World Cup-deltagelse i 2011

Gåsehusløb:
Der er løb fra Gåsehuset 23. februar, 16. marts og 6. april 2014.
Orienteringssektionen arrangerer Stifinderløbet i Grib Skov den 13. april 2014.
Der er følgende åbne løb i foråret:
23. marts 2014: Danish Spring i Tisvilde Hegn (arr.: OK Øst Birkerød);
18. maj 2014: SM-lang i Store Dyrehave(arr.: FIF Hillerød)
25. maj 2014: 5. div.match i Ravnsholt Skov (arr.: Allerød OK).
Flere oplysninger om ovenstående løb kan findes på O-sektionens hjemmeside www.brclausen.dk/dsr/
Evt. spørgsmål til Johan Frydendahl på tlf. 29 23 42 78
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3 mand i en båd
I juli 1919 tog 3 unge ingeniørstuderende fra klubben på en 3 ugers langtur op gennem de danske
farvande – fra København til Randers

Beretningen om denne begivenhedsrige tur- som
var noget af en præstation dengang - har redaktionen fået tilbudt fra Vibeke Hvidberg, datter af logbogens forfatter, Richard Steffensen, der sammen
med Poul Crome og Gunnar Andersen foretog turen
i kaproningsbåden Tjalfe (7-bords inrigger).

Privatfoto

Vi bringer her uddrag af logbogen:
Da jeg var rochef i klubben, var båden ikke noget
problem. Jeg bestemte at tage båden ”Tjalfe”, som
var en god båd i svær sø. Vi fik også fat på et stort
telt, som jeg havde fundet i et rum i klubhuset. Jeg
fik det repareret og fik anskaffet teltstænger, barduner, pløkke o.s.v. Det øvrige udstyr til turen var primitivt. Som soveposer fik vi min mor til at sy to/tre
meter lange lærredsposer, og som hovedpude
brugte vi vores rygsække, der var godt fyldte. Vi fik
et eller andet sted lånt et primusapparat og nogle
blikkasser til proviant
Lørdag d. 5. juli (aftenen før afrejse. Red.) var vi alle
tre til studinebal på Skodsborg Badehotel, hvor Poul
Cromes søster med kammerater fejrede deres
translokation. De var ni piger, der havde lejet en
charabanc hjem, så vi tre plus andre af hankøn fik
lov at køre med til København. Jeg nåede hjem kl.
4. om morgenen og fik sovet et par timer, inden jeg
måtte op og få lidt morgenmad.
Med tømmermænd og alt for lidt søvn tog de afsted en solrig søndag morgen fra klubhuset i
lystbådhavnen ved Langelinje. Efter 2 overnatninger forsøgte de at supplere provianten.
Tirsdag d. 8. juli lagde vi ud om formiddagen og
sejlede syd på og besluttede at gøre landgang på
en lille ø ”Degneholm”, der syntes kun beboet af
måger. Da vi gik i land lettede hele flokken under
voldsom skrigen. Vi samlede en del æg og glædede os til blødkogte æg. Det vise sig dog at være en
stor skuffelse, for der var unger i alle æggene. Vi har
senere fået at vide, at når der er mere end to æg i
reden, så er der unger i æggene. Af sted igen mod
syd, et sted var der masser af store sten, som dog
var meget lette at se på den lyse sandbund. Jeg var
styrmand og måtte på et langt stykke stå op for at
være sikker på at undgå at påsejle stenene.
DSR NR 1 | Februar 2014 |
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Efter at have roet i en grød af gopler og siddet
fast i en mudret bund slog de lejr på en pynt på
Lolland.
Af en eller anden grund kunne ingen af os sove, og
da klokken var blevet hen ad 24. foreslog jeg, at vi
hellere måtte gå i vandet. Forslaget blev accepteret
og bragt til udførelse. Jeg havde aldrig før set morild, der var et par hundrede meter ud til, hvor vanddybden var passende til badning, løb vi ud efter og
sprøjtede vandet højt i vejret, så det blev lysende af
morilden. Mens vi badede i det dybe vand, var månen stået op, så da vi løb ind, blev det oppjaskede
vand belyst af månen. Et ejendommeligt syn.
Da vi vågnede næste morgen, stod båden på tørt
land, ved siden lå min ene sko, som jeg havde tabt
om natten. På en så lavvandet kyst som denne, bevirker selv en ringe sænkning af vandstanden, at et
meget langt stykke land kommer til syne. Da vi var
klar til at tage af sted, måtte vi alle tre bære båden
ud, hvor den var fri af bunden. Det blev mit job at
holde båden, medens de andre måtte slæbe al bagagen ca. 300 m. ud til. De kom til at svede, og jeg
kom til at fryse.
Endnu engang blev provianten suppleret:
Vi løb op på siden af en mand, der gik og strøg rejer, og vi spurgte om vi kunne købe nogle. Vi fik for 1
krone rejer dvs. en hel mælkespand fyldt til randen.
Der var til flere dage.
Efterhånden blev det helt vindstille, søen rolig. Vi
sagde ikke noget. Jeg tror faktisk, at man kan sove,
medens man ror. Det var en monoton forestilling.
Det var, fordi kysten ikke var køn, men meget ensformig.
... men i Nakskov sker der lidt:
Jeg havde i forvejen skrevet til formanden for byens
roklub, og han var tilfældigvis til stede, da vi lagde
til ved roklubben, hvor vi kunne bo, da vi jo havde
vore soveposer m.v. Han gav middag på et etablissement, der hed ”Svigelen”, vi blev sejlet dertil i
hans motorbåd.
Næste dag var det blæst op, og vi besluttede at
vente til næste dag med at tage af sted med dampskibet ”Sif”. Ifølge Dansk Forening for Rosport, må
en kaproningsbåd ikke fjerne sig mere end 1000 m.
fra land. Så det var nødvendigt at få båden sejlet til
Langeland. Om aftenen kom roklubbens bestyrelse
på besøg. Vi havde lige spist rejemadder. De herrer
gjorde store øjne, da de så bjerget af rejeskaller ved
vore kuverter. Så blev vi taget på togt i byen og var
hjemme i god tid. Vi skulle tidligt op næste dag.
Efter Langeland blev kursen sat syd om Fyn med
Assens som mål:
Efter at have roet nogen tid, dukkede en stor motoryacht op, og da man fra den fik øje på os, ændrede man kurs og stod hen mod os.
Da man hørte, at vi skulle til Assens, hvor de også
skulle hen, tilbød de os at komme på slæb, vi fik en
bugserline over, og så gik det af sted. Men vi, der
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havde roet kom snart til at fryse, det blev man klar
over i den anden båd, så den stoppede og halede
os hen på siden. Vi blev spurgt, om vi ikke hellere
ville komme om bord, et tilbud vi med tak tog imod.
Det var en stor yacht, og der var særdeles god
plads om bord. Vi blev indpakket i store uldtæpper
og fik whisky til yderligere opvarmning. Da vi lagde
til i Assens, var det blevet solskin. Vi tog afsked
med familien og udtrykte vores store taknemmelighed.
Turen fortsætter – og kan de se deres snit til det,
bliver der skudt genvej:
Efterhånden var vi blevet trætte, vi gik i land ved 14.
tiden på sydsiden af Wedelsborg halvøen og spiste
frokost på stranden. Vi kunne høre nogle landbrugsmaskiner og fandt en rar ung forvalter med et
hestekøretøj. Vi bad ham køre os og båden tværs
over halvøen, hvilket han sagde ja til. Båden var
dobbelt så lang som vognen, så vi måtte skiftes til
at understøtte den fri ende. Det tog os kun ½ time
at komme til halvøens nordside og få båden i vandet.
Efter en tur op gennem Lillebælt når de frem til
Fredericia:
Vi fandt frem til roklubben og fik fat i formanden,
som gav os nøglerne til klubhuset. Det var blevet
gråvejr og begyndte at regne stærkt. Vi måtte ud og
proviantere, så vi kunne få lidt ekstra til middagen.
Det var ret ejendommeligt, at vi altid kunne sove,
når vi ikke syntes, der var andet at bestille. Det
gjorde vi så. Om aftenen kom nogle klubmedlemmer

og tudede os ørene fulde om alle de ulykker, der
kunne ske med en kapronings båd. Vi hørte høfligt
efter, men gik ikke ind i nogen diskussion. Det regnede stadig, så der var ikke andet at gøre end at gå
i biografen. Vi måtte nøjes med at se 1. del af
"Greven af Monte Christo” 2. del ville først blive vist
om 2 uger. Det fristede os ikke at komme igen om
14. dage. At ville filmatisere et så omfangsrigt værk,
så der bliver sammenhæng i det, tør siges at være
temmelig umuligt.
I 1919 var de vandtætte ure endnu ikke opfundet:
Ud for Juelsminde lå fregatten Jylland for anker.
Vinden blev svagere, og da vi stod ind i Horsens
fjord, var det blevet vindstille og meget varmt. Vi
besluttede at gå i vandet og roede ind til kysten og
steg ud. Gunnar glemte at tage sit armbåndsur af.
Det kostede ham senere 8 kr. at få det gjort i stand.
I Horsens kom der hjul under båden:
Om morgenen lånte vi en firhjulet ladvogn, som
kunne trækkes ved håndkraft, den læssede vi med
båden og vores gods og trak af sted til jernbanestationen. Vi havde besluttet at tage til Skanderborg og
sejle ad Gudenåen til Randers. På stationen var
nysgerrigheden stor, og da de hørte, at vi havde roet helt fra København og nu agtede os til Skanderborg, var der ingen ende på deres hjælpsomhed.
Problemet var, at man ikke havde en jernbanevogn,
der var lang nok til båden, men der holdt et godstog, der var klar til at køre nord på. I vognstammen
så vi to åbne ladvogne belæsset med træstammer,
der hvor vognene var koblet sammen, var der i hver
vogn et tomt stykke gulvplads på tilsammen godt 2
m. På et sidespor stod en kort ladvogn, og jeg foreslog, at vi fik den koblet ind mellem de to andre ladvogne.
Personalet blev nærmest henrykt over forslaget og
gik straks i gang. Vi fik båden og vores grej anbragt,
og vi kravlede selv op på ladet, så vi kunne passe
godt på båden, det havde vi fået tilladelse til. Lokomotivføreren lovede at gøre sit bedste for, at vi ikke
skulle blive generet for meget af kul røgen.
I Skanderborg Sø ligger en lille ø kaldet Æbleø, der
lagde vi til og fandt en herlig teltplads.
Kl. 6 om morgenen blev vi vækket af en stemme,
der sagde:” Det er politiet, de herrer må komme ud
”. Vi kravlede ud én efter én, først Gunnar, så Poul,
begge ret høje, jeg hørte betjenten spørge”: Er den
sidste endnu større?” Han blev fuldstændig paf, da
jeg rullede mine 1 m. og 93 cm ud i fuld længde,
han selv var en lille, trivelig mand. Han forklarede
nu, hvorfor han var kommet. Folk i byen har fundet
Deres ophold på øen mistænkeligt og har henvendt
sig til politiet, sagde han. Vi fortalte ham, at vi var
tre studenter, der havde roet fra København til Horsens og nu var på vej ad Gudenåen til Randers. Så
viste jeg ham vores splitflag, vi har aldrig set en
mand blive så stum, det varede mindst et par minutter, syntes vi. Endelig oplod han røsten og meget
spagfærdigt, bad han om vore navne, som han fik

noteret. Så blev der igen en pause, mens han langsomt gik hen til sin lille robåd, så vendte han sig om
og sagde”: Nu må d’herrer ikke le af mig, d’herrer
kan ro, det kan jeg ikke.” Så kravlede han op i båden som om, han var en stor skrubtudse og pjaskede af sted. Da han var langt nok ude, slap vi
munterheden løs.
Sejle op ad (Guden) åen:
Turen var nu ved at blive triviel, men da vi nåede
Tange, fik vi en ekstra oplevelse. Der var her bygget
en dæmning tværs over åen. Der var således blevet
dannet en ret stor sø, planen var at bygge et værk,
der kunne bruge vandkraften til at drive turbiner til
at trække generatorer, det var ret interessant for os
kommende ingeniører.
Vi måtte nu have båden i land og bære den forbi
dæmningen. Da vi begyndte på dette job, blev vi
opdaget af en flok arbejdere, der smed deres hakker og spader og kom i løb hen til os. De var særdeles imponerede – sejle fra København fantastisk,
og kun to mand til at løfte en båd – det er jo ligesom
de gamle vikinger og mere af samme slags. De blev
og betragtede os, medens vi satte båden i vandet
på den anden side af dæmningen, og da vi lagde
fra, fik vi nogle hurra råb med på vejen.
Vi nåede Randers og fandt roklubben, hvor vi vaskede og barberede os og tog vores pæne tøj på
d.v.s. skjorte, flip og slips på, samt lange benklæder,
trøje og hvid hat. Vi tog på besøg hos en tante til
Gunnar, og der fik vi ordnet os med D.F.D.S, hvis
gamle dampskib ” Niels Ebbesen” lå ved kaj og
skulle sejle til København kl. 20.00. Vi hentede
”Tjalfe” og vores grej ved roklubben, og fik anbragt
båden på skibets fordæk. Vi blev hurtigt klar over, at
vi hele tiden måtte opholde os ved båden. Børn ville
op i den, og velnærede damer, tilsyneladende fra
landet, havde svær lyst til at sidde på bådens agterdæk eller fordæk, der kun bestod af hvidmalet
sejldug, der ikke var beregnet til at bære tunge byrder.
Skibets lastrums luger var ikke lagt på plads, fordi
lasten var fyldt med får, og der stod en mægtig
stank af ”fårebønner” op fra lastrummet.
Tilbage i København:
Passagerne gik fra borde, men vi måtte vente til fårene var hevet op af lastrummet og anbragt på lastvogne, der holdt på kajen. Så kom 10 havnearbejdere for at bære båden i land, 5 mand på hver
side. Vi havde i forvejen båret vort gods i land, og
lige så snart båden var sat i land, tog Poul og jeg fat
i hver ende af den og bar den hen til enden af
Kvæsthusbroen og fik den i vandet og fortøjet. Så
roedes den sidste af turens strækninger fra Kvæsthusbroen til Langelinie lystbådehavn. Slut på tre
ugers fantastisk rotur, som ingen af os nogensinde
vil glemme.
Redigeret af Gunvor Bjerre
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Foto: Lars Bundesen

Svanemøllematch 2013
Der blev kæmpet på vandet og hujet på kajen. KVIK vandt tre løb – DSR
vandt de resterende. Der blev udvist godt naboskab, også over den
efterfølgende middag.
Den traditionsrige Svanemøllematch blev endnu en
gang udkæmpet i 2-åres inrigger; 4-åres inrigger;
kajak og gig-otter. Herrer, damer, pingviner og kaniner. Nogle kæmpede hårdt; andre helt uden konkur-

rence. Samlet set en skøn tilbagevendende begivenhed i kampen om pokalerne, som ikke er til at
undvære. Dejligt, at KVIK fortsat vil ”lege” med os
og tage kampen op på vandet!

Inden løbet
Interviewer: Henrik Isling Jørgensen, træner for kaninerne i
DSR denne sæson. Nå, Henrik, hvilke forventninger har du
til dine kaniner i år?
Henrik Isling Jørgensen: Jeg har forventninger til fire sejre.
I pige løbene stiller vi op på normal vis, og hos herrerne har
KVIK jo ikke kunne stille hold, så der stiller vi op i det åbne
herreløb, og vi går selvfølgelig efter sejr – det er klart.
Det foregår sådan, at de indbyrdes battler om Spejlet og
Bolcheglasset - de to både indbyrdes, men de battler selvfølgelig også med resten af dem, som stiller op i det åbne
herreløb. Og hos pigerne, da er det normal forretning. Første ræs om Svanemøllesilden og det andet ræs om Damepokalen.
Interviewer: Jeg ved godt, at man ikke må favorisere nogle,
men hvis nu, at der skulle være et af de fire hold, hvor du
bare siger, at den SKAL være hjemme (af flere forskellige
grunde) – hvem er det så?

Henrik Isling Jørgensen: Det har for det første været rigtigt
rigtigt svært at vælge. Vi har haft så meget talentmasse at
arbejde med i år. Så det har i sig selv været svært at udtage
holdene. Og nu er det jo gået, som det er gået med herreløbet – de to både er nok rimelig lige ud fra de udtagelseskriterier, som vi har sat dem efter. Men den pigebåd, der ror
om Damepokalen, de er virkelig virkelig stærke og virkelig
virkelig talentfulde. Det er den anden båd også. Men den
båd, der ror om Damepokalen, skiller sig virkelig ud.
Interviewer: Så det vil sige, at Damepokalen den er home
safe?
Henrik Isling Jørgensen: Der er ingenting, som er sikkert,
før at vi går over målstregen, men hvis de ikke har en chance, så er der nok ikke nogen som har…
Interviewer: Jamen held og lykke med alle fire løb

Efter løbet
Interviewer: Mikkel Hall, DSR. Hej, Mikkel, du har jo lige
deltaget i Svanemøllematchen i kajak. Og hvordan var det
så lige, at det gik?
Mikkel Hall: Det gik fint til sidst, men startede noget udfordrende, da jeg røg i vandet lige inden start. Jeg blev så
reddet op af en venlig herre fra KVIK, som jeg så ræsede
mod umiddelbart efter – og slog i spurten. Men tak til KVIK
for god makkerredning
Interviewer: Ja, det må man da nok sige. Sådan. Så du ryger i vandet lige inden start og ender med en flot sejr.
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Hvordan er det nu, er det første gang, at du stiller op i Svanemøllematchen?
Mikkel Hall: Nej, det er anden gang. Sidste år var jeg kanin
og roede med i Spejlbåden, og så i år er jeg så pingvin og
ror med i begynder kajak ræs
Interviewer: Der er simpelthen ægte konkurrence spirit over
dig?
Mikkel Hall: Helt sikkert!
Interviewer: Godt gået og til lykke med resultatet
Mikkel Hall: Tak!

Foto: Lars Bundesen

Interviewer: Henrik Eriksen næstformand hos KVIK, du har
jo lige været til stede her under de store mesterskaber i
Svanemøllematchen. Hvad var din opgave her til aften?
Henrik Eriksen: Jeg har været måldommer sammen med
DSR
Interviewer: Og hvordan var det så - er det første gang, at
du varetager den rolle?
Henrik Eriksen: Nej, det er faktisk tredje år i træk, at jeg
varetager den her opgave sammen med DSRs måldommer.
Så vi er ved at have rutine i opgaven.
Interviewer: Så det betyder vel også, at man har en vis tillid
til dig både fra KVIK og DSRs side, når man lader dig stå
her år efter år?
Henrik Eriksen: Ja, det vil jeg tro!
Interviewer: Hvordan gik det så i år – var du én KVIK
måldommer?
Henrik Eriksen: Jeg synes, at det gik rigtigt godt igen i år.
Det er altid en fornøjelse at se, hvordan roerne fra begge
klubber de kæmper og giver hinanden kamp til målstregen og noget at kæmpe for. Så det er en ren fornøjelse!

Interviewer: Jeg må også sige, at rent personligt, så var det
én af de mere spændende matcher i år. Jeg synes faktisk, at
vi lå ret lige i mange af løbene. Hvad siger du til det?
Henrik Eriksen: Jamen, så absolut, og jeg vil sige, at
måldommeren fra DSR og jeg var meget koncentreret under
hele forløbet af samme årsag. Der var virkelig kamp til det
sidste, lige til stregen. Det var jo nogle gange kun et
spørgsmål om standerbredder, der skilte de to klubber
Interviewer: Jamen lige præcis, og hvordan var det, at det
endte? Hvor mange sejre og til hvem?
Henrik Eriksen: Ja, det er en fabriks hemmelighed. Den
bliver først offentliggjort lidt senere, når der bliver overrakt
pokaler. Det kan jeg desværre ikke udtale mig om på
nuværende tidspunkt
Interviewer: Er det fordi, at der skal til ”at fuskes med
resultaterne”… eller hvad drejer det sig om…?
Henrik Eriksen: Altså, det der skal fuskes med, det er
fusket..!
Interviewer: ”Det lyder godt”. Tak, for interviewet.

