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FORORD 
Som et værdifuldt kildemateriale for Danske 

Studenters Roklubs historie findes en ubrudt række 

af klubårbøger , sluttende i 1977 . I anledning af Dansk 

Studenterronings 120-års jubilæum udsendtes i 1987 en 

klubårbog, som skildrede klubbens øjeblikkelige tilstand 

og samtidig i vidt omfang dækkede udviklingen i det 

årbogsløse tiår . 

Nærværende årsskrift betegner sig som "årsberetning 

for 1989", og dets væsentligste sigte er da også at være 

en dækkende beretning om klubbens liv og virksomhed 

dette år . Alligevel har vi fundet, at en del 

begivenheder, som er indtruffet i 1987, 1988 og før, 

ikke kunne lades uomtalt, uden at der ville efterlades 

betydningsfulde huller i klubhistorien . Arsberetningen 

indeholder derfor bl.a . en summarisk klubberetning 

og en beretning om kaproningen for årene 1987-88 og 

om klubbens hedengangne Nivå-hus, samt mindeartikler 

om tre æresmedlemmer af D. S. R . , som siden sidste 

ordinære årbogs udgivelse er afgået ved døden: 

Gudmund Schack, Bjørn Møller og Oskar Bondo Svane. 

Desuden er der optrykt nogle historier fra klubbladene 

de sidste to år. 

Det er vores håb , at dette årsskrift bliver det første 

af en lang række af årlige beretninger om livet i vores 

klub. 

Mette Bacher Jensen Nicolai Lindgreen 

BERETNING FOR 1989 

Rosæsonen 1989, helt nøjagtig perioden 2. april - 29. oktober, har været 

præget af stor aktivitet og mange nye initiativer. Vejrmæssigt har vi været 

begunstigede. Den meget milde vinter medførte, at ro-aktiviteten kom 

hurti9t igang og at tilstrømningen af nye medlemmer begyndte . Denne 

har været overvældende . Ca. 450 mennesker har i sæsonens løb haft lyst 

til at prøve roningen i DSR . Heraf meldte 371 sig ind. En sådan 

tilstrømning er både glædelig og problematisk. Dette er vist det største 

antal nogensinde en enkelt sæson. Jeg vil senere komme ind på 

spørgsmålet om klubbens kapacitet. 

Der var pr . 1. oktober 1989 713 aktive og 55 passive medlemmer. 

INSTRUKTIONEN har som følge af den store medlemstilgang været en 

tidskrævende opgave. Heldigvis var der gennemført et instruktørkursus 

for 21 nye instruktører umiddelbart før sæsonens start, således at vi 

rådede over 50-60 instr uktører. Forsæsonen gik over al forventning . 

Senere på sæsonen gik det mere trægt med instruktørfremmødet. men 

takket være en lille kerne af instruktører lykkedes det at få alle 

instrueret. 

STYRMANDSINSTRUKTIONEN , arrangeret af Pernille Jørgensen, har 

fungeret det meste af sæsonen, men man kunne ønske sig en større 

kapacitet. 

SCULLERINSTRUKTIONEN er foregået under ledelse af Mogens Haut, 

og det lader til at interessen for denne bådtype er stigende . Det hænger 

måske sammen med, at vi nu har et antal scullere, der er fuldt brugbare? 

KAJAKINSTRUKTIONEN er atter i år blevet varetaget af Kell Lauritsen 

på bedste vis med et større antal kajakretter til følge . 

MOTIONSRONINGEN har været koncentreret på tirsdage og torsdage, 

hvor søgningen har været stor . En tom bådehal har været et almindeligt 

syn på disse aftener. 
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Kajakinstruktion . M.J. fot 

Af større arrangementer har der været turen til Skodsborg Kristi Himmel

fartsdag, Rosportens Dag, Sankt Hansaften-turen og som en nyhed en 

nattergaletur på Furesøen . Alle disse arrangementer var velbesøgte. Disse 

arrangementer er i høj grad med til at sprede aktiviteten fra tirsdag/tors

dags-roningen, og der bør derfor i de kommende sæsoner satses på fælles

a rrangementer - specielt i week-enderne. 

ROVAGTORDNINGEN har i år fungeret praktisk taget hver aften. 

LANGTURSRONINGEN kunne nok være dyrket mere, end det har været 

t il fældet i den forløbne sæson . Vi har haft deltagere med på kredsturene 

til Berlin i Påsken og til Loirefloden i juli . Pinsetu r ene blev afviklet med 

god deltagelse . Svante er blevet flittigt benyttet i finske farvande, og 

det e r lykkedes at få en føljetonbåd hjen:t igen efter en Sjælland 

Rundt -tu r, og v i ha r haft roere med på FISA - tu r en til Arendal. Jeg håber 

at se AR & PR ude i næste sæson . Svante ligger i Abo og kan benyttes 

igen næste sommer . 

Et område , de r kan klassifice r es som både langt ursroning og kaproning , 

er langdistancekaproningen . Der har blandt DSRs medlemmer været en 

s tigende int eresse fo r denne d isciplin . Vi e r i bestyrelsen meget posit ive 

over for en udbygning af denne aktivitet og undersøger iøjeblikket 

mulighed er ne . 

KA PRONI NGSA FDELI NGEN startede sæsonen 1989 med en målsætning 

om at r ekruttere 20 nye kaproere . Det lykkedes, og der har været ca . 

~o aktive kaproe r e i år, hvil ket e r den stør s te kapr oningsafdeling, DSR 

har haft i mange å r . 

På materielsiden føles det meget mere tydeligt, at anskaffelserne de 

sidste 10 år har været minimale, og der er et stort ønske om en fornyelse 

af materiellet. 

På trænersiden har Lars Nielsen, Jess Rasmussen og Palle Rørsgaard 

gjort et stort arbejde, der har udmøntet sig i flere gode resultater. 

Kaproning på det plan, det dyrkes i DSR, er ressourcekrævende på det 

økonomiske område. Uden støtte fra Ree's Legat og fra vore to sponsorer, 

DDE og Handelsbanken, kunne det ikke lade sig gøre. Jeg vil her 

udtrykke vor varmeste tak for den støtte, vi har modtaget. 

Det lykkedes i år at få afholdt den traditionelle ottermatch mellem 

Københavns Universitet og Polyteknisk Læreanstalt. Denne har ikke været 

roet i en lang årrække, men en energisk indsats fra Nicolai Lindgreen 

gjorde, at arrangementet kunne løbe af stabelen søndag den 3. september 

med deltagelse af rektorerne for de to læreanstalter. 

Polyteknikerne vandt. Aftalen er allerede nu, at den roes igen næste år, 

søndagen før efterårssemestret starter på KU og DtH. , Holdene vil blive 

ledet af to af dette års deltagere - Susanne Agersnap (KU) og Mette 

Rasmussen (DtH). 

En anden traditionel match er blevet afviklet, nemlig KV I K -matchen. 

Denne var i år udvidet til en kaproning i inriggere mellem alle Svanemølle

klubberne . Denne Svanemøllematch vil også blive afholdt næste år med 

Roklubben Gefion som arrangør. Resultatet af den egentlige KVI K-match 

blev at, Bolcheglasset gik til KVI K, og at Spejlet og Damepokalen gik 

til DSR . 

Om efteråret afholdes en otterkaproning over godt 20 kilometer på Gøta 

Elven. Hvert år fremkommer der planer om deltagelse, men alt for ofte 