Interviewer: Hej DSR piger, til lykke med den super flotte
sejr. Prøv lige at fortælle os, hvad det lige er, som er foregået?
Anne Katrine Bisgaard: Vi har lige taget ræs mod KVIK ned
over banen – 840 m – fuld fart. Op mod tempo 40. Vi lå i et
banetempo på 37.
Interviewer: Og hvem er vi?
Anne Sofie Dahl-Petersen: Anne Katrine Bisgaard, Anne
Sofie Dahl-Petersen, og så havde vi Tanja og Sofie med fra
INKA roerne, og Juliane styrede for os
Interviewer: Og var det ikke noget med, at sejren var fuldstændig overlegen?
Anne Sofie Dahl-Petersen: Det er jo altid overlegent at vinde. Lige meget om det er med en lille bådspids
Interviewer: Jeg synes bare, når jeg stod og kiggede, at det
så meget overlegent ud
Anne Sofie Dahl-Petersen: Vi er blevet noteret for at have

vundet med ¼ bådslængde, hvilket jo er en ok sejr på så
kort en distance. Vi følte os ovenpå hele vejen
Anne Katrine Bisgaard: Jeg vil sige, at jeg følte mig ovenpå, og vi lå helt fremme, men var under pres hele tiden. Vi
kunne ikke tillade os at sidde og slappe af. Vi skulle være
spot on hele vejen ned over banen
Anne Sofie Dahl-Petersen: Jaaa
Interviewer: Kendte i jeres modstander på forhånd? Vidste
I, at de ville være svære/lette at stille op i mod eller hvad?
Anne Sofie Dahl-Petersen: Vi havde hørt, hvem de var, og
at de havde roet tidligere, men altså vi har jo ikke set dem
ro, og de er Bagsværd roere, så vi har ikke haft noget kendskab til deres ro egenskaber.
Anne Katrine Bisgaard: Ikke i inrigger i hvert fald, men de
er i form!
Interviewer: Super flot gået af jer, tak skal I ha’

Marianne Bentzen
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Vores første junior
kajakpolocamp
Nogle af de unge deltagere fortæller her om deres oplevelser
Vi var meget spændte. Vi skulle til en hel weekend
til kajakpolo med andre juniorer fra hele Danmark.
Det er jo meget længe siden vi sidst har trænet kajakpolo. Det er nu sidst i november. Sidste gang vi
var på vandet var i oktober. Vi har heller aldrig spillet
kamp. Vi er jo kun 3 juniorspillere og så er vi relativt
unge og nye. Men det skulle ændre sig nu!
Fredag eftermiddag den 22. november 2013 mødtes vi ved hovedbanegården for at tage toget til Fyn,
til Glamsdalens Idrætsefterskole, hvor der for anden gang bliver afholdt en ungdoms-kajakpolocamp. Vi havde kufferterne pakket med både kajakudstyr og indendørs sportstøj. Det skulle vise sig
at vi heller ikke havde brug for andet.
Vi, det er Mathias Andersen på 13 år, Rasmus og
Sebastian Svensson på 12 år og vores træner, Gitte
Rosenkranz, som har trænet os i kajakpolo siden i
sommers.
Turen til Glamsdalens Idrætsefterskole gik perfekt.
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Vi kørte med toget til Odense og videre med bussen. Det var lidt spændende om vi kunne finde
stedet. Vi blev smidt af bussen og tog bagindgangen til Idrætsskolen som virkede meget forladt. Da
vi fandt hovedbygningen kom 2 drenge løbende hen
til os og spurgte om vi også er med til kajakpolocamp. Og det skulle vi. Drengene var lige på vores
alder. De var fra Odense kajakklub og havde spillet
kajakpolo i lige så kort tid som os. Sammen med
dem inspicerede vi vores sportshal. Det var her den
tørre del af weekenden skulle foregå. Det var også
her vi skulle sove. Sammen med vores nye venner
fandt vi madrasser og byggede vores hyggelige
sovehjørne. Vi spillede lidt fodbold og så var det allerede blevet aften. Det fantastiske ved kajakpolocamp var, at vi ikke skulle i seng efter aftensmad.
Nej – efter aftensmad måtte vi i svømmehal til fri
kajakleg. De store drenge var ikke kommet endnu,
så vi havde mulighed at øve os lidt. Det var ikke de

samme kajakker som vi havde derhjemme i DSR. Vi
indstillede kajakkerne, roede lidt og øvede makkerredning. Og så kom de pludselig – de store drenge!
Lige pludselig gik der bølger igennem bassinet. De
store varmede op! Man kunne se at de nød at komme i vandet, at det var sjovt at ro og spille bold. For
en sikkerheds skyld hold vi os lidt i randen af bassinet fra nu af. Vi blev også lidt nervøse igen for
hvordan det skulle gå de næste 2 dage.
Det vist sig at der ikke var grund for at blive nervøs.
Arrangørerne delt os ind i 2 grupper. De kaldte os
de små drenge og vi var kun seks. Det betød at vi
havde masser af plads og trænere til at udfordre os
selv og hinanden.
Det var os små drenge som startede med undervisning i sportshallen hvor vi fik lært kajakpolo regler
og angrebs- og forsvarstaktikker. Vi øvede også at
holde og kaste bolden, hvilket slet ikke er så nemt
som man skulle tro. Bolden er stor, selvom det er en
junior bold og så er det ret svært at kast den langt
når man sidder ned. Vi fik lavet nogle sjove øvelser
hvor vi sad ned kastede bolden og skubbede til hinanden. Det må man nemlig godt til kajakpolo.
Så blev det vores tur til at træne i svømmehallen. Vi
lærte nogle kajakteknikker, for eksempel hvordan
man får en kajak ned under vandet så man kan
komme forbi modstanderens kajak. Vi øvede os også med at kaste bolden. Og så spillede vi vores allerførste kamp. Vi stillede os op ved målstreget på
hver sin side af svømmehallen. Så kastede dommeren bolden midt på banen og en fra hvert hold skulle
prøve at få bolden. Denne allerførste gang var det
Tobias fra Rasmus og Sebastians hold som fik bolden. Det viste sig at det var meget sværere end vi
havde forstillet os at gennemføre den taktik som vi
havde øvet os i. Det var faktisk meget forvirrende i
starten. Men heldigvis var det ikke den sidste kamp
vi spillede i denne weekend. Efter at vi havde trænet
i sportshallen og i svømmehallen var vi nu blevet
meget sultne. Heldigvis var der igen lækkert mad.
Tidligt på eftermiddagen var vi igen i sportshallen.
Denne gang spillede vi floor ball. Til sidst i træningen vil trænerne Rune og Mikkel udfordre os. Vi
skulle konkurrere om hvem der kunne holde armen
oppe i længst tid. At holde sin egen arm oppe giver
gode muskler, sagde de. Vi startede med at stå i
ring og kaste bolden. En arm skulle altid være oppe
i vejret. Efter ca. et kvarter måtte både Rune og
Mikkel give op, men det måtte vi ikke. Mikkel lovede
at vinderen får en pose slik – det skulle han ikke have sagt. Efter at der var gået endnu et kvarter blev
reglerne strammet op. Den som tog armen ned så
albuen kom ned under skulderniveau var ude. Da vi
skulle i svømmehallen havde Mathias og Ole stadigvæk armen op i vejret. Det var ret besværligt både
at skifte tøj og ro kajak med armen op i vejret. Efter
endnu et kvarter dvs. efter ca. 45 minutter tog både
Mathias og Ole armen ned samtidig. Det var en ny
rekord og de fik begge deres velfortjente slikpose.
Heldigvis var der også lidt teoretisk program hvor vi

kunne slappe af. Vi lært om materialer, om hvornår
plastic, glasfiber, kevlar eller kulfiber er bedst både
til kajakker og pagajer. Vi måtte også selv lime en
pagaj. Senere lærte vi lidt om kost og ernæring og
om hvordan muskler brydes ned og bygges op for
at man bliver stærk.
Før juniorcampen kendte vi ikke meget til kajakpoloreglerne. Derfor var det rigtigt godt at vi fik en lille
dommer kursus. Den var både teoretisk – med meget sjove eksempler – og praktisk hvor vi var dommer over de store drenge. Vi fik dog hjælp af Rune
så de ikke blev alt for sure på os.
Helt til sidst var der en mini-turnering. Den sprang vi
over. Vi hyggede os i stedet for i det lille bassin med
at sænke kajakker og lege ubåde. Det var faktisk
meget nemmere at lave en grønlændervending når
kajakken var under vand på forhånd.
Det var sjovt -hele weekenden – og det gik lynhurtigt fordi vi lavede så mange ting. Nu ventede kun
en bus- og togtur før vi var hjem igen. Det var også
dejligt at komme hjem og at sove i en seng når man
var træt som os.
Mathias Andersen,
Rasmus Svensson,
Sebastian Svensson,
Gitte Rosenkranz
Foto: Gitte Rosenkranz
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Frederik IX som roer
Beskrivelse af August Tørsleffs protrætmaleri i kongeværelset
Under nye medlemmers rundvisning på første sal i
Danske Studenters Roklubs lokaler (DSR) runder de
også ”kongeværelset”. Blandt flere billeder møder
øjet her portrættet af kong Frederik IX, (1899-1972)
regent fra 1947 til 1972. Allerede som kronprins blev
kongen medlem af DSR og senere klubbens protektor frem til sin død.

August Tørsleff: Frederik IX som roer.
1948. Olie på lærred. 75.4 x 66 cm
Foto: Lars Bundesen

Under hvilke omstændigheder er dette maleri kommet til DSR? I 1967 kunne studenterroningen fejre
sit 100 års jubilæum. Dette blev fejret med en reception d. 13. juni, hvor kong Frederik IX som klubbens protektor skænkede dette maleri af sig selv
som roer, udført 1948 af maleren August Tørsleff
(1884-1968).1
August Tørsleff var en af sin periodes mest søgte
portrætmalere. Han blev født i Flensborg og var studerende på Kunstnernes Studieskole 1901-03 under Laurits Tuxens (1853-1927) ledelse. Han udstillede på Charlottenborg fra 1908 og frem til 1950.
Derudover havde han mange separatudstillinger.2
Det blev mandsportrætter af periodens kendte personligheder, som kom til at udgøre 400 af hans oeuvre på over 500 værker, blandt hvilke Statsraadet
under Grundlovens vedtagelse 5. juni 1953 betragtes som hans hovedværk.
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Med et så omfattende virke må hans samtid have
vurderet ham højt? Svaret på dette spørgsmål har to
vinkler. For det første anvendte han en malerisk stil
præget af Laurits Tuxen, en traditionel naturalistisk
stil ikke uden psykologisk skarpsyn.3 En metode,
som kun ændredes lidt gennem hele hans arbejdsliv. Hans portrætter var præget af et behersket og
tilbageholdt udtryk, der udsprang af, at han ville
have sine modeller til at åbne sig, så de gennem
bevægelser og positur afslørede deres karakter. For
det andet var Tørsleffs holdning og malestil i kontrast til modernismen. Han kunne ikke acceptere det
nye paradigme, som både prægede og dominerede
første halvdel af det 20. århundrede. Modernismen
stod for en mere fri og spontan anvendelse af farven, et mere instinktivt syn på og anvendelsen af
koloritten.
Hvordan kunne Tørsleff undgå at blive påvirket af
samtidens kunstneriske strømninger? Svaret kan
ligge i hans skoling hos Tuxen og mødet med Ingres
(1780-1867), Manet (1832-83), Renoir (1841-1919)
og impressionisterne, som han så på Louvre4 samt
hans undervisning på Académie Ranson i Paris. Det
var på denne baggrund, hans evner for portrætkunst tydeligst kom til udtryk. Han fandt frem til en
portrætstil, der var kunstnerisk smuk, hvad farve og
komposition angik, og den portrætterede skulle
males, således at det fysiske og psykiske trådte
frem hos modellen. Desuden skulle slutresultatet
rumme en repræsentativ holdning og ligefremhed i
udtrykket.5 Hans billeder fik ofte en egen fasthed og
ro, som signalerede fortrolighed med ældre tiders
portrætmaleri.
Hvordan forholdt det sig med denne tilgang som
udgangspunkt for at portrættere kongen? Det har
ikke kunnet oplyses, hvem af kongehusets medlemmer, der har bestilt portrættet, som er bemærkelsesværdigt, fordi kongen ses bagfra. Det er uvist,
om det er kongen eller Tørsleff, som har besluttet,
at det skulle være et rygvendt portræt.6
Kongeportrætter har to forskellige udtryksformer.
Det officielle portræt har til formål at visualisere
kongens position som monark. Der er her forskellige
krav til den portrætteredes påklædning, kropsholdning, ansigtsudtryk, samt portrættets miljø og malestil. Drejer det sig om et portræt af mere privat
karakter, er både kunstner og model mere frit stillede med hensyn til portrættets udtryk. Tørsleff fremstiller her kongen i en privat situation, der relaterer til
hans motionsform og identitet som sømandskongen.

Hvorfor står kongen med ryggen til betragteren? Er
det modellens eget valg for at skjule tatoveringerne
på bryst og arme, eller er det for at vise den aktive
roers adelsmærke, det stærke skulder- og rygparti,
den smalle hofte og de stramme muskler? Det kan
der ikke gives svar på. Tørsleff tog ikke imod ønsker
fra sine modeller om en særlig udtryksform, med
mindre ønsket var foreneligt med hans kunstneriske
intentioner.
At male monarken kun iført badebukser er en kraftig
markering af portrættets alder og privatkarakter.
Første halvdel af det 20. århundrede bliver perioden, hvor nye normer tillader kroppen at frigøre sig
fra klædedragten, især i forbindelse med sport og
friluftsliv. Det er sømandskongen, der portrætteres,
men uden den hierarkiske orden han normalt færdes i. Tørsleff maler det nøgne legemes harmoni.
Beskuerens fokus rettes mod kongens ryg og hele
kropsholdning, der er moduleret i mange nuancer
for derved at forme ryggens plasticitet. Med denne
metode fremstår kroppen som en skulptur, der er
tæt på billedfladen, den fylder billedfladen ud og
bringer modellen tættere på betragteren. Kongen
står ret op og ned, hviler lige meget på begge ben,
afslører ingen bevægelse, det er tæt på at være en
statisk figur, som afbalanceres af armenes position.

Højre hånd med greb om åren underbygger det
statiske med konnotationer til græsk skulptur.
Der er i maleriets baggrund ingen elementer til
rumdannelse ud over farvernes valør, som signalerer
vand. Det er et udefinerbart rum, bygget op alene
gennem farvebehandlingen, der i kraft af penselføring og toner af grundfarven skaber dybde og stoflighed. Antydningen af tatoveringer knytter kongen
til søens folk, associerer ham med en anden verden
end den officielle og symboliserer solidaritet over for
søfartsnationens sømænd. Tatoveringer antyder ofte
frihed eller drøm om frihed.7 Kongens motiv for tatovering er lige så privat, som portrættet er det.
Konservator Mette Bjarnhof rensede i 2007 portrættet for gammel fernis og snavs. Enkelte steder blev
løs farve fæstnet med størlim. Småskader, hvor fugt
var løbet ned ad forsiden, blev retoucheret. Billedet
fik sluttelig et tyndt lag fernis.
I DSR´s lokaler findes mange kunstværker, der skildrer klubbens historie, dens liv og dens betydeligste
medlemmer. Med sin ophængning i kongeværelset
indgår portrættet fint i denne sammenhæng.
August Danielsen

1 Berlingske Tidende, 14. juni 1967
2 Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon, 1998, bd. 8. S 411
3 Piére L becker, Politiken 24. juli 1968
4 Sigurd Schulz, August Tørsleff 1945, s. 10-12
5 Kristian Hvidt, Det politiske portræt i Danmark, 1983 s. 17
6 En henvendelse til Hofmarskallatet har ikke kunnet give svar på dette spørgsmål
7 Erik Nørgård: Tatovering, i Victor B. Andersens maskinfabrik, 1. årg. Juni 1975, s. 22

I øvrigt mener jeg
.. at det er ærgerligt med så dyre vandskader efter
fester - måske fordi opvaskemaskinens afløb
stopper til.
I fredags (d.13.dec.) var helvede igen løs og vandet
flød helt ind i "slyngelstuen" hvor vi lige har fået
repareret gulvet efter sidste lignende "uheld" for
ikke så længe siden.
Det er forhåbentlig ikke fordi man vasker stearin af for det står der højt og tydeligt er strengt forbudt.
Håber at der er en god forsikring så vi ikke skal
betale via kontingentet.
.. at ”Fællesroning” er den korrekte betegnelse for
søndagsroningen. Flere er dukket op på søndage
og undret sig over at der ikke var teknik.! Kald det
dog ”tur og teknik med en træner” om tirsdagen og
lad ”tur” være en valgmulighed, hvor man slipper for
råd, rettelser og vejledning fra en (velmenende) træner. Lad os genindføre ”tur- eller fællesroning som
en mulighed både tirsdage og torsdage da de færreste har lyst til at ro/træne to dage i rap. Og så kan
vi også kalde torsdage for ”fællesroning”.

..

.. at der i sommerens løb viste sig en del klikedannelser. Det bør vi advare mod.! Nye medlemmer
som ikke nødvendigvis er meget udadvendte kan
finde det vanskeligt at finde sig til rette i klubbens
fællesskab især nu hvor der ikke (endnu ??) er
nogen fællesroning.
.. at Kongeværelsets møblement er en skændsel for
klubben. På dette sted har vi tidligere opfordret til
almindelig oprydning i rummet, og nu er turen så
kommet til inventaret. Vi har kun det samme repræsentative rum som i det mindste kunne holdes opdateret hvad angår møblementet. Gamle møbler kan
ikke nødvendigvis klare tyve år endnu blot med en
ompolstring. Bestyrelsen og Vennerne burde kunne
finde en anstændig løsning. Der kommer stadig
pæne mennesker på besøg som fortjener et pænt
sted at være.
Det var bare det jeg ville sige.
Peter Kofoed
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Jo ældre vi bliver,
jo bedre var vi
Stemningsrapport fra den årlige World Rowing Masters Regatta på Varese-søen i Italien
Forsiden af den lokale avis, La Prealpina er prydet
af et billede af den internationale organisationskomité – 15 mand, 2 kvinder – der stolt fortæller, at ikke mindre end 3355 roere fra hele verden er indskrevet til denne 2013 udgave af verdensmesterskaberne for ”Masters”. FISA-eventet afholdtes i
Norditalien, tæt på grænsen til Schweiz i en hed
september måned.
Nu er ”Master” ikke en beskyttet titel, men dækker
over veteranroere i alle aldre – og veteran er man allerede fra 27 år! Den ældste aldersklasse, der stiller
op i dette års World Master Regatta er 85+, så som
27-årig kan man se frem til en laaang karriere som
master. Hold ud!
Kaos
Fra nær og fjern (bl.a. helt fra Brasilien og Japan) er
man valfartet til Varese i Norditalien i nærheden af
Milano med fly, bil, tog, bus, campingvogne og lejede biler. Det sidste var der nogen, der brændte sig
på. Da de landede i Malpensa-lufthavnen sent på
aftenen, viste det sig, at AVIS-personalet strejkede.
Flere fortvivlede kunder blev formedelst 100 sendt
i taxi til AVIS i Como, hvor personalet åbenbart var
mere tilfredse med arbejdsforholdene, andre fik efter mange timers venten til langt ud på natten udleveret biler, der var meget større – og meget meget
dyrere – end de havde bestilt. Men frem kom alle til
sidst.
Sprogforvirring
Benvenuti-Welcome står der på et stort banner over
indgangen til festivalområdet. Man bliver mødt af et
mylder af roere i alverdens design af rotøj og af en
babylonisk kakafoni af sprog. Men det med sprog er
achilleshælen ved dette arrangement. Stort set ingen – eller meget få - af de italienske organisatorer
taler andet end…italiensk! Det gir en del forvirring,
ikke mindst ved parkeringsområdet, hvor svedende
uniformsklædte politifolk med en rivende italiensk
talestrøm prøver at forhindre alle i at parkere lige op
ad indgangen. Men man kan selvfølgelig komme
langt med kropssprog!
Glæder
Og så er der gensynsglæde. Gamle med- og modkombattanter mødes efter års adskillelse. ”Nå, du
holder stadig ved”… ”Har du set noget til NN?...”,
og ”Er hun stadig aktiv…”. Der fortælles drabelige

16

| DSR NR 1 | Februar 2014

historier fra længst forgangne regattaer. En ældre
mand gik f.eks. rundt med en T-shirt med ordene:
The older we get, the better we were!
Disse gensyn er en meget stor del af glæden ved at
komme her.
Der er også andre glæder. Mere eller mindre exhibitionistiske solbrændte unge mænd med sixpacks
og brede skuldre spankulerer rundt med rotøjet
krænget ned til taljen og viser herlighederne frem.
En del lidt mindre atletiske (og ældre) prøver at gøre
dem kunsten efter – omend ikke helt med samme
virkning.
Men det er jo heller ikke det med udseendet, det
kommer an på. Her er et mylder af ældre seje m/k’er
med gråt i toppen. Der er ikke noget, der hedder
ældrebyrden her. Livsbekræftende.
Marked
Hvor godtfolk er, kommer godtfolk til … eller i alle
tilfælde sælgere. Der er et helt markedsområde,
hvor man kan købe alt, der har med roning at gøre.
Lige fra de smækre Stämpfli Stradivarius træsinglescullers til ørestikkere i sølv med form af et
rosæde.
Hans, John og Karsten fra Bagsværd roklub har kørt
bådene den lange vej ned, men beretter om kaos,
da de skulle aflevere bådene i parkområdet lige ved
søen, så nogle af DSRs roere kunne finde den ene
halvdel af deres otter ét sted, den anden et helt andet!
Dansk deltagelse
Danmark er repræsenteret med ikke mindre end 168
deltagere (og så har man ikke talt supporterne med)
- et ganske flot fremmøde. Men selvfølgelig
overgået bl.a. af de lokale 456 italienske og 784
tyske deltagere.
Her er også en del internationale hold, hvor
ambitiøse toproere har kontaktet toproere i andre
lande for at danne internationale superhold, som
det kan være svært at leve op til for de nationale
klubhold. Usportsligt? Eller bare ”I krig, kærlighed
og kaproning gælder alle kneb”? Det svarer vel til i
fodbold at lade klubhold konkurrere med world-allstars hold.

Her er roere fra Fredensborg, Sorø, Lemvig,
Middelfart, Strib, Lyngby, Bagsværd, Fredericia,
Holstebro, Køge, Munkebo, Åbenrå, Nybo, Kvik,
Furesø, Stevns, Roskilde, Skjold.. og så selvfølgelig
DSR.
Danskerne holder til i en lille pavillon med kække
dannebrogsflag i hjørnerne, som Antonie Lauritzen
fra Athletes Own rotøj har stillet op i parkområdet
mellem bådene. Her kan man finde skygge i de 30
graders varme, her ønsker man hinanden pøj pøj,
hjælper med rigningen, diskuterer løbstider, mere
erfarne gamle rotter gir gode råd til FISAnybegyndere, mens de medbragte heppere prøver
at styrke moralen og selvtilliden hos deres ægtefæller
Varese-søen
Og så er der selvfølgelig lige selve roningen!
Varese-søen er et meget velvalgt konkurrenceområde. Omkranset af skov og høj beplantning er her læ
– og i øvrigt meget smukt. Der er god plads til både
at ro ud til startpladserne, til at vende og til at ro hen
til sejrs-pontonen, hvor medaljerne bliver udleveret i
en lind strøm. Hvert heat, sin vinder.
En lille flok ænder har ikke helt aflæst situationen.
De tror stadig, at de mange fremmødte kommer
med brødterninger, men efterhånden indser de, at
her er kun ét at gøre: FIS A! (Undskyld! Red.)

Kommentatorer
2 kommentatorer på speed (?) annoncerer veloplagt
hvert eneste heat og deltagerne heri. Her er der ingen sprogproblemer. Den kvindelige del af teamet
jonglerer suverænt mellem italiensk, tysk, engelsk,
fransk og hollandsk med nogle imponerende rullende R’er.
Er det italienere, der ligger forrest i et heat, får
stemmerne extra turbo på – og er det f.eks. nogle
fra den lokale Canotieri Varese, der vinder, vil jublen
hos tilskuerne ingen ende tage.
Danmark 2016
Det er noget af en logistisk tour-de-force at organisere et så stort arrangement, men trods forskellige
mindre irritationsmomenter lykkedes det de italienske arrangører at få et flot FISA-arrangementet 2013
skudt af.
2014 bliver det i Australien, i 2015 i Belgien og i
2016 er det Danmarks tur. Vi håber, DFfR har haft
spioner hernede, der flittigt har noteret. Det bliver en
tung opgave at løfte på Bagsværd sø med de begrænsede udenomsområder..og så bliver det svært
at leve op til kommentatorernes fantastiske rullende
rrrr’er i rrrrregatta, rrrroning. Rrrrrrudolfo, Rrrrroberto….. og Rrrroskilde…for slet ikke at snakke om
DSRrrrrrrr.
Gunvor Bjerre

Her er løb hvert tredje minut – og er man meget
tung i r…. kan man være heldig at komme til at føre
i det næste heat.

Foto: Søren Strange
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Inriggerroning er ikke for
mennesker
Hvorfor er Swansea FC den klub i England, der har færrest skader?
Træner Michael Laudrups hemmelige våben, reflexzoneterapeuten tidligere roer - Søren Malling, giver sine bedste råd til
skadeforebyggelse for DSR-roere.
Hvorfor er Swansea City den fodboldklub i England,
der har færrest skader? Hvorfor kan de nøjes med
en trup på kun 22, hvor andre har 32?
Det skyldes et taktisk klogt træk fra træner Michael
Laudrups side:
Han har et hemmeligt våben ved navn Søren Malling.
Søren Malling er en fysisk mirakelmager, der forebygger (og afhjælper) skader.
Hver måned tilbringer Søren Malling 10 dage i Wales ved Svanesøen og gennemarbejder hver enkelt
spiller, så de er i orden fysisk, forebygger skader
ved at finde svage punkter hos spillerne og hjælper
dem til at optræne de svage steder, så kroppen får
en rigtig god basisform.
Det starter en lang kædereaktion: Færre skader,
derfor mindre behov for reserver, derfor mindre trup,
derfor hyppigere kampe, derfor bedre sammenspil
og team spirit, derfor bedre resultater.
Og når hver enkelt spiller er blevet minutiøst gennemgået, så rejser Søren hjem igen og passer sine
øvrige klienter i Aurehøjklinikken i Hellerup. Heriblandt mange roere. (www.sorenmalling.dk )
Søren er oprindelig uddannet som zoneterapeut,
læste senere anatomi på Kbh.’s Universitet og tog
så en overbygningsuddannelse i USA i ledmanipulation, den teknik som også kiropraktorer anvender.
Med hele denne basisviden i bagagen har han
udviklet sit helt eget system, som han kalder
Reflexzoneterapi.
Kontinuitet og basistræning er kodeordene
Søren er faktisk gammel DSRer fra begyndelsen af
80’erne, så han ved noget om roning – og adspurt
giver han her sine helt personlige tips til en generel
skadeforebyggelse:
Kodeordet er: Kontinuitet! Sørg for at lave det, du
plejer. Skader opstår, når man laver noget usædvanligt, f.eks. ror dobbelt så langt som man plejer.
Lad være med at give den pludseligt gas, men træn
langsomt op.
Det andet kodeord er: basistræning. Sørg for at være stærk og i god kondition. Opbyg kroppens
muskulatur ved at gå i fitnesscenter og sørg for hele
tiden at belaste kroppen en lille smule mere, så ændrer kroppen sig langsomt og kan klare en øget belastning.

18

| DSR NR 1 | Februar 2014

Foto: Gunvor Bjerre

Specielt for roere
De fleste af klubbens medlemmer ved sikkert, hvor
skoen trykker, rent skademæssigt: ryg og knæ!
Hvem har ikke haft ondt i ryggen, når man har været
på sæsonens første rotur?
Inriggerroning er i virkeligheden ikke for mennesker!
siger Søren med et glimt i øjet. Det er her, man ser
hovedparten af de skader, der sker, fordi man udsætter kroppen for en skæv belastning. Igen og igen
beder man sin krop om at arbejde skævt, man træner den i at gøre noget forkert.
Faktisk skal man ikke ro med samme åre i mere end
højst en halv time. Så bør man bytte plads til modsat side.
Så er roning med outriggere langt mere ”sundt”
pga. det lige træk. Men for begge gælder det, at
benytte den rette teknik, lave en langsomt stigende
formkurve og sørge for at styrke både knæ og ryg
for at undgå skader. Det er bare for ærgerligt, at
starte sæsonen med en skade – og ligge underdrejet resten af sommeren.
Ikke under 90 grader
Egentlig fraråder man at bøje knæene mere end 90
grader. Man udfordrer naturen.
Det skal man selvfølgelig ikke sige til roere ☺, men
det er en voldsomt større belastning af hele strukturen i knæet, når det når under den magiske rette
vinkel. Derfor må man styrke sine knæ så meget

som muligt. I fitnesscentret ved at træne bag- og
forlår, men først og fremmest i sin hverdag: brug
cyklen så meget, du kan…og tag trapperne, så ligger du meget bedre i din basistræning.
For ryggen gælder det at styrke den så meget som
muligt. Den suverænt bedste øvelse er at ligge på
maven og løfte begge ben. Det er øvelsen over alle
øvelser og træner én spot-on. Så enkelt er det. Tag
30 løft, hold pause et minut og så 30 løft igen. Det
fjerner også mange andre rygproblemer, man evt.
skulle gå rundt med.
Kajak og skulderskader
En klassisk skade for kajakroere er skulderskader.
Det skyldes ofte at forsiden belastes for ensidigt,
hvorved balancen forskubber sig. Det er vigtigt, at
man skubber OG trækker pagajen lige meget, så
både for- og bagside trænes.
Er man til kajakpolo, er alfa og omega, at man har
en rigtig god basiskondition. Her er man jo udsat for
eksplosionsagtige, voldsomme ryk. Man kommer
helt op i det røde felt. Derfor kan man ikke nok anbefale dels en god vintertræning, men også
sommertræning ved siden af roningen.
Basisstyrke og masser af vand
Når solen skinner og blinker i vandet tidligt om foråret, kan de fleste ikke komme hurtigt nok i gang.
Men det er her, de fleste skader sker. Det er jo ærgerligt, hvis hele resten af sæsonen skal være ødelagt, så et par måneder før er det en rigtig god idé
at gå til gymnastik og i fitnesscentrer og opbygge
en generel basisstyrke.
Egentlig behøver man ikke varme op før en rotur,
bare man sørger for at tage den med ro de første ti
minutter. Så varmer man op undervejs. Øger man
tempoet med 10 % stiger belastningen af musklerne med 20 %. Det er klart, at man bliver skadet ved
en pludselig voldsom belastning. Kurven stiger eks-

plosivt i forholdet 1:2.
Derimod er det uhyre vigtigt, at sørge for at drikke
godt med vand, inden man ror ud. Det er sådan, at
mangler man 1% væske, så mister musklerne 10 %
styrke. Det er for sent, at drikke undervejs. Væskebalancen skal være i orden inden.
Åbne vinduer
Ligesom det er vigtigt at drikke før man ror ud på
bølgerne, så er det lige så vigtigt at spise noget inden for den første halve time efter, man er kommet i
land. Da er musklerne nemlig som åbne vinduer: de
er meget mere modtagelige for næringsstoffer og
optager dem øjeblikkelig. Men efter 1 time er de
lukket til igen.
Det er en god idé, at have en lille madpakke med
proteinholdig mad med f.eks. en rugbrødsmad med
kød- eller ostepålæg, og drik også gerne en cacaomælk. Den indeholder mange proteiner og nogle
kulhydrater.
Men hold dig fra sportsdrikke og andre sukkerholdige sager.
Når skaden er sket
Når man kommer hjem, er det heller ikke nødvendigt at strække ud, medmindre man har nogle bestemte steder, hvor man har tendens til skader
(f.eks.ryg, knæ, achillessene). En effektiv udspænding skal vare 40 sekunder.
Men er skaden sket, så sørg for at give kroppen de
optimale betingelser: hold pause. Og når du skal
restitueres, så sørg for så megen fysisk aktivitet
som muligt – uden at det gør ondt, f.eks. at cykle,
hvis du har et dårligt knæ.
Alt andet er bedre end at ligge på sofaen!....siger
Søren Malling og ønsker en god og skadefri rosæson.
Gunvor Bjerre

Orienteringssektionens
generalforsamling
DSRs orienteringssektion afholdt sin 73. ordinære
generalforsamling den 11. december 2013.
Formanden Ronald Clausen aflagde beretning og
omtalte Gåsehusløbene fra roklubbens eget hus i
Ravnsholdt skov. Gåsehusløbene er træningsløb, og
alle DSRs medlemmer er mere end velkomne til at
møde op.
Orienteringsektionens største opgaver har været arrangementerne af Stifinderløbet fra Gåsehuset og
Divisionsmatchen i Danstrup Hegn.
Klubmesterskabet blev i år vundet af Helle Tibian i
dameklassen og Helge Tilllingsøe i herreklassen.
Formanden beklagede, at ikke flere af sektionens
medlemmer deltager i de åbne løb.

Hele bestyrelsen bestående af Ronald Clausen som
formand, Michael Remod som kasserer, Johan Frydendahl som sekretær og Hans Juul Andersen som
PR-ansvarlig blev genvalgt.
Fra orienterinssektionens side opfordres alle DSRs
medlemmer til at tilbringe et par timer i skoven til et
gåsehusløb. Gåsehusløbene annonceres løbende i
den ugentlige nyhedsmail. Oplysninger om O-sektionen og Gåsehuset kan også findes på orienteringssektionenes hjemmeside: www.brclausen.dk/dsr/, eller via link fra roklubbens nye og appetitlige hjemmeside (under: Til lands).
Dan Nielsen
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Foto: Brian MartinRasmussen

Stik åren i søen,
hiv den op igen....
Sportsjournalist Rasmus Bech causerer i Politiken over
de forskellige sportsgrenes tiltrækningskraft. Vi har fået
lov at citere hans kommentarer til rosporten
Hvem vil tilbringe sin ungdom på den måde? Og
endda krydse målstregen med ryggen til? Ikke jeg.
Men tak til dem, der gør………
Er det ikke her, man skal bruge ordet ’respekt’? Det
tror jeg. Det skal man ….. når man ser på de danske
roere, der lever fra det ene sæt olympiske lege til
det næste. Som træner og rejser, træner og rejser,
og som kommer bagud i jobkarrieren og i
pensionsopsparingen. Som det er tilfældet med
Rasmus Quist Hansen, der i sommeren 2012 var
den ene halvdel til den danske dobbeltskyller – som
fortidsreporteren Gunnar Nu Hansen i gamle dage i
radiomodtageapparatet kaldte sculleren – der vandt
OL-guld i London.
Den 33 årige Rasmus Quist har stoppet karrieren og
efterladt den lægestuderende Mads Rasmussen
alene i båden. Nu er han, Quist – der har tilbragt
hele sin ungdom med at stikke en åre i vandet og
trække den op igen – tilbage som en af nationens
tapre blikkenslagere. Med mødetid kl. 7 om
morgenen. Men alle tror, Rasmus Quist kommer
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tilbage til OL i Rio i 2016, en guldvinder stopper jo
ikke, vel?
Da jeg nævnte det for ham, svarede Quist ”Vil
Politiken have sit navn på båden og være min
sponsor?” Næppe, sagde jeg, og så mente Quist,
det ville se dystert ud med det olympiske
comeback. For trods stor støtte fra Team Danmark
skal han gå 150.000 ned i årsløn i et par år for atter
og på fuld tid at stikke åren i vandet og trække den
op igen. Og så meget elsker farmand Quist og
konen nok ikke roningen længere.
Red: Siden dette blev skrevet, har Rasmus Quist
alligevel fået mod på at stille op til OL.
Han og Mads Rasmussen er nu på sponsorjagt –
hvem kan hjælpe med sponsorer?

Ordinær generalforsamling
Den 22. nov. 2013 blev den ordinære generalforsamling afholdt i DSR.

Instruktionsrochefen, Rasmus Noes, motiverede
uddelingen af Guldstanderen til Henrik Isling Jørgensen.
For 27. gang (1986) forelagde kassereren Johan
Frydendahl regnskabet. Som sædvanlig skete det
ved diasshow ledsaget af forklarende bemærkninger. På udgiftssiden hidrørte den væsentligste
stigning udgiften til det nye klubblad. Årets resultat
er et overskud på 330.000 kr.

Foto: Lars Bundesen

Omkring 70 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Formanden aflagde beretning og henviste til
de i forvejen udsendte beretninger fra de enklete rochefområder og glædede sig over fremgangen i
medlemstallet på omkring et halvt hundrede medlemmer.

Der var indkommet forslag om ”at DSR anskaffer
havkajakker (mindst to)”. Dirigenten henviste til forslagsstillernes motivering i DSR Bladet nr. 4 fra
november 2013. En af forslagsstillerne, Søren Rasmussen, uddybede motiveringen. Han henviste
særligt til, at havkajakker kan være et godt supple-

Den planlagte udvikling af Nordhavnsområdet, der
er væsentlig for klubben blev nævnt. Der er klubmedlemmer, der følger med i lokaludvalgets arbejde, lokalplan og følger op på løfterne om en
kanal ind til havnen og et midlertidigt bådehus.
Kaproningschefen, Henrik Stenberg Asmussen, motiverede tildelingen af Sejrsmasten til Hedwig Lærke
Berg Rasmussen.
Langtursrochefen, Gunilla Sommer, motiverede tildelingen af Alligatoren til Anne Yde. Alligatoren gives til en person, der har udvist særligt godt kammeratskab og skabt gode rammer for det sociale liv
i klubben.

Foto: Lars Bundesen

ment f.eks. til langture i følgeskab med inriggere.
Forslaget blev drøftet ved flere indlæg, og konklusionen blev, at bestyrelsen ikke var afvisende over
for anskaffelsen, hvis der blandt forslagsstillerne eller andre medlemmer var vilje til at påtage sig det
nødvendige arbejde med undervisningsplaner mv.
Der var genvalg til de fleste bestyrelsesposter, mens
det ikke rettidigt var lykkedes for bestyrelsen at finde kandidater til posterne som materielforvalter, instruktionsrochef, sportsrochef og motionsrochef.
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen suppleret
sig så de fleste bestyrelsesposter er blevet besat.
De genvalgte og de nye bestyrelsesmedlemmer
fremgår af side 23 i dette blad.

Foto: Lars Bundesen

Dan Nielsen
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Velkommen til:
www.DanskeStudentersRoklub.dk

Så er den i luften – den nye hjemmeside for Danske
Studenters Roklub.
Klik dig omkring
Det har taget tid, flid og grov sortering af tonsvis af
information, men nu er en foreløbig version af klubbens nye hjemmeside online. Du kan allerede nu gå
ind på www.DanskeStudentersRoklub.dk og ’klikke’ dig omkring.
Sitet er levende – men aldrig færdigt
Som med oprydning i bådhallen, så med hjemmesider - et sisyfosarbejde, der aldrig ender. Og det
bedste site opnås ved brug i praksis – derfor er vi live allerede nu. Der mangler stadig enkelte tekstdele, billedjusteringer, undersider mm. på sitet, så regn
derfor med løbende ændringer og optimering af
indhold.
Fik du aldrig skrevet den tekst, du var ansvarlig for?
Skynd dig at gøre det - og send den til louisegadeberg@gmail.com, som redigerer og læser korrektur
på din tekst, inden den bliver offentliggjort.
Har du ENKELTE FORSLAG til ændringer, kan du
sende en KORT mail til webudvalget, og vi vil overveje dit forslag.
Skriv til webmaster@dsr-online.dk
ALT for mange kokke fordærver........
På www.DanskeStudentersRoklub.dk har vi tilstræbt en skrap sortering af indhold og en stram
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struktur. Og vi i webudvalget opretholder fremover
denne struktur med HÅRD hånd. Sitet er ikke en
fælles rodekasse til opbevaring af personlige anekdoter, 10.000 billeder af både og gammel info om
kaninfester i 1984.
Dette site er en overskuelig indgangsportal for offentligheden og nye roere, der vil vide noget om
DSR – og et brugbart overblik for nuværende medlemmer, der leder efter konkret information.
Nyt nyhedsbrev
Nyt hjemmesidesystem betyder også nyt nyhedsbrevssystem – men bare rolig. Er du tilmeldt
nyhedsbrevet i sin nuværende form, skal du intet
foretage dig for at modtage det sprit nye nyhedsbrev, så snart det går i luften.
Indlæg til nyhedsbrevet skal stadig sendes til
nyhedsbrev@dsr-online.dk
TAK til alle de frivillige webnørder
Ingen nævnt – ingen glemt. TAK til alle for jeres store bidrag til den nye hjemmeside – både til alle jer
der har skrevet tekster, samlet info og teknisk fået
sitet op og køre. Det er enestående, hvad frivillige
kræfter kan opnå sammen.
Vi håber, du kan lide, hvad du ser.
Kærlige hilsner fra WEBUDVALGET

Bestyrelse og udvalg
Formand

Laurits Rauer Nielsen
2147 7576
formand@danskestudentersroklub.dk

Kasserer

Johan Frydendahl
2923 4278
kasserer@danskestudentersroklub.dk

Materielforvalter

Anne Yde
8618 3884 / 5354 1054
materiel@danskestudentersroklub.dk

Instruktionschef

Henrik Stenberg
Asmussen
2073 6007
kaproning@danskestudentersroklub.dk

Marianne Stæhr Olsen
6130 6437
instruktion@danskestudentersroklub.dk

Sportsrochef

Jeppe Hørmand-Pallesen
2679 3940
sport@danskestudentersroklub.dk

Langtursrochef

Gunilla Sommer
4140 7138
langtur@danskestudentersroklub.dk

Husforvalter

Mads Reinholdt
Rasmussen
5190 9841
husforvalter@danskestudentersroklub.dk

Barudvalg

Anette Frost Jensen
3061 4455
baren@danskestudentersroklub.dk

Pia Åbo Østergaard
2076 1737
sekretaer@danskestudentersroklub.dk

Kaproningschef

Motionsrochef

Vacant
9999 9999
motion@danskestudentersroklub.dk

Sekretær

Tøjudvalg

Juliane Elander
Rasmussen
2813 9617
toejudvalg@danskestudentersroklub.dk

Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55, 2100 København Ø

Bankkontonr.:
Girokonto:
Hjemmeside:

Kajakrochef

Lars Fomsgaard
3929 4466
kajak@danskestudentersroklub.dk

Orienteringssektion
Sekretær

Johan Frydendahl
2923 4278
johan.frydendahl@gmail.com

Kontingent
kasserer

kontingent@danskestudentersroklub.dk

Danske bank: 1551-4330162813
500 34 66
www.danskestudentersroklub.dk

Bagside: Alder ingen hindring. World Masters Regatta
Foto: Søren Strange
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TID TIL DET HELE
DSRs formand gør status efter
1½ år på posten.
Side 5

HVAD LAVER DE EGENTLIG?
Hvad foregår der i DSRs udvalg?
Side 8

FRA KØBENHAVN TIL
STOCKHOLM
3 seje DSR'er på langtur.
Side 16
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DSR bladet

Redaktionen:

DSR  medlemsblad for Danske Stu
denters Roklub.
Udkommer fire gange årligt.
Strandvænget 55
2100 København Ø
bladet@danskestudentersroklub.dk
Tryk: Visions Graphic
Oplag: 1000
Materiale til bladet bedes sendt pr.
email til:
bladet@danskestudentersroklub.dk.
Indlæg kan også sendes på CDrom,
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. Ved medsendte fotos
bedes man oplyse om fotografens
navn og foreslå billedtekst.
Citater fra bladet er tilladt med kilde
angivelse. Brug af dele af eller hele
artikler samt fotos skal aftales med
redaktøren.
Deadline for indlæg til næste
nummer: 10. august 2014.

Medlemmer
Indmeldelse sker lettest ved at
udfylde den elektroniske formular på
klubbens hjemmeside (www.Dan
skeStudentersRoklub.dk) eller ved at
udfylde og indbetale et indmeldelses
girokort. 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. ryk
ker. Hvis rykker krydser forsinket ind
betaling, kan der ses bort fra rykke
ren, men gebyret vil blive opkrævet
det følgende kvartal. Kontingentet er
750 kr. pr. kvartal. Medlemmer i al
dersgruppen 20  24 år betaler 500 kr.
pr. kvartal. Det første kvartals kontin
gent er dog 750 kr. Forskellen 250 kr.
modregnes ved det følgende kvartals
opkrævning.

| DSR NR 2 | Maj 2014

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

Birgitte Wraae Frydendahl
Tlf. 22 78 99 13
bwfrydendahl@gmail.com

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

Peder Riis Hedegaard
Tlf. 22 80 23 06
peder@riishedegaard.dk

Søren Strange
Tlf. 20 16 40 43
s.strange@dadlnet.dk

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

Udmeldelse skal ske skriftligt til

Adresseændring: Henvendelser

kontingentkassereren, enten pr. brev
til DSR eller pr. email til kontin
gent@DanskeStudentersRoklub.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 perio
den fra udmeldelse til genindmel
delsen.

om adresseændring og manglende
levering af bladet skal rettes til Ole
Hansen på email adressen: kontin
gent@DanskeStudentersRoklub.dk

Udmeldelse ved restance sker
ikke automatisk. Man er medlem og
kontingentpligtig indtil gyldig udmel
delse har fundet sted, uanset om
DSR's faciliteter og aktiviteter benyt
tes. Eksklusion vil først finde sted ved
en restance svarende til ½ 1 års kon
tingent, og restancen vil om nødven
digt blive inddrevet ved inkasso. Alle
omkostninger i forbindelse hermed
betales af skyldneren.

Forside: Båddåb  kulturborgmester CC Ebbesen
Foto: Hans Steen Andersen
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Dan Nielsen (ansvarsh.)
Tlf. 70 22 12 88
d@dan9elsen.dk

Adgang til klubben sker ved hjæp
af en elektronisk ”nøglebrik”. Nøgle
brikken fås ved at skrive til brikog
skab@gmail.com og oplyse medlem
snummer 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.

Jægerlatin
En af antikkens grækere kunne berette om en by,
hvor vinteren var så streng, at indbyggerne dårlig
nok kunne få ordene udtalt, før de frøs væk. Først
næste forår kunne man høre, hvad der var blevet
sagt.
Münchhausen fortæller om toner, der fryser fast i et
posthorn og først ved optøning bliver til en melodi.
Der er naturligvis i begge tilfælde tale om skrøner
og sådanne trives bedst, jo mindre man ved.

Grobunden for skrøner og andre historier er også
begyndt at trives ganske godt i Danske Studenters
Roklub, fordi medlemmernes muligheder for at få
viden om roklubbens fortid efterhånden kun gælder
den fjerneste fortid.
De første 50 år af DSRs historie og studenterroning
ens første 75 er beskrevet i den knap 500 sider sto
re bog ”Dansk Studenterroning 1867–1942”. Både
før og efter 1942 har roklubben udgivet en årbog
med beskrivelse af begivenhederne i det forgangne

Indhold

år. Årbogen for 1966 har som undertitel ”Dansk
Studenterroning gennem 100 år”. Senest er der ud
givet en bog om Danske Studenters Roklub i 10
året 1990–2000.

Bestyrelsen ser gerne, at klubbens historie bliver
skrevet ajour op til 100 års jubilæet i 2017. En min
dre gruppe af medlemmer, her i blandt flere tidligere
formænd, har realistiske planer om at medvirke til
dette arbejde. Redaktionsgruppen ønsker dog hjælp
til det praktiske og journalistiske arbejde med at
skabe en god og læseværdig jubilæumsbog.
Redaktionsgruppen ønsker heller ikke, at bidragsy
derne skal være begrænset til de knap 250 med
lemmer, der har været medlemmer siden det forrige
århundrede.
Redaktionen formidler gerne kontakten mellem ivri
ge og villige medlemmer og redaktionsgruppen.
d
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5 Tid til det hele
7 Kajakpolo  leg dig i form!
8 Hvad laver de egentlig?
12 Hvad 5 øre kan betyde
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20 Ungdomskaproning i DSR
22 Scullertræningslejren ved Hjelmsjö
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Tid til det hele
Fuldtidsarbejde, nybagt far, aktiv roer og formand for Danmarks
største roklub. Hvordan klarer Laurits det hele – og hvad vil han som
formand for DSR?

Solen slår smut over Øresund denne friske forårs
dag. På pladsen foran bådhallen står en flok roere
og venter utålmodigt på at komme ud på årets før
ste tur på vandet. En god dag at holde stan
derhejsning på.
Huset summer af aktivitet, og om lidt kommer for
manden. Vi har sat ham stævne for at snakke lidt
om, hvordan det første 1½ år af hans formandstid er
gået, hvad han har prioriteret, og hvad han gerne vil
fremme.
Han er lidt forsinket: Undskyld, men den lille skulle
lige skiftes og græd som pisket.
Ja, det kræver sin mand, både at være formand for
landets største roklub, have fuldtidsarbejde og være
nybagt far til en lille datter.
Men det ser ikke ud til at stresse Laurits (Rauer Ni
elsen). Skjorten er nystrøget, jakkesættet sidder
perfekt, talen er skrevet, og om et par timer skal han
møde kulturborgmesteren.
Hvem er han?
Det er ikke helt tilfældigt, at Laurits er blevet roer.
Han er vokset op på Fanø, omgivet af vand til alle
sider. Startede som 14årig i optimistjolle, men gik
snart efter over til roningen.
Så kan han tale kiswahili. Det er ikke mange ro
klubber, der har en formand, der kan det. Fra han
var 8 til 11, boede han nemlig i Kenya med sine for
ældre, der var MSfrivillige. Måske var det opholdet
i Afrika, der inspirerede ham til at læse geografi på
Københavns Universitet …. og så var der jo ikke
langt til studenternes roklub, hvor han har været
medlem siden 1997. … og formand siden november
2012.
Og så går han hver dag på arbejde hos Danmarks
Statistik.
 Nu er jeg jo en person, der går meget op i detal
jerne, så det overraskede mig positivt, hvor lidt, jeg
behøvede at gå ind i driftsstyringen, hvor selvkøren
de de enkelte aktiviteter er. Jeg behøver ikke blande
mig, for der sidder både selvstændige og ambitiøse
bestyrelsesmedlemmer, der sørger for at det kører.
Sammenhæng
Spørger man Laurits, hvad han har anset som den

vigtigste opgave som formand, siger han uden tø
ven: kommunikationen.
 Vi er spredt så mange steder, og vi er så mange i
klubben, at mange ikke møder hinanden. Hvis man
kommer en anden dag, end den man plejer, så
møder man helt nye mennesker. Det er vigtigt, at vi
får de samme informationer, at vi hænger sammen
som klub.
Derfor var noget af det første, Laurits gik i gang
med, at få lavet en ny hjemmeside og en ny version
af groupcare – og bladet, ja var der jo heldigvis lige
nogen, der havde genoptaget.
Ingen fnidder
En anden opgave, som ligger vores formand meget
på sinde, er tonen i klubben. At der ikke opstår kli
kedannelser, subkulturer, fnidder, bagtalelser og
sladder. Det er dræbende for sammenholdet og ly
sten til at være med i klubben. Han indrømmer, at
det er noget, som er svært at styre, og sætter man
en finger på noget, så bliver man hurtigt en del af
”fnidderet”. Så også af den grund er det vigtigt med
en god kommunikation.
Der må godt være debat, men det skal være kon
struktiv debat.
Tage ansvar
Selv om vi er en stor klub, så mener formanden, at
der er plads til nye tiltag. Bare der er nogen, der vil
committe sig og tage ansvar for det. F.eks. var det
oppe på generalforsamlingen, at nogle gerne ville
have havkajakker. Det er OK for ham, bare nogen vil
tage ansvar for området. Det samme med pensio
nistroning f.eks. Det ville være fint at kunne udnytte
materiellet på andre tidspunkter end efter arbejdstid
– ligesom det ville være godt, hvis man havde nogle
ældre, der havde lyst til at gå og vedligeholde bå
dene. Men det skal opstå naturligt, fordi nogen har
lyst til at organisere det og engagere sig frivilligt.
Mindre vedligehold
Og det dér med vedligehold af bådene har Laurits
også planer for. Han vil have gennemsnitsalderen på
bådparken sat ned. Flere af bådene er fra 30'erne
og 50'erne. Får vi nyt materiel, f.eks. glasfiberbåde
– eller går fra nittede til krydsfinerbåde  vil der ikke
DSR NR 2 | Maj 2014 |
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være så meget at holde i orden.
Vi har jo haft en del skader på nogle af de gamle
både, så hellere lidt færre både, hvis det til gengæld
medfører større driftssikkerhed.
Og så skal der jo også være plads til nye bådtyper
hen ad vejen.
De nye coastalbåde er en dejlig fornyelse – det
mærkede Laurits selv, da han til VM i coastalroning i
Helsingborg 800 m før mål oplevede, at én af rigge
ne faldt af. Båden var så ny, at ingen havde tænkt
på at spænde alting efter!!!
Elite og bredde
DSR har sat sig det mål, at der skal være et træ
ningsmiljø på internationalt niveau. Klubben har
størrelsen og mulighederne
Men det skal ske på en social ansvarlig måde. Folk
skal kunne have et liv ved siden af. Det skal ikke
kun være et elitemiljø. Der skal også være plads til
motionsroning i havnen og talentudvikling. Folk skal
kunne finde en hylde, hvor de finder sig tilpas – og
det sociale miljø er meget vigtigt, på trods af at vi er
så spredte. Folk skal kunne føle sig velkomne her.
Hård prioritering
Mens vi sidder og snakker, kommer der hele tiden
nogle, der liiige skal spørge formanden om det ene
eller det andet – f.eks. én af studentersangerne, der
skal have nøglen til kontoret, så de kan øve sig på
dagens sange til standerhejsningen  og formanden
har styr på alt og kan svare på alt.

Foto: Lars Bundesen
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På spørgsmålet om, hvor meget tid, han anvender
på formandsjobbet svarer han; det har jeg ikke lyst
til at vide. Jeg har jo været blandet ind i mange ting
– kan godt lide at gå i detaljer  men efter, at jeg har
fået min datter, så bliver jeg nødt til at prioritere
benhårdt, ikke påtage mig flere aftaler og må også
arbejde med det dér med detaljerne, siger han med
et skævt grin.
Det kan endda knibe med selv at komme ud og ro,
men heldigvis er der ikke så langt fra Venneminde
vej på Østerbro til Strandvænget, og efter at vi har
fået singlecoastalbåden, så hjælper det på logi
stikken, at han bare lige kan smutte en tur ud, når
der er et lille hul i kalenderen.
Og så er han i øvrigt gift med en roer, så forhåbent
lig er der lidt forståelse på hjemmefronten.
Vigtigt med frivillige
Nu er kulturborgmesteren ankommet, og Laurits
pakker sammen. På falderebet når vi lige at spørge,
hvilken ledelsesstil, han anvender.
Det må du spørge andre om, griner han. Men det er
vigtigt for mig, at vi har klare grænseaftaler om,
hvem, der gør hvad. Det er jo en velfungerende klub
med mange aktive frivillige – og uden frivillige – in
gen klub.
Laurits er selv én af dem – og nu går han ned og
hejser standeren til en ny rosæson.
Gunvor Bjerre

Kajakpolo  leg dig i form!
Spil med og få solid motion, før du ved af det.
Oplev et holdspil, hvor begejstring er uundgåelig.
Hyg dig med bold og kammerater og opdag et hav
af teknikker, du fik lært, mens du lige havde det så
sjovt.
Kajakpolo er en mulighed for at komme på vandet
og samtidig dyrke en holdsport, med en sund kom
bination af sammenhold, boldspil og intens træ
ning.
Du vil opdage, at hvad, der kan virke uoverskueligt,
hurtigt giver god mening. Det kan se voldsomt ud
(og det er det også lidt ;), men ligesom med radio
biler er det en kontaktsport med sikker indpakning,
og der bliver vist stort hensyn til alle.

spilles over én dag 4 herlige søndage i løbet af
sommeren. Holdene er miks hold, men vi har en del
kvinder, så vi stiller nok snart med et rent damehold.
Vi træner udendørs fra 1. maj to gange om ugen i
ca. to timer, mandag kl. 17 og torsdag kl. 18. Tider
ne rykkes lidt frem, når det bliver lysere. Træning
består typisk af en kombination af hård fysisk træ
ning og teknisk træning med kajak og bold samt en
lille times spil til to mål.
For nybegyndere er der introduktionstræning hver
torsdag kl. 17. Her er du meget velkommen til at
møde uanmeldt op og prøve en tur i polokajakken.
Du er også velkommen til at kontakte Jørn (4093
3849) eller Mikkel (3013 8893), hvis du er interesse
ret.

Nybegyndere lærer enormt hurtigt, så de allerede
efter et par gange kan spille fuldt med. Så snart bol
den er i spil, har folk det med at glemme, hvad der
var svært, og kaster sig ud i det.

Klar til en sjov udfordring?

Vi har to hold, der spiller kampe mod andre klubber.
Et hold for øvede og et for begyndere. Kampene

Mikkel Hall

Så glæder vi os til at se dig :)

Foto: Ukendt
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Hvad laver de egentlig?
Oversigt over klubbens forskellige udvalg.

Instruktionsudvalgets gøren
I instruktionsudvalget er det vores fornemmeste opgave at tage imod nye medlemmer og introducere til
den vidunderlige rosport. Dette sker bl.a. ved afholdelse af infoaftener i foråret. Har du lyst til at dufte ha
vet før indmelding, laver vi også åbent hus arrangementer. Senere på foråret stabler vores udvalg introfe
sten på benene.
Med hjælp fra klubbens dygtige instruktører planlægger vi et solidt instruktionsforløb, der giver roret og
mulighed for roning med klubbens øvrige medlemmer samt adgang til klubbens øvrige rotilbud.
Hvis du som frigivet roer får lyst til opkvalificering, henvender du dig til instruktionsudvalget. Vi står nemlig
for tilmelding til DFfR’s instruktør og træneruddannelser, som afholder teoretisk og praktisk styrmandsin
struktion og scullerinstruktion.

Instruktionsrochef
Marianne Stæhr Olsen

DSR's Sportsroningsudvalg
Vores fornemste opgave er at sikre udvikling, kvalitet og koordinering af DSR's sportslige aktiviteter i Sva
nemøllen.
Det gør vi ved at finde de bedste og mest engagerede trænere til alle vores aktiviteter. Vi giver trænerne
mulighed for at videreudvikle deres kompetencer gennem uddannelse. Derudover søger vi løbende at for
bedre aktiviteterne og udbuddet. Senest har vi støttet implementeringen af de nye aktiviteter rospinning
og coastalroning.
Det er udvalget, der planlægger ugeskemaerne for uden og indendørsaktiviteter i Svanemøllen.
Sidst, men ikke mindst er vi ansvarlige for afholdelse af hjælperfesten og hvert andet år henholdsvis DFfR
regattaen Svanemøllens Blågrønne Vande og Svanemøllematchen mod Kvik.
Udvalget har p.t. 13 medlemmer inkl. sportsrochefen, og vi holder møde den sidste torsdag i hver måned.
Ideer, konstruktiv kritik eller ønske om deltagelse i udvalget mv. modtages gerne på sport@danskestuden
tersroklub.dk eller ved personlig kontakt til udvalgets medlemmer.
Sportsrochef
Jeppe HørmandPallesen

Foto: Christian Grønne
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Kajakudvalget

Det gør kajakudvalget for dig
Vi koordinerer alt, der har med kajak at gøre i DSR.

De største opgaver er:
• At arrangere instruktion af nye kajakroere. Herunder også tilmelding af nye instruktører til instruktør
kurser.
• Sørge for materiellet. Det vil sige koordinering af vedligehold og udskiftning af udtjent materiel.
• Det er også kajakudvalget, der giver tilladelse, når I skal have kajakker med til ture, hvad enten det er
motionsløb eller langture.
• Kajakpolo er også kommet ”ind under kajakrochefen”, i praksis foregår den del dog i et separat
udvalg af engagerede poloroere, der kun arbejder med polotræning, polomateriel og turneringer.
• Udvalget har også arrangeret nogle langture for kajak, ligesom vi har koordineret tilmeldingen til nog
le udvalgte motionsløb.
• En væsentlig del af klubbens sociale liv – og en del af økonomien  kommer fra festerne  her har ka
jakudvalget igennem mange år stået for ”fødselsdagsfesten”.

Lars Fomsgaard

Foto: Ukendt
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Materieludvalget
Udvalget for lak og lim…
Uden både, ingen roning. Så kort kan Materieludvalgets opgave beskrives, for det er Materieludvalget, der
står for alt vedrørende robådene og deres udstyr.
Det gælder ikke mindst vedligeholdelsen. Det er en meget stor opgave at holde en bådpark på omkring
45 både roende (og så er scullerne ikke en gang talt med), hvor nogle af dem er mere end 75 år gamle.
Det kan vi i udvalget ikke klare alene. Derfor er alle de medlemmer, der ror inrigger, også forpligtet til at
deltage i vedligeholdelsen om vinteren. Som nye medlemmer vil I blive sat på et hold, der får en bestemt
båd at tage sig af, når vi kommer til efteråret. Det er Materieludvalget, der organiserer bådholdene, sørger
for værkstedet, kommer med gode råd og vejledning m.m. efter bedste evne.
I løbet af sommeren arrangerer vi også et par vedligeholdelsesdage, så vi kan få ordnet de skader, der op
står i løbet af sæsonen. ALLE er meget velkomne til at deltage – vi skal nok finde en opgave, der passer til
evner og erfaring.
Anne Yde er formand og holder sammen på det hele, forhandler køb af nye både og meget andet.
Et lille underudvalg med Jørgen Elgaard og Morten Rasmussen i spidsen står for værkstedet, hvor de sør
ger for, at der bliver købt materialer ind, så vi undgår det store lakhyl, og i det hele taget forsøger at op
drage blidt på medlemmerne, så miljøet bliver bedre og spildet mindre (penselrensning!).
Astrid Munksgaard og Troels Liebe står for at organisere vintervedligehold. Dem kommer I til at høre mere
til!
Rasmus Jørgensen står for outriggermateriellet i Svanemøllen
Erik Koch Rasmussen står for kontakten til værftet og input af uvurderlig erfaring.
Niels Bak organiserer bl.a. sommervedligehold.
Plus en række andre folk, som trækker en masse praktiske læs.
Og skulle du have flair for – eller bare lyst til – at beskæftige dig med bådene og det andet materiel, så er
der altid en stol ledig i udvalget.

Niels Bak

Foto: Ukendt
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Langtursudvalget
Langtursudvalgets ansvarsområder er:
 at skabe gode rammer for, at klubbens medlemmer kan arrangere og deltage i langture
 at give tilladelse til langture efter ansøgning fra klubbens medlemmer
 at godkende reservering af klubbens langtursbåde til langture. Ingen både kan reserveres til langture
uden langtursrochefens accept
 tilmelding af interesserede DSRmedlemmer til DFfRs langtursstyrmandskursus
 vedligeholdelse og administration af lejrudstyr, bådtrailere m.m.
 udstationering af egne både i fremmede roklubber
 udlån af DSRs egne både samt klubhus og lejrudstyr til medlemmer fra andre roklubber
 tildeling af langtursstyrmandsret (ved at indstille folk, der lever op til kravene, til bestyrelsen)
Planlagte ture i 2014
 3. maj: Løvspringstur
 24. maj: Venø Rundt
 Kristi himmelfart: Flensborg Fjord
 Pinsen: Samsø
 12. oktober: Løvfaldstur til Esrum Sø
Foto: Ukendt

Foto: Ukendt

Medlemmer af DSRs langtursudvalg:
 Gunilla Sommer (formand)
( langtur@danskestudentersroklub.dk )
 Flemming Jensen
 Agnethe Christensen (kursustilmeldinger)
 Lisbeth Lassen (langtursskabet)
 Rikke Flindt
 Rasmus Jørgensen
 Søren Oluf Rasmussen
Langtursrochef
Gunilla Sommer

Foto: Ukendt
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Hvad 5 øre kan betyde
I DSR's årbog fra 1942 kan man læse denne beretning om, hvordan
DSR's velgører Herman Rée blev medlem af klubben.

22. oktober 1863, altså for 150 år siden i dag, kørte
den første sporvogn, trukket af heste, gennem Kø
benhavns gader. Linjen blev etableret det engelske
selskab Copenhagen Railway Company og gik fra
Frederiksberg Runddel til en endestation beliggende
vest for Frihedsstøtten nær den nuværende Køben
havns Hovedbanegård. Englæderne indsatte gule
vogne på ruten, hvis køreplan og takster klart hen
vendte sig mere til byens højere klasser end til
pendlere.

Det var altså "Hønen"s skyld

Redaktionen af årbogen har bedt mig meddele,
hvorfor jeg i sin tid blev roer. Ja  i almindelighed
melder man sig vel ind i en roklub, fordi man har
lyst, men således var det ingenlunde for mit ved
kommende  tværtimod.
Vi var på "læreanstalten", som Danmarks Tekniske
Højskole den gang kaldtes, et sjak af gode kamme
rater, der slog mange volter sammen  mere til for
lystelse end egentlig til gavn for studierne. Nogle af
kammeraterne var ivrige medlemmer af Polyteknisk
Roklub, deriblandt en af mine bedste venner, A.V.
Krarup  på grund af sit voluminøse omfang popu
lært kaldet "TykkeKrarup". Han opfordrede mig
gang på gang til at gå ind i roklubben, men det
havde jeg slet ikke lyst til.
Jeg var nemlig fanatisk idrætsgymnast, og som
mangeårigt medlem af landets fineste konkurren
cehold og fast tilbehør på Danmarks repræsentative
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gymnastikhold ved udlandsstævner, lå naturligvis
min idrætslige hovedinteresse her. For mig, der var
vant til idrætsgymnastikkens uendeligt varierende
program, stadige arbejde med nye tricks og stadige
kamp med nye opgaver og vanskeligheder, stod
det, som om det måtte være dræbende kedsomme
ligt at sidde i en robåd og gentage de samme, gan
ske simple bevægelser i en uendelighed, og jeg
mødte opfordringerne til at gå ind i roklubben med
foragt og udsøgt hån over, at noget menneske kun
ne falde så dybt, at han gad sidde og hale i en åre.
På den tid  midt i halvfemserne  var cyklerne først
i deres opkomst, og de få sporvogne, der fandtes
her i byen, var hestevogne, der luntede ganske
langsomt af sted, og desuden var de få sporvejs
linjer, der fandtes, delt mellem flere private selska
ber. Omstigningsbilletter fandtes ikke, og hver linje
var delt i forholdsvis korte takststrækninger à 10 øre
eller  på enkelte linjer  5 øre. Det var derfor efter
datidens begreber  og navnlig for en studenterpor
temoniks  temmelig kostbar fornøjelse at køre i
sporvogn, og disse kørte da også som regel næsten
tomme. Fra Frue Plads til Sølvtorvet luntede der en
enspændersporvogn, som endda i datidens øjne
havde et særligt komisk skær og populært kaldtes
"Hønen". Det var en lille kupé, der kørte på en
keltspor, og som kun havde plads til nogle ganske
få passagerer, men alligevel var den rigelig stor nok,
thi der var næsten aldrig nogen med den. Folkevid
det sagde, at den ikke desto mindre ikke duede til
at holde stævnemøde i, idet der jo til et stævne
møde kræves to personer, men i "Hønen" var der
aldrig set mere end højst én person ad gangen.

da Krarup og jeg noget forsinkede kom gående i
Vendersgade på vej til læreanstalten, forsøgte han
på ny, men forgæves at få mig til at gå ind i roklub
ben, men nu viste "Hønen" sig i gaden og kom ham
til undsætning. Krarup foreslog, at vi skulle udvise
den den gang usædvanlige flothed at kapre "Hø
nen", men det kunne jeg ikke være med til, da hele
min formue kun beløb sig til 5 øre, og da "Hønens"
takst var 10 øre. Krarup påstod imidlertid, at taksten
for strækningen til læreanstalten kun var 5 øre, og
da jeg holdt fast ved mit, foreslog han divergensen
afgjort ved et væddemål. Hvis han tabte, skulle han
betale de manglende 5 øre for mig, og hvis jeg tab
te, skulle jeg melde mig ind i roklubben. Jeg var så
bombesikker i min sag, at jeg trods de ulige vilkår
slog til. Alt imens var "Hønen" nået op på siden af
os; vi entrede den og  oh ve  jeg tabte væddemå
let, og nu hang jeg altså på den.
Som bekendt blev jeg hængende temmelig længe,
og det væddemål kom altså til at dreje sig om lidt
mere end en femøre. Det er vel egentlig unødven
digt at fortælle, at jeg blev endnu mere fanatisk som
roer, end jeg havde været som gymnast  og det var
altså "Hønen"s skyld.

(Afskrevet fra DSR's årbog 1942 (dog med nutidig retskriv
ning) af Lars Bundesen)

Trods sin ubetydelighed og latterlighed skulle det
dog blive "Hønen", der blev min banemand. En dag,
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Modtagelse på Københavns
Rådhus
Københavns Kommune fejrede DMvindere
Alle, der i 2013 vandt en DMguldmedalje, var tirs
dag d. 25/3 inviteret på Københavns Rådhus for at
blive fejret. Desværre ikke på balkonen, men det var
næsten lige så fint!
Fra DSR havde 26 roere fået invitation til sig selv og
en ledsager:
Blandt ledsagerne var trænere, træningskammera
ter, kaproningschefen og stolte familiemedlemmer!
Efter de formelle taler ved nu tidligere kultur og fri
tidsborgmester Pia Allerslev og en repræsentant for
Fra DSR deltog:
Mads Rasmussen
Eskild Ebbesen
Mark Hartsteen
Meadhbh Boyle
Frank Steffensen
Rasmus Quist
Michael Ludwigsen
Tøger Berg Rasmussen
Sverri S. Nielsen
Anne Sofie Dahl Petersen
Anne Katrine Bisgaard
Tanja Nors Tradrup

Foto: Mette Bacher

14

| DSR NR 2 | Maj 2014

Team Copenhagen var der fin sportslig underhold
ning i form af rytmisk gymnastik, kickboksning og
unge musikere fra musikkonservatoriet.

Mads Rasmussen uddelte en pris til et ungt talent:
cykelrytteren Simon Andreassen.
Traditionen tro blev vi til slut budt på lækker buffet
med de legendariske rådhuspandekager, i rådhu
sets fine haller.
Gunilla Sommer

Rannva Lava Olsen
Hedwig Lærke Berg Rasmussen
Jannik Nilton
Anders Moustgaard
David Een Sture
Jacob Jespersen
Kirsten Kirk Jepsen
Janne Flensborg Otzen
Mette Dyrlund Petersen
Diana Luthmann
Anna Laybourn
Helle Tibian
Malene Nielsen
Gunilla Sommer

På billedet ses fra neden og opad:
Diana Luthmann, Malene Nielsen, Helle Tibian, Gunilla Som
mer, Anna Laybourn, Christine Bille, Janne Flensborg Otzen
Foto: Marie Louise Malmquist;
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Fra København til Stockholm
Sidesøer på 3 m og overnatning i en nudistlejr. Der er mange glæder
ved at tage på langtur.

På afgørende tidspunkter i Danmarkshistorien har
man kunnet ane en sitren i gusen, en energi i æte
ren, der annoncerede behovet for en heltegerning
og tilstedeværelsen af tapre kæmper i stand til at
føre den ud i livet. Grauballemanden fornemmede,
han skulle træde forkert i mosen, Harald Blåtand
vidste, han skulle slibe sit sværd. Nu om dage er
det kun folk med en sjette sans, clairvoyant hekse
afkom, hvis aner i fordums tider ikke fik kappet
hovedet af, der kaldes af dette. Vi, der har hørt
Hans Olsen aflægge formandsberetning, ved be
sked.

Fordums bedrifterDen slags sker, også i 2013. Selv
på Østerbro findes der roere, der pludselig ´spår
tur´, hvorefter årerne sættes i vandet, og en langtur
ud over det sædvanlige finder sted.

DSR har mange erfarne langtursroere, men de helt
store skalpe tages kun sjældent. I 2013 har seks
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tapre DSRroere roet fra Oslo og hjem, og endnu en
gang tillykke med det. I 2006 roede Kristoffer Slott
ved, Mads Gydesen og jeg selv den samme stræk
ning, og året efter forsøgte Kristoffer, Flemming
Jensen og jeg selv så at komme til DSR fra Stock
holm. Sidstnævnte mislykkedes – grundet dårligt
vejr kom vi ikke længere end Åhus (bemærk: ikke
Århus), hvilket omtrent var 2/3 af vejen.

3 mand i en båd
Mads Gydesen tog initiativet til i 2013 at forsøge at
ro fra DSR til Stockholm, først via Helsingør og
Helsingborg og så syd om Skåne. Jeg overvejede
det og sagde ja tak, på grund af det gode selskab,
på grund af udsigten til en god tur og på grund af
muligheden for at få hævn over distancen. Vi var
enige om, at vi så skulle finde en styrmand. Her var
vi ikke i tvivl om, at det ville være en supergod ide at
spørge Jakob Alnor, og stor var glæden, da Jakob
efter en god middag hos Mads i Willemoesgade
sagde ja. Jakob ror fantastisk, er bomstærk, har den

helt rigtige personlighed, er en erfaren og meget
dygtig styrmand, er supergod at være i båd med, er
supergod at være på land med, og hvis man stikker
ham en supergod middag, siger han åbenbart ja til
hvad som helst.

Fysik, vejr og samarbejde
Der er primært tre udfordringer ved sådan en tur.
Den fysiske, for turen kan blive meget hård, især
hvis vejret bliver dårligt. Den navigationsmæssige,
især hvis vejret bliver dårligt, og man i højere grad
må i skærfyldt farvand for at finde læ. Og så den
teamworkmæssige, for man er, såvel i båd som i
telt, meget tæt på hinanden, og gruppen kan blive
sat under stort pres, især hvis vejret bliver dårligt.
Det eneste positive, man kan sige om dårligt vejr på
en sådan tur, er, at så smager maden endnu bedre.
Alle tre roere havde valgt hinanden med omhu,
kendte til udfordringerne og så frem til en sommer
ferietur, hvor der var sat et ambitiøst mål.
Absalon blev lidt skuffet, men Svante er og bliver
den rigtige båd til en sådan tur. Svante er tung, men
ligger forrygende godt i vandet, når den er tungt
læsset. Svante er god i hårdt vejr, og Svantes ´glas
fiberpanser´ kan tåle at ramme nogle skær.

Rodagbog:
Lørdag den 3. august startede solrigt, og da vi om
formiddagen tog afsted fra DSR, manifesterede po
wermodellerne Gunilla og Marie Louise et sådant
startsk(r)ud, at vi regnede med at kunne nå til Sto
ckholm alene på inertien. Vi kom fint til Helsingør
Roklub sidst på eftermiddagen, hvor lokale gode
gamle Erik kom i sit hvide sæt tøj direkte fra festligt
lag, bød os velkommen og lukkede os ind i klubben.
Dagen efter blev lang. Vi blev blidt og nænsomt
blæst til Sverige, hvorefter det jo bare er at følge ky
sten resten af vejen. Barsebäck er ikke for kønt, når
man er tæt på, og det samme kan siges om de sid
ste 510 kilometer inden indsejlingen til Malmö, hvor
hele diget stort set er lavet af rester af nedrevne

bygninger og betonkonstruktioner. Vi kom efter en
hård tur, efterfulgt af en meget smuk tur gennem
kanalerne i Malmö, til Malmö Roddklubb klokken
20, hvor lokale Anders Haulin, der stod og tog sig
kærligt af bådparken, tog godt imod os og lukkede
os ind i det smukke gamle klubhus.

Havnefoged på 16 år
Mandag morgen blæste det op, og kilometerne til
Falsterbo var stride. Vi kom til det smukke Gislövlä
ge havn, hvor havnefogeden – en knøs på højst
sølle 16 år – fortalte os, at vi naturligvis kunne slå
vores telt op gratis lige ved havnen.

Dag 4 kan være strid, når man efter en lang periode
med et normalt, fortravlet liv, vælger en øvelse in
debærende masser af motion hver eneste dag. Det
blæste, så vi tog først videre om eftermiddagen, og
uden at nævne nogen navne, kan det fortælles, at
den ældste roer havde godt af formiddagsluren og
den fantastiske espresso, der serveres i Gislövslä
ge. Dagsdistancen blev kun på 27,5 kilometer,
hvorefter vi var i den lille hyggelige Abbekås Havn.
Mads lavede en fantastisk middag, og havbadet var
vidunderligt.

Køb dem en øl
Vi kom på vandet i morgensolen før klokken 7.
Frokostopholdet i Gåseberga indebar en turistat
traktion, der mindede om Stonehenge, men det var
en kommentar fra en turist og så de helt fantastiske
fisk fra det lokale røgeri, der tog prisen. Turisten
sagde om os, ved synet af Svante og det danske
flag: ”somebody should buy them beer, just for be
ing here.” Det gav masser af energi, og det var
nødvendigt, for da vi stoppede for natten i Brante
vik, var der ikke den store forståelse for, at vi gerne
ville slå vores telt op i nærheden af båden. Lige
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gyldigt hvem, vi spurgte, blev vi henvist til ”boldba
nen”, der viste sig at være en brakmark uden for
den lille møgflække. Vi roede så i stedet videre til
Simrishamn, hvor vi fik lov til at slå teltet op på en
lille eng ved havnen og en udmærket restauration,
hvor vi fik noget så lækkert som en sildebøf. 70 ki
lometers roning den dag.
Tidligt ude af det travle Simrishamn. Det blæste
igen op, som dagen skred frem, og vi kom sidst på
eftermiddagen til de gode folk i Åhus Rodd, hvor tu
ren jo stoppede, da vi forsøgte at ro fra Stockholm
til København i 2007. Vi fik en varm velkomst af
Marcus Roth og den entusiastiske og nysgerrige
ungdomsafdeling, og Mads lavede koteletter i køk
kenet i det dejlige klubhus.

Surt show
Efter Åhus begynder GPS’en at være meget vigtig.
Søkortet viser sten og skær, der, hvis uheldet er
ude, kan stoppe turen. Senere oppe gennem Kal
marssund bliver det så rigtig vanskeligt. De første
forhindringer var imidlertid håndterbare, og selv om
vandet på vej mod havnen ved Karlshamn Øst
(Väggavik) var dårligt, kom vi fint frem ved 19tiden.
Maskinen, der tog Mads’ kreditkort ved betalingen
af havneafgift, gav ingen kvittering – og på den
skulle koden til havnebadet have stået. Soveposer
ne begyndte at udvikle deres egen personlighed. De
to lokale restaurationer var også begge lukkede, da
vi stillede skarpt på dem – skorpeskrinet måtte le
vere aftensmåltidet i mørke.

Tidligt afsted i fantastisk vand, fart i båden og alle
rede klokken 14.30 havde vi fundet halvøen Tromtø i
strålende solskin. Når der ikke er drikkevand i en
havn, er vekselkursen to danske dåseøl per 10 liter
drikkevand fra en sejlers vandtank. Mads lavede et
fantastisk måltid, og da vi gik til ro, skruede de op
for festen (kräftkalas) på havnen, 50 meter fra vores
telt. Musikken spillede højt, drevet af en dieselgene
rator, der også holdt gang i de kulørte lamper, til ef
ter midnat.
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Nudistlejr
Vi stod op klokken 4 og var på vandet klokken 6. Vi
roede næsten uafbrudt indtil frokosten i Sandhamn,
hvor den samme havnefoged som i 2007 var på
spil. Han var ikke blevet mere normal i mellemtiden.
Om eftermiddagen blæste det som sædvanligt op,
og på et velvalgt tidspunkt sagde Styrmand Jakob
at ”nu, faktisk lige nu, skulle vi i land”. Da vi søgte
land, åbenbaredes en vig for os – ind i læ med os.
Længst inde i vigen lå en campingplads – sikke et
held. Vi fik en fin modtagelse, en god plads til teltet,
et varmt bad og alt i alt syntes såvel vi som de
mange nudister, at selskabet var godt.

Tidsnød
Vi havde, i forhold til vores oprindelige forventninger,
tabt nogle dage undervejs, og dagsdistancerne op
gennem Kalmarssund blev kortere grundet mange
sten og deraf langsommelig navigation. Vi havde
ekstra dage i planen, men det begyndte at stramme
til. Da vi kom til Påskallavik, fik teltet op og snakket
koden til havnebadet fra nogle tyskere, havde vi
rådslagning på Walle’s Pizza. Vi havde 7 dage mere
til at komme i mål, og vi besluttede os for at holde
fast i at gøre forsøget. Nogle siger, det altid regner i
Påskallavik – vi sagde dem ikke imod. Vi forsøgte i
stedet at få myggene, der havde søgt i ly for reg
nen, ud af inderteltet.
Det var som om, vores bønner var blevet hørt. Der
fulgte tre dage med godt vejr, og på tredjedagen
blev bemærkningen ”Det virker som om, alle er eni
ge om, hvilken vej, vi skal” introduceret. Vi målte
5,5 kilometer i timen med træsejl, inden vi nåede til
Store Askö, og vejret slog om.

Sidesøer på 3 meter
Mögö ser jo fin ud på kortet for en dansker. Vi vid
ste, at turen fra Mögö langs Bråviken til Oxelösund
ville blive barsk, og en god frokostpause var derfor
sagen. Da vi skulle ramme naturindsejlingen til far

vandet ved Oxelösund, havde vi sidesø på op mod
tre meter høje bølger. Så er en GPS god, for den
kan bekræfte, at kursen er korrekt. Forvandlingen
fra den meget barske sø til det blanke vand efter
naturindsejlingen var noget nær utrolig. Fredrik og
norske Claus tog godt imod os i kajakklubben i
Oxelösund, og vi gik i byen og spiste et godt og ge
digent måltid, hvor Jakob efter nogen debat med
den ældre, gæve kone på restauranten, der mente
deres portioner var store nok, fik sikret os ekstra
pommes fritter.

En velfortjent landgangsøl
Ventetiden ved slusen ved Södertälje kan være lang,
og det er utroligt hvor store fartøjer, der kan komme
gennem den lille kanal. Vi landede sidst på efter
middagen på Slandö, hvor Jakob for sidste gang fik
slået teltet op, og vi nød en smuk aften.
Vi blev blidt og nænsomt skyllet til Stockholm. Vi
klarede den, 977 kilometer på 19 dage. Vi ankom til
Hammarby Rodd først på eftermiddagen. Den land
gangsøl smagte godt. Bengt fra klubben ankom lidt
senere, og de lokale fra den meget aktive klub hjalp
med båden.

Prutter i køkkenet
Tiden var inde til langsomt at vende mentalt tilbage
til civilisationen. Jeg blev klar over, at der var et
stykke vej, da jeg den 22. august om morgenen
stod og vaskede op i klubbens køkken, mens jeg
højlydt afsang et ShuBiDua hit med solide prutter
lagt ind på tidspunkter, der ville glæde en erfaren
trommeslager. Den jakkesætklædte svensker, jeg
pludselig så ud af øjenkrogen, virkede i det selv
samme køkken knap så begejstret, men han havde
forhåbentligt forinden haft en god morgentur på
vandet.
Vi benyttede samme formiddag til en kanaltur i Sto
ckholm rundt om Södermalm, så vi kunne se Gamle
Stan og Riksdagen fra vandsiden, nu Svante var i
Stockholm. Jeg fik lov til at bruge Jakobs horn, så vi
kunne give korrekt slusesignal ved KarlJohan slu
sen.
Anne Yde kom til Stockholm om aftenen for at hen
te os  i Jens Voigt’s bil. Næste morgen gik det med
Svante på klubbens trailer retur til DSR. En meget
stor tak til Anne og Jens.
Tak til Jakob og Mads for en helt fantastisk god tur.
Tekst og fotos
Søren Bech Hansen
(Let forkortet af red.)
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Ungdomskaproning i DSR
Rune Gärtner– tidligere mangeårig kaproningschef og nu hjælpetræner
 fortæller om talentarbejdet.
”Ved sidste generalforsamling blev der spurgt,
om vi skal have ungdomsroning ,og hvilken be
tydning det vil få for det sociale liv i DSR?”

”Hvordan foregår rekrutteringen og indslusnin
gen?”

Ja, vi vil have ungdomsroning, men ungdomskapro
ning. Vi har gennem de sidste 5 år satset på de 15
20årige, men ikke yngre, da det er for ressource
krævende i forhold til udbyttet. Dermed dog ikke
være sagt, at vi ikke har undtagelser, men vi rekrut
terer ikke aktivt unge mennesker under 15 år.

Rekrutteringen sker, som vi har gjort det før, ved at
vi går ud på udvalgte skoler og gymnasier og tester
de unge mennesker i romaskine samt ben og
armstyrke i dynomaskinen. Desuden registrerer vi
vægt og højde. I forhold til tidligere har vi denne
gang også lagt stor vægt på motivation. Til forskel
fra tidligere har vi ikke startet med en individuel
samtale, men blot en telefonisk invitation til et stort
intromøde.

Håbet er, at vi både kan have unge roere på Bags
værd og i Svanemøllen, men jeg forestiller mig ikke,
at DSR kommer til at have mere end en 10 til 15
ungdomsroere inde i havnen, henholdsvis på Bags
værd.
På Bagsværd har det ikke ændret det sociale liv, og
jeg er sikker på, at en lille gruppe ungdomsroere i
Svanemøllen kun vil gøre det til et endnu sjovere
sted at dyrke sport, men det er naturligvis op til alle
klubbens medlemmer at hjælpe dem ind i vores kul
tur i DSR, der er en voksenkultur, hvilket de unge
mennesker også får at vide fra dag ét.

Foto: Søren Strange
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Her mødte i efteråret ca. 30 unge op. Efterfølgende
startede en mindre gruppe, som gerne ville gøre
noget ved det på træningen mandage, onsdage og
søndage.
Lige nu er der en 10 stykker, hvoraf halvdelen kom
mer hver eneste gang.
Vi startede projektet i efteråret, fordi det i ergome
teret er nemmere at arbejde med en stor gruppe  i
modsætning til at have mange unge nybegyndere
på vandet i outrigger på Bagsværd. Desuden ville vi
gerne skabe en stærk tilknytning til Svanemøllen.

På Bagsværd Sø er maks. kapaciteten omkring 10
12 unge roere. Kravet for at komme på Bagsværd er
dels stabilitet i træningsindsatsen, dels en rimelig
chance for inden for en overskuelig fremtid at gøre
sig gældende internationalt. De roere, der ikke helt
kan leve op til dette, vil vi meget gerne fastholde og
træne videre i klubben, så de måske senere kan
kvalificere sig til Bagsværd eller i hvert fald fortsat
kan nyde roningen. For yderligere at sikre dette har
vi haft roning på vandet i weekenderne med hjælp
fra klubbens instruktører og derved fået en god til
gang til klubbens normale liv – en god integrations
dialog – ”man ved, hvem de unge er”. Derved håber
vi, at de unge, der enten ”falder fra” den krævende
træning eller ikke kommer med på Bagsværd, nem
mere sluses over i ”Svanemøllen”.
For at sikre fastholdelse har vi lagt vægt på at styr
ke det sociale samt haft et par træningsweekender
hen over vinteren, da vi ved, at fælleskabet betyder
meget for unge atleter.

”Dette projekt er rent DSR?”
Ja, vores indgangsvinkel er at udvikle vores egne
roere til forskel fra tidligere tider, hvor de fleste af
DSR’s stortalenter kom fra andre klubber, men vi er
absolut åbne for samarbejde med andre klubber, og
roere, der har lyst til at skifte til DSR, er velkomne,
lige som roere fra os, der føler at de bedre kan ud
folde deres muligheder i andre rammer, ikke skal
høre noget ondt for det.

”Hvordan er det gået med de første talentpro
jekter?”
Der har været lavet rigtig megen evaluering af ”ta
lentprojekterne”.
Den generation, vi har haft størst succes med, var
vel den første med Mette Dyrlund Petersen, Frank
Steffensen, Mark Hartsteen, Tøger Berg Rasmus
sen.
2 er på landsholdet og 2 ror i Kraftcenter Køben
havn på højt niveau.
Som ”sidegevinst” fik vi Tøgers lillesøster  Lærke
Berg Rasmussen – som har haft en kometkarriere
og er havnet på landsholdet.
Fra Færøerne kom en superstærk ung mand – Sver
ri S. Nielsen  som blev integreret i gruppen, og som
nu også er på landsholdet. Trænerne bag disse
succeser var Wojciech Mazurkiewicz, Morten Tibian
og Jesper Krogh.

Foto: Søren Strange

”Så hvad har evalueringerne fortalt?”
At vejen frem er 2strenget:
1.ved hjælp af skolerekruttering/test
2.fra gaden/søskende/venner osv.
Svagheden ved de tidligere projekter har været, at vi
ikke er lykkedes med at fastholde mere end nogle
få. Mange er stoppet helt i DSR.
Det vil vi gerne ændre på, for de, der har været
med, var faktisk rigtig glade for at ro. Vi håber med
den øgede vægtning på at få roret i løbet af vinteren
og den tættere tilknytning til Svanemøllen, at in
struktørerne kan opnå dette.

”Hvem står for projektet?”
Siden talentprojekternes start har det været en be
tingelse, at der har været en kvalificeret træner.
Nils Menke kom til som træner sidste år. Nils er 25
år, tysk roer med en solid kaproerbaggrund fra det
tyske landshold. Han er den drivende kraft, som
også primært har været ude og teste på skolerne.
Min egen opgave er at facilitere Nils’ udviklingsmu
ligheder i DSR og integrere ham som træner i klub
ben, samt naturligvis at hjælpe med træneropgaven.
Mette Bacher har været en kæmpestor hjælp med
kørsel af redskaber og andre praktiske opgaver.
Mark Hartsteen  fra den første årgang af talenter 
har også ydet en stor hjælp sammen med Nils ved
testning ude på skolerne.
 Og sidst, men ikke mindst har klubbens anden nye
træner, Henrik Mortensen, hjulpet med tryksager og
koordinering.

”Lad os så allesammen tage godt imod de nye
unge roere!”

Asbjørn Torp
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Scullertræningslejren ved
Hjelmsjö
Sol, sommer og scullerroning i Skåne

Foto: Ukendt

I ca. 25 år har DSR hver sommer arrangeret 14
dages scullertræningslejr i Skåne, nærmere beteg
net ved Hjelmsjö uden for Örkelljunga, ca. 50 km
nordøst for Helsingborg.
Med Skånes Roddförbunds hus ved søen som cen
trum for aktiviteterne, er der på denne godt 2 km
lange sø, inddelt med baner, muligheder for både
nye roere og erfarne i at ro single og dobbelsculler,
firer og otter og således prøve kræfter med de hurti
ge og krævende både under gode og sikre forhold.
Der gives instruktion, og mange har fået deres scul
lerret på Hjelmsjö. Det kan dog anbefales, at man
påbegynder scullerinstruktion i Svanemøllen, så
man forud har lidt øvelse i scullerroning.
De senere år har der også været kajakker med, som
bliver flittigt brugt, både af garvede kajakroere og
medlemmer, der for første gang prøver en kajak.
Der er dog ikke formel kajakinstruktion.
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Lejren er en popuIær del af DSR's aktiviteter, og
især i den midterste weekend er der mange del
tagere, typisk 4050 personer, mens der i starten og
slutningen af arrangementet er bedre plads, måske
1520 personer.
Har du roet inrigger, men har lyst til at prøve kræfter
med scullere og måske udvide dit netværk i DSR,
kan Hjelmsjötræningslejren bestemt anbefales.
Lejren styres af den såkaldte junta, der i år består af
Tina Voer, Birgitte Sørensen, Ole Hansen og Jakob
Alnor.
Mere information på hjelmsjöjuntaens hjemmeside:
www.hansen25.dk/hjelmso

Lars Bundesen

Bestyrelse og udvalg
Formand

Laurits Rauer Nielsen
2147 7576
formand@danskestudentersroklub.dk

Kasserer

Johan Frydendahl
2923 4278
kasserer@danskestudentersroklub.dk

Materielforvalter

Anne Yde
8618 3884 / 5354 1054
materiel@danskestudentersroklub.dk

Instruktionschef

Henrik Stenberg
Asmussen
2073 6007
kaproning@danskestudentersroklub.dk

Marianne Stæhr Olsen
6130 6437
instruktion@danskestudentersroklub.dk

Sportsrochef

Jeppe HørmandPallesen
2679 3940
sport@danskestudentersroklub.dk

Langtursrochef

Gunilla Sommer
4140 7138
langtur@danskestudentersroklub.dk

Husforvalter

Mads Reinholdt
Rasmussen
5190 9841
husforvalter@danskestudentersroklub.dk

Barudvalg

Anette Frost Jensen
3061 4455
baren@danskestudentersroklub.dk

Pia Åbo Østergaard
2076 1737
sekretaer@danskestudentersroklub.dk

Kaproningschef

Motionsrochef

Vacant
9999 9999
motion@danskestudentersroklub.dk

Sekretær

Tøjudvalg

Juliane Elander
Rasmussen
2813 9617
toejudvalg@danskestudentersroklub.dk

Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55, 2100 København Ø

Bankkontonr.:
Girokonto:
Hjemmeside:

Kajakrochef

Lars Fomsgaard
3929 4466
kajak@danskestudentersroklub.dk

Orienteringssektion
Formand

Ronald Clausen
4588 5886
ronald@brclausen.dk

Kontingent
kasserer

kontingent@danskestudentersroklub.dk

Danske bank: 15514330162813
500 34 66
www.danskestudentersroklub.dk

Bagside: På tur med coastalbåd i havnen.
Foto: Søren Strange
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Afsender:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget 55,
2100 København Ø

DSR’S KLUBHUS 75 ÅR
Fra brandkatastrofe til
”Europæisk ropalads”
Side 6
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BÅDGAVE OG BÅDDÅB
Tuborgfondet bød på ”Den
Gyldne Dame”, lagkage og øl
Side 1 2

KANINDÅBSFESTEN
Bød på tale af Dronningen,
hyldest af medlemmer, og straf
fra Kong Neptun og datter
16
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201 3|

DSR bladet

Redaktionen:

DSR - medlemsblad for Danske Studenters Roklub.
Udkommer fire gange årligt.
Strandvænget 55
21 00 København Ø
bladet@danskestudentersroklub.dk

Dan Nielsen (ansvarsh.)
Tlf. 70 22 1 2 88
d@dan9elsen.dk

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

Tryk: Visions Graphic
Oplag: 1 050

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

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

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

Birgitte Wraae Frydendahl
Tlf. 22 78 99 1 3
bwfrydendahl@gmail.com

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

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

Materiale til bladet bedes sendt pr.
e-mail til:
bladet@danskestudentersroklub.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. Ved medsendte fotos
bedes man oplyse om fotografens
navn og foreslå billedtekst.
Citater fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Brug af dele af eller hele
artikler samt fotos skal aftales med
redaktøren.
Deadline for indlæg til næste
nummer: 20. december 201 4.

Medlemmer
Indmeldelse sker lettest ved at

udfylde den elektroniske formular på
klubbens hjemmeside (www.DanskeStudentersRoklub.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 kontingent er dog 750 kr. Forskellen 250 kr.
modregnes ved det følgende kvartals
opkrævning.

Søren Strange
Tlf. 20 1 6 40 43
s.strange@dadlnet.dk

Udmeldelse skal ske skriftligt til
kontingentkassereren, enten pr. brev
til DSR eller pr. e-mail til kontingent@DanskeStudentersRoklub.dk.
Udmeldelse skal ske med mindst 3
dages varsel til den første dag i en
kvartalsmåned (1 /1 , 1 /4, 1 /7 og 1 /1 0).
Genindmeldelse fra personer, der har
udmeldt sig af klubben inden for de
seneste 1 2 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.

Forside: Lasse Stentoft var årets heldige flødebolle under kanindåben
Foto: Lars Bundesen
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Adresseændring : Henvendelser
om adresseændring og manglende
levering af bladet skal rettes til Ole
Hansen på e-mail adressen: kontingent@DanskeStudentersRoklub.dk

Adgang til klubben sker ved hjæp
af en elektronisk ”nøglebrik”. Nøglebrikken fås ved at skrive til brikogskab@gmail.com og oplyse medlemsnummer og navn. Samtidig
indbetales depositum, kr. 200,- på
reg. nr. 321 9, konto nr. 321 99441 28.
Når depositum er modtaget, gøres
brikken klar, og du får besked på mail
om afhentning.

21 50
Københavns Havn og farvandet nord herfor har i
næsten 1 50 år været hjemlig farvand for motionsroere. Studenterroerne er en del af brugerne af dette
farvand.
Siden dansk Studenterronings start i 1 867 har studenterroeerne haft domicil mange forskellige steder
i havnen. Siden vi i 1 960'erne solgte vor kaproningsbase i Sydhavnen, har vort hjemsted været i
Kalkbrænderihavnen. De seneste opfyldninger har
desværre vanskeliggjort i roturene i havnen og i
kanalerne, ligesom turene er blevet længere uden at
blive tilsvarende mere spændende. Ønsket blandt
alle klubberne i Svanemøllehavnen har derfor været
en kanal fra Kalkbrændrihavnen til Københavns
Havn. Det er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation at der skal fastlægges en kanal mellem
Kalkbrænderihavnen og Orientbassinet. Det vil på
langt sigt vil give mulighed for, at mindre både som
kajakker og robåde kan passere gennem Indre
Nordhavn fra nordsiden til sydsiden og dermed til
Københavns havneløb. Det er glædeligt, at vi i tiden
indtil da kan disponerer over ”forposten” i det nye
Nordhavn kvarter. Den lovede kanal forventes at
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komme, om 1 0 -1 5 år, når den nye Metrolinie med
station tæt på Nordhavn S-togsstation står færdig.
Efter branden i 1 936 i vort daværende klubhus gik
man i gang med at opføre vort nuværende klubhus,
der uanset opkomsten af den nye forpost gerne
skulle holde mange år endnu. Arkitekterne og teknikerne havde intentioner om at brandsikre
klubhuset bedst muligt. Der er således etableret
branddøre mellem bådehal og foyer og mellem bådehal og motionsrum. Omklædningsrummene er
også sikret med branddøre. Der er dog den ulempe
ved branddøre, at de ikke virker efter hensigten,
hvis de holdes åbne af vægtskiver, kiler eller af
gjorde. Det kan om sommeren være behageligt, at
få frisk luft og gennemtræk, når man træner i vægtog ergometerrum, men lad os undgå katastrofer, og
beskytte klubhuset mod nye altødelæggende brande.Hjælp til hermed ved at lukke branddørene, når
lokalerne eller bådhallen forlades.
d.
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Indkaldelse til generalforsamling
Fredag d. 21. november 2014 kl. 20.00
afholdes ordinær generalforsamling
i DSR, Strandvænget 55, 2100 København Ø
Dagsorden ifølge lovene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11.
1 2.
1 3.
1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
1 8.

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: Anne Yde opstiller.
Valg af kaproningschef: Henrik Stenberg Asmussen genopstiller.
Valg af instruktionschef: Marianne Stæhr Olsen opstiller.
Valg af motionsrochef:
Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter:
Valg af kajakrochef:. Lars Fomsgaard genopstiller.
Valg af langtursrochef: Niels Bak Henriksen opstiller.
Valg af husforvalter: Mads Reinholdt Rasmussen genopstiller.
Valg af to revisorer: Jørgen Blom og Mads Gydesen genopstiller.
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 skriftligt af
stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsens skriftlige beretninger vil blive udsendt som særnummer af DSRs medlemsblad.
Med venlig hilsen
bestyrelsen

Middag før generalforsamlingen:
Der er som altid middag før generalforsamlingen. Det er kl. 1 8:00, pris kr. 75,00. Se nærmere om billetsalg
i nyhedsbrevet sidst i oktober.
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Åbningsfest i
Nordhavn
Overborgmesteren indviede
“roerforposten”
Den 31 . august var der lagt op til stor åbningsfest i
Nordhavn som markering af, at København officielt
får en ny bydel ved vandet. Desværre druknede arrangementet i regn, hvilket naturligvis gjorde, at antallet af besøgende blev langt lavere end forventet.
Roklubberne i Svanemøllehavnen var med, dels for
at markere, at man nu har en let mulighed for at ro i
Københavns Havn, dels for at reklamere for roningen som sports- og motionsaktivitet.
Roklubberne har fået opstillet containere og lavet en
sliske, således at inriggere og kajakker kan sættes i
vandet fra enden af Sandkaj i Nordhavn, hvorved
roerne sparer den lange og kedelige tur uden om
opfyldningen for at komme ind i Københavns havn.
Overborgmester Frank Jensen, der selv er kajakroer,
holdt tale ved "kajak- og robådsforposten" og udtrykte sin glæde over, at roklubberne i Svanemøllen,
By og Havn og Københavns Kommune nu sammen
havde fået skabt en løsning, der - indtil der ad åre
kommer en kanal fra Svanemøllehavnen til Nordhavn - giver lettere mulighed for roklubberne til at ro
i Københavns havn.

Til højre ses overborgmester Frank Jensen ved siden af
formand Laurits Rauer Nielsen til åbningen af det nye
Nordhavn
Foto: Birgitte Wraae Frydendahl

Trist, at reklamemuligheden for ro- og kajaksporten
druknede i regnvejret. Men dejligt, at man nu kan
komme let rundt i Københavns havn uden den lange
vej rundt om opfyldningen. "Forpostløsningen" vil
givetvis blive en stor succes for roklubberne i Svanemøllen - også i resten af indeværende sæson.
Lars Bundesen

Foto: Lars Bundesen
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DSR's klubhus 75 år
DSR fik "ropalads" efter brand

28. november 1 936 blev DSR ramt af en katastrofe.
I forbindelse med et reparationsarbejde i bådehallen
eksploderede et primusapparat, der opvarmede en
spand med tjære. I løbet af et øjeblik var bådehallen
omspændt af flammer, og trods brandvæsenets
indsats gik hele klubhuset og mere end 40 både,
heraf alle klubbens ottere, op i luer. Dog befandt det
meste af outriggermateriellet sig i DSR's hus i Sydhavnen, hvor kaproerne holdt til. Foruden DSR's
klubhus brændte bådeværftet ved siden af DSR
med mange kuttere.
Det meste af klubbens arkiv blev reddet, ligesom
klubbens pokaler undgik branden, idet de for vinteren var blevet flyttet fra klubhuset.
I alt blev brandskaden opgjort til en halv million kroner (det var mange penge den gang, svarende til ca.
1 7 mio. kr. i nutidsværdi). Trods dækning fra forsikringen var der tale om et betydeligt tab.
Det lykkedes ved en stor indsats at få opført et midlertidigt klubhus på grunden, der stod klart ved
standerhejsningen 1 8. april 1 937.

Foto: Lars Bundesen
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Idet DSR dog skulle rydde pladsen, hvor klubhuset
stod (ca. hvor det nuværende Paustian står ved
Kalkbrænderihavnen) i løbet af to år, idet havnen
skulle udvides, skulle der efterfølgende opføres et
varigt hus andetsteds.
Det midlertidige hus blev solgt til Næstved Roklub,
hvor det stadig er klubhus.
Et nyt klubhus blev herefter påbegyndt ved den
dengang nye Svanemøllehavn. Arkitekt på byggeriet
var et af klubbens medlemmer, arkitekt Ove Mandrup-Poulsen, støttet af en gruppe bestående bl.a.
af Hermann Rée og Gudmund Schack.
I arbejdet med det nyt hus blev der samlet tegninger
m.v. fra roklubber i Europa og talrige forslag blev
udarbejdet og forkastet, inden man standsede ved
planerne for det hus, der blev opført. Huset lagdes
stort an; det blev et "ropalads", som overgik alt,
hvad nogen anden roklub kunne præstere.
D. 23. februar 1 939 kunne der holdes rejsegilde, og
d. 25. april blev standeren hejst for første gang på
den nye plads. På dette tidspunkt var nederste

etage, dvs. bådehal, omklædningsrum og robassin,
klar til brug. Undervejs i byggeriet var der god hjælp
fra medlemmerne med en række opgaver såsom
planering af forpladsen og lakering af 600 skabe.
En stor del af udgifterne til klubhuset blev betalt af
DSR's velgører, ingeniør Hermann Rée.
Af årbogen for 1 938 fremgår en række data for
klubhuset: Grunden er 3000 m2. Bådehallen er på
61 0 m2, og etagearealet udgør ca. 21 00 m2.
Klubhuset hviler på 1 93 betonpæle på hver 6 m. Der
er brugt 1 /4 million mursten. Pladen af jernbeton,
der udgør bådehallens loft, vejer ca. 540 tons.
Bygningen blev færdig i juni 1 939 og var således
klar til DSR's dengang godt 700 aktive medlemmer.
Indvielsen fandt sted d. 1 8. juni, hvor DSR's protektor, kronprins Frederik (den senere kong Frederik
IX), holdt indvielsestalen.
Indretningen af klubhuset var lidt anderledes end i
dag. Således var der på. 2. sal gæsteværelser og
bestyrelseslokale, og på. 1 . sal læseværelse og
dagligstue (det nuværende kongeværelse og depotrummet med gymnastikudstyr m.v.).
Efterfølgende bevilgede Ny Carlsbergfondet penge
til maleriet i salen af Helge Jensen. 1
I en klub af DSR's størrelse giver den daglige brug
af klubhuset naturligvis et stort slid, ligesom moderniseringer bliver en nødvendighed. Gennem tiden
har klubhuset således gennemgået en række ombygninger.
Af ombygninger i de seneste ca. 25 år kan således
nævnes: I 1 990 blev køkkenet og baren moderniseret og ombygget, ligesom verandaen blev malet og
fik nyt møblement i 1 991 . Indgang, foyer og garderobe blev renoveret i 1 992, og salen i 1 993. I
1 996 blev damernes baderum renoveret, og i 1 998
fik herrernes omklædningsrum en omgang, samtidig
med nybygning af træningslokalet. Kongeværelset
blev ligeledes for nogle år siden malet og forskønnet.

I de seneste år er herrernes bad og saunaområdet
blevet ombygget, hvilket også gav klubbens kvinder
et nyt omklædningsrum.
Efter godt 20 års brug var verandaens stole godt
slidte af den daglige brug, og de blev i 201 3 udskiftet med de nuværende. I Slyngelstuen forefindes
stadig nogle af bordene og stolene fra 1 939. Stolene er dog ombetrukket for et par år siden.
I skrivende stund er salen i gang med at blive malet.
I de seneste år er roning blevet en helårssport, hvor
vintertiden bruges i ro-ergometrene. Bestyrelsen har
derfor ønske om udbygning af træningsfaciliteterne
til et motionsrum i to etager. I øjeblikket er dette dog
kun på idéplanet.
Klubhuset har nu i 75 år været rammen om DSRmedlemmernes udfoldelser i Svanemøllehavnen.
Mon ikke det klarer 75 år til, hvis medlemmerne
passer godt på det?
Lars Bundesen

1 ) Omtale af maleriet kan ses i klubbladet 201 3, nr. 1

Kilder: DSR's årbøger for 1 936-39, Dansk Studenterroning 1 867-1 942, 1 0-årsbog 1 990-2000,
Der findes en smalfilmsoptagelse af opførelsen af
det nuværende klubhus samt af indvielsesfesten
(desværre uden lyd). Optagelserne kan ses på:
www.dsr-online.dk/billedearkiv/gamlesmalfilm/byggeri.avi
www.dsr-online.dk/billedearkiv/gamlesmalfilm/indvielse.avi

(I skrivende stund er optagelserne ikke lagt på den
nye hjemmeside).

Stemningsbillede fra
klubhusets terasse
Foto: Lars Bundesen
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Langtursroning
– en livsstil..??
Turen rundt om ækvator er 40.077 km.
Bente Kjøller har roet distancen – og
får som den første dansker nogen sinde en medalje for det ? den tyske
Äquatorpreis

Hvor mange gange skal man ro frem og tilbage til
Skovshoved fra Svanemøllen for at have roet
40.077 km?
Distancen til Skovshoved er knap 1 2 km – så regn
det lige selv ud. Men i stedet for at farte op og ned
ad Øresund på tusindvis af småture, så har Bente
valgt, at ro Europas vandveje tynde.
Bl.a. Rhinen, Donau, Weser og Elben råber: Hej
Bente, når de genser den danske langtursroer.
Sidefloderne kender hende lige så godt…og Volga
… og Canal Grande …og… ja, Bente har været vidt
omkring.

Foto: Wolfgang Krutzke

Hendes drømmetur går fra Novgorod til
St. Petersburg i Rusland – og det skal hun såmænd
også nok nå.

Sehr geehrte Frau Kjoller

I foråret kom det officielle brev fra Deutscher
Ruderverband om, at hun havde opfyldt betingelserne for at få den prestigefyldte pris.
Den 21 . september strømmer ca. 500 langtursroere
til byen Hameln ved Weser - byen med den magiske
rottefænger. Det årlige tyske langturstræf er forum
for udveksling af minder, tanker og visioner om tidligere og fremtidige roture. Afslutningen på træffet er
et festligt arrangement (med taler, klassisk musik,
roere i jakkesæt og høje hæle), hvor Äquatorprisen
uddeles - den eneste rigtige langtursroningspris.
Netop derfor ville Bente gerne have den.
Ved siden af sit medlemsskab af DSR har Bente de
sidste 20 år også været medlem af roklubben BCR
Hevella, Berlin. Og det er i denne periode, fra hun
var 50 til nu 70, at hun har roet de 40.077 kilometer.
Herhjemme har hun sikkert siden sin rokarrieres
start roet noget lignende, men vi har ingen langtursmedaljer. Vi har en langtursnål, som gives for en
særlig indsats FOR langtursroning. Den fik Bente i
1 964.

Æblerov med konsekvenser

Foto: Birgitte Wraae Frydendahl
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Bente var 1 0 år, da hun begyndte at ro i Nykøbing
Falster Roklub. Allerede som ungdomsroer blev hun
fascineret af de ture, som bragte hende ud ”i verden”. Dengang omfattede ”langtursverdenen” primært Guldborg, Vordingborg, Bandholm, Sakskøbing og Nysted. Som 1 6-årig fik hun langtursstyr-

dringer, når man spørger om vej (f.eks. i Donaudeltaet), eller skal finde ud af, om man må slå sin
luftmadras op i et klubhus. Det er disse udfordringer, som fascinerer Bente ved langtursroningen.

Hvorfor tyske langture???

mandsret og
fik dermed også mulighed for selv at arrangere ture. Et
efterår oplevede hun endog at få frataget sin
langtursstyrmandsret. Hvorfor? Jo, 3 piger sluttede
en weekendtur til Guldborg med at gå på æblerov
efter de berømte guldborgæbler. Det nedsatte lysten til at ro de 1 6 km hjem, så de fik et slæb med
en motorbåd ned gennem Guldborgsund. De blev
opdaget, og Bente blev straffet. Allerede foråret efter fik hun dog sin L-ret igen, og den blev flittigt
brugt de kommende år med ture overalt i primært
Danmark, Norge og Sverige. Først langt senere blev
roområdet udvidet til nærmest hele verden.

Loreley i snevejr

Langtursroning – er det ikke bare natur uden oplevelser? Det vil Bente gerne afkræfte. Natur ja. Bente
har ofte oplevet forår 2-3 gange hvert år. F.eks.
først helt sydpå i Donaudeltaet i marts, så på Fulda
og Weser i april og endelig hjemme i Danmark i maj.
Træerne springer ud, og fuglene trækker mod nord,
og insekterne vågner af deres vinterhi. Om efteråret
er det så omvendt. Få ting kan sammenlignes med
at ro forbi Loreley i snevejr. Men langtur er også andet. Kulinariske udfordringer, når morgenmaden laves over bål i Rusland, frokosten sættes sammen af
polske brød og pølser, og aftenens menukort kun
findes på rumænsk. De sproglige og sociale udfor-

Bentes første kontakt med tyske roere var i
1 960, da berlinske roere besøgte Nyk. F. Roklub. Det blev til flere besøg og genbesøg.
Roningen gav hende mange dramatiske
oplevelser i perioden med muren i Berlin,
selv om DDR aldrig blev en del af roområdet. 1 991 og 1 992 blev årene, hvor Bente
måtte opleve de tidligere østlande og
Rusland på langture. For at kunne det,
måtte hun trække på sine kontakter i
Tyskland, og kredsen udvidede sig. At
langturene i Tyskland foregår i gigbåde
(med 2 årer per mand) bidrog også til
lysten til at ro med på tyske L-ture. Man
kan ro længe og langt i en gigbåd, hvor man ikke
som i vore inriggere er nødt til at skifte ofte for ikke
at blive skæv i ryggen.
Langsomt bredte bekendtskabskredsen i Tyskland
sig som ringe i vandet og da den tyske L-tradition er
præget af lysten til eventyr, passer det Bente ret
godt.

Er og bliver dog DSR-er..

DSR fik glæde af Bentes medlemskab nytårsaften
mellem 1 969 og -70, hvor hun som medicinstuderende fra Århus var til fest i DSR – året efter, at
man nådigt havde åbnet dørene for kvinder! Og siden har Bente haft glæde af DSR, både som almindeligt medlem og på forskellige bestyrelsesposter,
længst som L-rochef.
”Jeg vil altid være medlem af en roklub – for mig
først og fremmest DSR”, siger hun. ”Det gør dig til
medlem af et verdensomspændende kammeratskab. Der er plads til alle, de korte, de lange, de
brede og de smalle. Og til dem, som ror kort og
hurtigt, og dem, som ror langt og langsomt. Ligegyldigt, hvor man kommer i verden, oplever man at
være en del af et fællesskab.”
Redaktionen ønsker stort tillykke med medaljen!
Gunvor Bjerre

LAYOUT-HJÆLP SØGES
Har du arbejdet professionelt med layout, så har DSR-bladet brug for din hjælp til at gøre bladet endnu
flottere og mere indbydende. Vi hører også gerne dine kommentarer i al almindelighed til bladets udseende.
Henvend dig til: bladet@danskestudentersroklub.dk
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Grækenland i april
Vi ville gerne selv prøve at ro gennem Korintherkanalen, men opgav.
Dels var der flere hundrede kilometer derhen, dels havde vi fået at vide,
at det er en bureaukratisk opgave af krimske dimensioner at få en
tilladelse. I stedet valgte vi stjerneture med udgangspunkt i Tolo. Det
blev i alt 101 km, måske ikke meget, men trods alt en passende start på
sæsonen. I stedet for fik vi tid til at være ægte turister
I april 201 4 gik turen til Tolo, Grækenland, for
Astrid Munksgaard, Pia Østergaard og Lone
Haulund (billedet).
Tolo ligger på Peloponnes, ca. 1 45 km syd for
Athen.
Foto: Lone Haulund

Middagsblomster – de var helt fantastiske og bare en af de store fornøjelser her i foråret. . . en anden er
de uendelige nuancer af grønt, som
præger landskabet og bare brydes
af havet, de syrenfarvede mandelblomster og de vildt mange appelsiner på træerne.
Foto: Astrid Munksgaard/Lone
Haulund

Tolo Roklub har en meget favorabel aftale med Hotel
Romvi. Pæne værelser, god mad og en venlig og
imødekommende betjening for et beskedent beløb.
Hotellet må være vant til roere, for der blev ikke rynket et
bryn, når vi kom kl. 22 og gerne ville have aftensmad.
Som det ses, er der ikke langt fra hotel til vandet, hvor
båden lå for svaj.
Foto: Lone Haulund
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Fra strandkanten ved Hotel
Romvi kan man holde øje med
vind og bølger. Hver dag blæste
det voldsomt op klokken 1 4 –
ret præcist og hver dag. Og
bølgerne blev træls, lidt store og
ikke særlig morsomme at ro i.
Foto: Lone Haulund

FAKTA

Tolo Roklub kan du finde oplysninger om på
www.toloroklub.dk
Samlet pris alt inklusive for en uge ca 5.500 kr. –
herunder billeje, flybilletter, hotel, mad og bådleje.

Grækenland uden cafebesøg og azurblåt, det går ikke. Så her
nyder vi det i fulde drag. (Lone Haulund og Pia Østergaard)
Foto: Astrid Munksgaard
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Bådgave og båddåb
Tuborgfondet donerede 140.000 kr. til nye coastal både

Tuborgfondens direktør, Peter
Moe Rasmussen, døber Høder
Foto: Lars Bundesen

Dåben blev fejret med
lagkage og Tuborg-øl
Foto: Lars Bundesen

Torsdag d. 1 4. august havde DSR fornøjelsen af at
kunne døbe to coastalbåde, en firer og en toer, som
klubben har fået som gave af Tuborgfondet - en flot
gave på 1 40.000 kr. Et dejligt og velkomment supplement til DSR's bestand af coastal-både; en ny
roaktivitet, som har stigende interesse og popularitet i DSR - og hvor klubben jo fik en VM-titel i 201 3.

Peter Moe Rasmussen, underdirektør i Tuborg,
døbte fireren "Den Gyldne Dame", mens formand
Laurits Rauer Nielsen døbte toeren "Høder". I den
nordiske mytologi er Høder Odins blinde søn. I
Snorres Edda berettelse, fortællels der at han intetanende dræber sin bror Balder med en pil af misteltenen, som Loke får ham til at skyde af.
Lars Bundesen
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De higer og søger i gamle
bøger3..
DSR’s historiefortælling stopper omkring 1967. Men nu går en gruppe
medlemmer med god hukommelse i gang med at skrive et jubilæumsskrift, der skal være klar til klubbens og studenterroningens jubilæum i
2017. Og du kan være med?.

Idémøde

Hvem var formand hvornår? Hvilket år fik vi båden
Heimdal? Hvornår kom der kvinder i klubben, og
hvordan blev de modtaget? Hvornår kom der kajakpolo i klubben? Der er mange spørgsmål og megen historie, som det er interessant for eftertidens og nutidens medlemmer for den sags skyld også at få opklaret og nedfældet på papir (og elektronik).
En gruppe ældre medlemmer med mange ro-år på
bagen og andre med en del færre år sammesteds
har sat sig for at samle op på alt, hvad der er sket i
klubben, siden der sidst udkom et større skrift om
klubbens historie, det vil sige fra 1 967 og helt op til
nu…ja, faktisk helt frem til 201 7, hvor klubben har
1 00 års og studenterroningen 1 50 års jubilæum.

Initiativgruppen vil være tovholdere for det store
projekt – og der er brug for alle gode input. Gruppen
vil her i løbet af efteråret indkalde til et møde, hvor
alle er velkomne. Der vil blive nedsat nogle arbejdsgrupper, der kan samle idéer og materiale til de enkelte temaer – og hver arbejdsgruppe vælger én,
der kan skrive om gruppens tema-historie på basis
af det materiale, der er samlet ind.
Hold øje med indkaldelsen til mødet, der vil blive
annonceret via Nyhedsbrevet … og kom og fortæl
om dine oplevelser i klubben …. uanset om du har
været her længe eller lige er startet som kanin.
Det er et fælles projekt!

Klubbens mangfoldighed

Gunvor Bjerre

Det vil ikke blive et kronologisk, men et tematisk
værk, hvor nogle f.eks. skriver om langtursroningens historie, andre om kaproningens, andre om
bådene, kvinder i klubben, husets historie, de nye
containere i Nordhavnen, køkkenet, vinteraktiviteter,
kunst i klubben, udmærkelser…osv… osv. Listen er
laaaaaang – og der er brug for MANGE med både
kort og lang hukommelse.
Indholdet skal bestå både af fakta og sjove anekdoter, så det bliver interessant og lystfyldt læsning.

SKRIV SKRIV SKRIV SKRIV
Går du med en journalist i maven – eller har du bare lyst til at fortælle om livet i DSR: sjove oplevelser,
interessante mennesker, nyt materiel, konkurrencer eller andet, som du tror kan interessere dine klubkammerater, så skriv det til DSR-bladet. Vi mangler indlæg fra DIG.
Der er også ledige pladser i redaktionen.
Send din artikel til: bladet@danskestudentersroklub.dk
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Mens vi venter på Michelin
Det kræver sin kvinde at få det
store barvagt-skema til at gå op,
men Anette Frost Jensen er mand
for det

En Dry Martini – very dry.

Hvis man spørger efter det i baren, kan man i princippet godt få det, for DSR har spiritusbevilling, og
baren hedder i virkeligheden Restaurant DSR - med
ansat kok. Restauratøren er identisk med vores formand, Laurits Rauer Nielsen.
Når man så alligevel ikke kan få den Dry Martini, er
det fordi, det ikke indgår i det daglige sortiment.
Faktisk bliver der næsten kun langet Coca Cola, postevand og nogle ganske få øl over disken af de frivillige, der tager barvagten.
Man kan godt få spiritus i DSR, men det indskrænker sig til snapsen til Studentersangernes sild ved
standerhejsning – og til klubfesterne.
Alt det fortæller Anette Frost Jensen, der er den
hovedansvarlige for baren og dermed også ansvarlig for, at der aften efter aften er nogen til at sælge
Rasmus’ (kok) lækre mad, der udgør barens største
omsætning.

Puslespil med mange brikker

Det er Anette, der sidder med det store puslespil,
der hedder barens månedsplan. Hun har en 35-40
navne at jonglere med og prøver at matche de individuelle datoønsker, så der hver aften er to, der
sammen kan passe baren og sørge for, at klubbens
medlemmer får noget at spise og drikke.
”Det er meget dedikerede folk, ” siger Anette, ”og
jeg synes, vi har et rigtig godt team, og vi har et rigtig godt samarbejde med Rasmus (kok). Det er én af
de gode ting ved så stor en klub, at der er så mange, der laver et entusiastisk frivilligt arbejde”.

Lær folk at kende

Er der folk, der pludselig får forfald på grund af sygdom eller af anden grund, så er der altid nogen, der
træder til og hjælper.
”At være barvagt er også en god måde at få udvidet
bekendtskabskredsen på for nye medlemmer,” synes Anette. ”Det kan tit være svært at komme til at
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Foto: Gunvor Bjerre

lære folk at kende i så stor en klub, når man er ny.
Men når man står og sælger mad, så møder man
alle, og man kan få en lille hyggelig snak”.
Anette overtog bar-stafetten fra Poul Danstrup, der
en årrække havde stået med ansvaret.
”Jeg synes, at jobbet er en interessant opgave, og
en mulighed for at give DSR noget tilbage for alt
det, klubben har givet og giver mig” siger Anette,
der selv har barvagt en gang om måneden for at
have lidt føling med tingene og fordi, det er morsomt at stå i baren.

Olympiske roere og kageroere

Hun har været medlem i klubben siden 2004 – dog
med en pause som passivt medlem på et par år.
Når hun ikke sidder og lægger bar-puslespil, så arbejder hun som kemiker med kvalitetssikring i medicinalindustrien hos Leo-Pharma.
En veninde introducerede hende til roning som en
ideel mulighed for at få motion og frisk luft samtidigt
- uden en bold! I DSR faldt hun for de mange aktiviteter, det gode kammeratskab og den store diversitet, der er i klubben,
”Jeg syntes, det var morsomt at kunne spise sammen med olympiske roere, kageroere, verandaroere
og almindelige motionsroere. Det er det gode ved
sådan en stor klub. Der er plads til det hele i DSR.”

Det svære kasseregnskab

Spørger man hende, hvad den største udfordring er
ved at være bar-ansvarlig, siger hun uden tøven –
med et grin:
”Det er at få kassen til at stemme! Det er noget af
en udfordring, for der er nogen, der betaler med
mobilepay, andre med klippekort, andre igen med
kontanter. Og står man lige og snakker eller bliver
afbrudt i en ekspedition, kan det godt kokse lidt.
Det er jo ikke professionelle bartendere. Vores kasserer Johan (Frydendahl) er en meget tålmodig

mand - og god til at gennemskue alle vores fadæser, så overskud og underskud udligner hinanden.
Sådan cirka!.
Anette er også lidt stolt over, at baren/restauranten
har fået en Elitesmiley.
”Hvad med en Michelinstjerne?” spørger vi.
”Vi har ikke inviteret dem endnu”, siger hun med et
stort smiley.
Gunvor Bjerre

Foreløbigt vinterprogram for salen 201 4 / 201 5
Starter uge 43 – morgengymnastikken fra uge 36
Mandag

1 7:00 - 1 8:30
1 8:30 - 20:00
20:00 -

1 7:00 - 1 8:30
Yoga
v. Petra
1 8:30 - 20:00
Cirkeltræning
20:00 Københavns
Skiklub

Tirsdag

Onsdag

07:00 - 08: 30
Morgengymnastik
v. Asbjørn Torp
1 7:00 - 1 8:30
1 7:00 - 1 8:30
Core- og
Godtvedgymnastik
cirkeltræning
v. Jesper
1 8:30 - 20:00
1 8:30 - 20:00
Core- og
cirkeltræning

Torsdag

Fredag

09:00 - 1 1 :00
Københavns
Skiklub
1 7:00 - 1 8:30
Core- og
cirkeltræning
1 8:30 - 20:00
Core- og
cirkeltræning
20:00 Københavns
Skiklub

07:00 - 08: 30
Morgengymnastik
v. Asbjørn Torp

Øvrige vinteraktiviteter
Torsdag
21 :30 - 23:00
Kajak Polo
Hillerøgade
Svømmehal
Sandbjerggade 35
2200 København N

Fredag

Lørdag

Søndag

09:00 - 1 2:00
Start mellem 1 0 Badminton i
12
Svanemøllehallen Orienteringsløb
bane 7 og 8
Se datoer i
klubben /
Østerbrogade 240
nyhedsmail
21 00 København Ø
Gåsehusets
adresse:
Rødpælevej 30A,
3450 Allerød

Vinterprogrammet er ikke endeligt færdigt, og der kan komme justeringer. Der arbejdes for, at der også
kommer et pilateshold samt danseundervisning.
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Kanindåbsfesten
Anno 2014

Der var, som altid, sat alle sejl til, da årets kanindåbsfest var afslutningen på en dag, hvor de fleste af årets kaniner var blevet døbt inden festen.
Dronningen lagde vejen forbi og berigede os alle
med en fantastisk tale; tre udvalgte DSR-medlemmer blev kåret med mere eller mindre flatterende titler; og Kong Neptun og hans smukke datter førte de
”ikke døbte” kaniner frem til straf.

Kåring af årets stræberkanin, møgkanin og instruktør

Dronningen, som forestod kåringen, indledte sin tale
med disse ord:

Titlen ”Årets stræberkanin” gives til et nyt medlem,
som har gjort sig bemærket ved sin frivillige stræben
efter at bidrage til Danske Studenters Roklub. Det
kan være ved at yde et stort stykke arbejde ved vedligehold, et arrangement eller socialt; kæmpe for
klubbens ære; eller ved at opnå rettigheder, som
normalt først opnås langt senere.

Styrmandsinstruktør Jørgen Elgaard begrundede
valget af årets stræberkanin ved, at den udvalgte
har gjort sig positivt bemærket på mange punkter.
Udover at ro sig til en plads i Spejl-båden, har han
også formået at uddanne sig til styrmand allerede

Fra venstre ses Hendes
Kongelige Højhed alias Gunilla
Sommer; Kong Neptun alias
Jørgen Elgaard Larsen og hans
smukke datter alias Kasper
Haagensen (Foto: Rikke Flindt)
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inden Svanemøllematchen. Han har deltaget trofast
i sommervedligehold og har endda repareret både,
som han ikke selv har roet endnu. Senest er han
blevet headhuntet til Materieludvalget. Årets stræberkanin er Peter Nikolai Holmsgaard.
Dronningen fortsatte med den knapt så kongelige
titel og sagde:

Titlen ”Årets møgkanin” gives til et nyt medlem for at
være rap i replikken, færdes i klubben, som var
medlemsnummeret langt lavere, end tilfældet er, og
for at have gjort sig bemærket for sin kækhed, sin
frækhed og måske for en enkelt uheldig episode.

Poul Danstrup motiverede valget af årets møgkanin
ved at nævne, at vedkommende allerede startede i
klubben i vinter og har deltaget i international regatta (i Kina). Hun har en omgangstone, der absolut
ikke bygger på den respekt, man normalt forventer
fra nye medlemmer. Og ikke mindst kunne Poul berette om en episode på vandet, hvor hun havde
styret direkte på en gul bøje og efter påsejlingen
absolut ikke havde udvist bekymring eller ydmyghed over for sin handling, men snarere i 20 minutter
fyldte Øresund med perlende latter. Ikke overraskende er årets møgkanin Cecilie Albrechtsen.

En del af ”straffen” for ikke at have
deltaget i dagens dåb var bl. a. at
kysse den smukke datters fod – dette
var noget af en mundfuld for de
måbende kaniner. . ! (Foto: Rikke
Flindt)

Fra højre ses årets stræberkanin
201 4, Peter Nikolai Holmsgaard;
årets møgkanin 201 4, Cecilie
Albrechtsen, og ikke mindst årets
instruktør 201 4, Jan Pierrel
Mikkelsen (Foto: Rikke Flindt)

Den sidste del af kåringen fik disse vigtige ord med
fra Dronningen:

Uden instruktørerne i Danske Studenters Roklub var
der slet intet at fejre i dag. Frygtløse begiver de sig
til søs med landkrabber, der kun langsomt lærer at
håndtere en åre, styre en båd og med overbevisning

i stemmen og rettidig omhu give korrekte kommandoer. Det er til tider med livet som indsats, at instruktørerne med den største tålmodighed og pæ-

dagogisk snilde får lirket kommandoer og søfartsregler ind bag de tørre pander; og får vredet de stive
landkroppe i de rigtige maritime stillinger, der giver
båden den rette fart og retning mod store sejre, heroiske eventyr og muskuløse kroppe.
Årets kaniner har i dag nomineret og stemt om,
hvem der skal modtage den ærefulde titel: Årets instruktør. Kandidaterne er mange og spændingen
stor.

Instruktionsrochef Marianne Olsen kunne berette, at
stemmekassen hele dagen var blevet flittigt benyttet, og budene på årets yndlingsinstruktør var mange. Der var dog én, som stak ud og løb med titlen
pga. sit store engagement og motivation; hans store
fokus på den enkelte kanin; og et humør, som altid

fylder hele båden. Desuden instruerer han ikke bare
på de faste instruktionstidspunkter, men også på
rigtig mange skæve instruktioner. Derfor var det en
velfortjent ære, som årets instruktør, som tilgik Jan

Pierrel Mikkelsen.

Alle tre blev hædret og modtog ”folkets” hyldest. Og
Dronningen tilføjede:
Jeg vil i den forbindelse gerne på kongehusets vegne rose alle instruktører i Danske Studenters Roklub,
som har ydet en stor og flot indsats for at holde de
stolte traditioner som søfartsnation i hævd. Uden jer
ville det danske rige enten skulle afstå alle øer eller
gøre dem landfaste. Og det kunne nemt koste min
apanage, hvis det blev nødvendigt.
Jeg sender mine varmeste hilsner til søens folk. Både dem, der færdes ved egen kraft. Og dem, der
færdes for sejl eller med motorkraft. Sejlads med
Dannebrog er min foretrukne transportform! Og ophold på kongeskibet er for prinsegemalen og jeg de
lykkeligste stunder, vi har.

En vel tilrettelagt dag med en flot og festlig afslutning, som i løbet af natten svømmede over i historien.
Marianne Bentzen
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Gulerod eller pisk?
Hvilken metode skal man bruge som træner?
Interview med træner Bøg Mosegaard

Hvad er din ”rohistorie”?

Jeg startede som roer i 1 996. En rigtig god veninde
fik mig ned i klubben. Det var i en periode, hvor jeg
gik og var trist på grund af en knæskade. Den forhindrede mig i at spille fodbold - som jeg ellers var
ret god til og havde meget sjov ud af. Selv om min
far havde været kaproer i Hellerup Roklub, så havde
roning aldrig fanget mig ind.
Jeg begyndte med at ro motion+, som var forløberen for Inka-roning(= langdistancekaproning i inriggere). På den tid - når man havde fået roret – så
passede man sig selv. Man trænede ikke i at blive
en bedre roer. Det syntes jeg var forkert, og det gav
jeg udtryk for. Nogle få ivrige roere tog mig på ordet
(de yndede at ro helt til Tårbæk på en almindelig tur)
– og så var jeg i gang som M+roer.

Hvornår og hvordan blev du træner?

I 1 999 begyndte jeg som træner og startede racerkanin-træningen i den form, det har i dag. Det vil sige i stedet for at være et meget kort forløb frem til
Svanemøllematchen, så blev det til en længere
roskole. På det tidspunkt kunne jeg se, at mine træningskammerater kun lige nåede at snuse til de finere detaljer i roteknikken for så at blive indfanget af
andre ting. Efter aftale med min træner Jens Chr.
Pørneki gik jeg i gang med racerkanintræning. Jeg
var træner sammen med Thomas Krumholt, og jeg
fortsatte med forskellige hjælpetrænere i flere år, og
sidste årgang var 2008.

Hvorfor blev du træner?

Blandt andet fordi jeg i anden idræt har erfaret vigtigheden i at få lært teknikken ordentligt, før den
voldsomme fysiske træning sætter ind. Som gammel elitesvømmer, der trænede meget uden først at
have fået dét på plads. Senere erfarede jeg i min
fodboldtid, at det med teknikken lønnede sig. Det
med at være træner har fulgt mig både i svømning,
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fodbold og nu roning.
Og det er nok som spillende fodboldtræner jeg har
lært at råbe højt!

Hvad kræves af en god træner?

For det første skal man have en vis empati med roerne. Jeg er dog ikke så interesseret i, hvad de har
oplevet før de kom til træning, men hvad der sker
under – den oplevelse, de får under træningen. Det
ligger mig meget på sinde og er efter min mening
roningens bedste salgspointe.
For det andet skal træneren både være struktureret
og kunne tåle, at det ikke altid er ens egen der bliver
fulgt – at kunne tilpasse sig.
Træneren skal desuden kunne sit håndværk. Grunden til, at Pørneki pegede på mig, var, at når jeg
havde instrueret kaninerne, så mente han, de roede
ret pænt bagefter.

Der er forskellige metoder en træner kan benytte
sig af:
Lige fra den opmuntrende, der roser, og til den
anden ende af spektret, den strenge ”fejlfinder”.
Hvor er du?
Jeg prøver at holde mig fra ordet ”fejlretning”. Det
indebærer, at kaninen ved, hvad det ”rigtige” er - og
det er der ikke mange, der kan formulere! Hvorfor
det at tale om fejl negerer sit eget formål, idet det
pålægger kaninen/roeren en skyld oven i de ellers
rigelige udfordringer, roningen stiller. Det nytter ikke
noget, at man som kaproer i lange træningsperioder
får at vide, at man ikke er god nok.
Noget er pædagogik om rotaget - teknikken - og
noget er strukturen på træningen.
Kaproning er en langvarig proces, så det er vigtigt
at få snakket om, hvor vi skal hen og så arbejde
derhen ad. Hygge hører til efter træningen, og dét
skal der også være.

Da jeg startede, var der mange meget dygtige instruktører i DSR. Der blev lagt meget vægt på at
tage imod nye roere, hvor jeg måske prioriterede at
formidle oplevelsen ved at koncentrere sig om at
lære rotaget – at træne.
Det skal være sjovt at ro!

Har du brug for at inspirere/opmuntre dine roere
i den daglige træning?
Det er ret hårde krav, der stilles, når man skal ro
konkurrence over 25 km. Jeg bruger de rutinerede
roere som inspiration for de nye, så det er rokammeraterne og selve roningen, der ”forfører” dem –
det er ikke mig.

Hvordan gør du ved konkurrencerne?

Jeg bryder det meget ned i enkeltdele.
Når vi står dér, gælder det om at få bragt fokus over
på de ting, de kan gøre noget ved.
Og der er nok at tage fat på. Man skal være en god
holdkammerat, det er vigtigere end noget andet.
Man skal kunne ramme præcist i indsats og afvikling. Ro ordentligt i både styrbord og bagbord. Man
skal kunne styre i forhold til vejret – og finde vej.

Fremtiden for langdistancekaproningen?

Det går jo rigtig fint (her smiler Bøg stolt). Jeg prøver
hele tiden at udvikle nye roere og har flere gange i år
stillet med et par nye i bådene. Der vil også fremover blive roet på fremragende vis i langdistancekaproningen.

Er der mere du vil tilføje?

Vi har talt en del om inriggere. Jeg har trods alt
trænet i flere år i outriggere end i inriggere.
Ja, hvad siger du selv? Er jeg som jeg selv siger?

Din ropædagogik kender jeg jo fra din tid som
træner for os veteraner – hvordan du inspirerede
os gamle kaproere. Ja, du er, som du selv siger
det.
Og når jeg så ser dig sådan en aften - midt i det
myldrende liv her på bådpladsen – godt brugt,
som du selv siger – så er det bare alletiders!!!
Asbjørn Torp
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Jubilæumsportrætter
25 og 50 år i DSR

DSR er en klub med trofaste og vedholdende medlemmer. Når man først er blevet medlem af DSR, så
slipper man ikke sådan taget igen – og hvorfor skulle man også det!
Et stort til lykke til alle, som har rundet en milepæl i
deres DSR-historie. Her et spot på nogle af årets
personalia.

50 år i DSR

Han har også været med til at starte den egentlige
rotræneruddannelse i Danmark under DFfR. Og han
kæmpede i den periode for at få det ergonomiske
aspekt ind mht. håndteringen af tunge inriggere
(f.eks. bådvogne i stedet for at bære dem og taljeanordninger mht. anbringelse af bådene på hylderne) og så ikke mindst ”forbudte” styrketræningsøvelser (f.eks. squats med stor belastning for ryggen).
Asbjørn har haft og har stadigvæk adskillige kasketter på, så som rotræner (1 970-81 ); formand
(1 981 -82); og nu aktiv gymnastiktræner (siden 1 991
hver tirsdag og fredag kl. 7); instruktør; træner af
veteran-kaproerne; langtursstyrmand; otter-styrmand og bådformand. Samtidig får Asbjørn tid til at
ro morgenroning og veteran-kaproning. Og ikke
overraskende blev han tildelt Sejrsmasten i 2009.
Vigtigste punkt på agendaen er nu, at der bliver
taget initiativ til en seniorafdeling med aktiviteter i
klubben i ”de lyse timer”.

Foto: Lars Bundesen

Asbjørn Torp er en anden jubilar, som kan pryde

sig af 50 år i DSR. Faktisk daterer Asbjørns ro-cv
sig til ti år tidligere, da han starter som ungdomsroer
i naboklubben, Kvik, 1 2 år gammel. I 1 958-64 var
han kaproer og blev både dansk og nordisk mester i
otter. Han har roet adskillelige ”Universitetsløb”
(Kbh-Århus) og ”Studentermatcher” (UniversitetetPolyteknisk Læreanstalt). Og har aldrig tabt den obligatoriske ølstafet.
I sine 50 år hos DSR kan man vist roligt sige, at Asbjørn Torp har bidraget med en del til DSR. Han har
været med til at i gangsætte adskillige af de aktiviteter, som i dag er videreført i DSR, så som turene til
Strönhult og Hjelmsjölejren (dengang en decideret
kaproer-træningslejr, hvor det blev afprøvet at træne
”østtysk” = vanvittig hård træning 3 gange om
dagen i en hel uge).
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Hvorfor roning – og SÅ længe? Det er svært at forestille sig i dag, men Asbjørn var en ”stor tyk
dreng”, der ikke kunne spille bold, men elskede alt,
hvad der havde med vand at gøre. Da han efter
femte klasse skulle skilles fra sin bedste ven, så
valgte de i stedet at blive roere sammen. De havde
nogle fantastiske ungdomsledere, der var meget
engagerede, og det blev kimen til kaproning. Specielt holdsporten – det at ro kaproning i otter kan i
flg. Asbjørn næsten ikke beskrives, og mandskabet
fra otteren ses stadig den dag i dag i ”Kviks Venner”.
Den ene gang, hvor Asbjørn har overvejet at melde
sig ud, da tænkte han på, hvor mange af hans venner, der findes i roningen – og siden har han aldrig
overvejet det igen. Det at dyrke en idræt hvor den
skønne natur er en del af det hele, ikke mindst på
langture (gå ikke glip af det!) – det er bare fantastisk.
Asbjørn slutter: Tak, for alle de år – til alle de dejlige
rokammerater, som jeg har fået lov at møde!

Foto: Lars Bundesen

Peder Riis Hedegaard blev medlem i DSR i 1 964

og roede i sær motionsroning fra Svanemøllen.
Desuden deltog han i langtursroning i de danske og
norske farvande. Peder er i perioden 1 966-69 bortrejst, og der venter der ham noget af en overraskelse ved hjemkomsten til klubben - DSR havde i mellemtiden budt velkommen til kvinder i klubben. Dette førte dog til, at Peder møder sin nuværende kone. Så det var samtidig noget af en gevinst.
I dag deltager Peder i veteranroning på Bagsværd
og Asbjørns morgengymnastik.

der deltog i langturen på Nilen i 1 992. Lars har også
arrangeret langture, og hans varemærke er blevet
den årlige tur på Flensborg Fjord (som varmt kan
anbefales).
I 1 993-95 besidder Lars posten som motionsrochef;
han er bladredaktør i en lang årrække; og desuden
medlem af langtursudvalget. Lars er dog mest kendt
ved at være personen med kameraet om halsen,
som dækker mange begivenheder i DSR. Om det er
prinsesse Benedikte, som overrækker priser; standeren, som skal hejses; eller kaniner, som skal døbes – Lars er altid på pletten! Derfor tildeles han
også velfortjent ”Papirkniven" i 1 998.
De seneste år er Lars at finde som medlem af bladredaktionen og barudvalget. Og er, som altid, bag
en del af de gode billeder, som findes her i bladet.

På redaktionens vegne vil jeg gerne ønske jer her og
alle dem, som ikke er nævnt (og derfor ikke glemt)
et stort TIL LYKKE med den tid, I har lagt i DSR.
Marianne Bentzen

25 år i DSR
Lars Bundesen og Peder Juhl Madsen er startet

samtidig i DSR for nu 25 år siden – og de følges
stadigvæk ad.
Peder Juhl Madsen er en kendt skikkelse i baren og
mangeårigt medlem af Køkkenudvalget. Han har
haft den skønneste tur på Øresund; har torpederet
med havnerundfarten en søndag eftermiddag; og fik
kajakret ved at krydse Svendborgsund. Ja, det er
ikke gået stille af i Peders rohistorie. Og selvom han
ikke er den generte type, så har han her valgt at
dreje spotten mod klubbens mangeårige hof-fotograf Lars Bundesen.
Lars Bundesen kunne fejre sit 25-års jubilæum af
klubben den 21 . juni i år. Og også Lars er én af de
personligheder, som har lagt og lægger mange
kræfter i DSR.
Lars dedikerer hurtigt sit hjerte primært til motionsog langtursroning og bliver omkring 1 991 instruktør
– og instruerer den dag i dag stadigvæk nye medlemmer af klubben.
Efter sin første langtur til Berlin i påsken 1 990, så er
der ingen tvivl. Lars er bidt af langture, og han skal
selvfølgelig også være langtursstyrmand (1 992). Siden er det blevet til rigtig mange langture, bl.a. i
Norge, Sverige og Tyskland. Og Lars mener at være
det eneste nuværende aktive medlem af klubben,

Det var to overraskede roere, som blev husket og fejret på
dagen af klubkammerater. Nemlig Peder Juhl Madsen og
Lars Bundesen, som begge kunne fejre 25-års jubilæum
samme dag”. Foto Steen Knudsen
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I øvrigt mener jeg
Redaktionen har modtaget input, såvel verbale som skriftlige,
og videreformidler nogle af disse nedenfor

I øvrigt mener jeg, at...
Det er glædeligt, som TURroningen har udviklet sig
tirsdag, torsdag og søndag, hvor vi jævnligt kan
sende to både på vandet i denne afslappende disciplin. Det giver “de gamle”, som ikke følger behov
(korrekt eller ej), for at få deres roning korrigeret, en
mulighed for at fortælle skrøner fra gamle ture, til
glæde for kaniner og andre yngre medlemmer, som
ser det hyggelige i en slappetur til Skovshoved eller
Taarbæk.
Den gamle sang om hensyntagen til hinanden kan
åbenbart ikke synges ofte nok.
Mange medlemmer henstiller, at cykler henstilles i
en af de dertil indrettede holdere og ikke IMELLEM
to holdere, hvorved 2 pladser spærres, og fra tid til
anden er der jo RUN på, så pladserne er FÅ.
Hensyntagen til hinanden på verandaen (indendørs)
hvor det burde være en selvfølgelig sag, at man IKKE dukker op for at spise eller hygge sig i surt lugtende brugt/snavset rotøj, til stor gene for andres
lugtesans.
Når I har roet eller motioneret på anden vis, så vask
jer og tag rent tøj på, - rotøj eller ej.
Deodorantbrug er efter vask. HUSK også liiige at
fjerne brugte håndklæder, plaster, flasker og gam-

melt træningstøj fra omklædningsrummet så det/de
ikke ligger/hænger og “dufter” !
Velcro-sagen er dukket op igen, og under skift i bådene går der længere og længere tid med at spænde fødderne fast, efterhånden som læderstropperne
bliver stivere og stivere. Kunne klubben mon overveje – om ikke andet så på forsøgsvis – at udskifte
nogle læderstropper med velco do. DET VIRKER JO
FINT PÅ COASTALBÅDENE, SÅ HVORFOR IKKE
PÅ DE GAMLE OG NYE INRIGGERE???
Ved tasterne
Peter Kofoed

BILLEDER TIL BLADET
Har du tilfældigt mobilen klar, når der sker ét eller andet sjovt i klubben, eller har du et superprofessionelt
kamera, der kan tage pang-billeder…eller har du bare noget midt imellem, så send billederne til DSRbladet – enten som illustration til en artikel, eller som noget, vi kan bruge i bladets billedarkiv.
Men HUSK: billederne skal være skarpe, i så høj opløsning som muligt og mærket med fotograf, dato,
sted, hvem, der optræder og i hvilken situation.
Send dem til: bladet@danskestudentersroklub.dk
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Bestyrelse og udvalg
Formand
Laurits Rauer Nielsen
21 47 7576
formand@danskestudentersroklub.dk

Kasserer
Johan Frydendahl
2923 4278
kasserer@danskestudentersroklub.dk

Materielforvalter
Anne Yde
861 8 3884 / 5354 1 054
materiel@danskestudentersroklub.dk

Instruktionschef

Henrik Stenberg
Asmussen
2073 6007
kaproning@danskestudentersroklub.dk

Marianne Stæhr Olsen
61 30 6437
instruktion@danskestudentersroklub.dk

Sportsrochef
Jeppe Hørmand-Pallesen
2679 3940
sport@danskestudentersroklub.dk

Langtursrochef
Gunilla Sommer
41 40 71 38
langtur@danskestudentersroklub.dk

Husforvalter
Mads Reinholdt
Rasmussen
51 90 9841
husforvalter@danskestudentersroklub.dk

Barudvalg
Anette Frost Jensen
3061 4455
baren@danskestudentersroklub.dk

Pia Åbo Østergaard
2076 1 737
sekretaer@danskestudentersroklub.dk

Kaproningschef

Motionsrochef
Vacant
9999 9999
motion@danskestudentersroklub.dk

Sekretær

Tøjudvalg
Juliane Elander
Rasmussen
281 3 961 7
toejudvalg@danskestudentersroklub.dk

Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55, 21 00 København Ø

Bankkontonr.:
Girokonto:
Hjemmeside:

Kajakrochef
Lars Fomsgaard
3929 4466
kajak@danskestudentersroklub.dk

Orienteringssektion
Formand
Ronald Clausen
4588 5886
ronald@brclausen.dk

Kontingent
kasserer
kontingent@danskestudentersroklub.dk

Danske bank: 1 551 -43301 6281 3
500 34 66
www.danskestudentersroklub.dk

Bagside: Lørdag d. 30. august var kong Neptuns helt store dag, da han fik dyppet DSRs kaniner i det våde element. Men så
blev de også ægte DSR roere!
Foto: Lars Bundesen
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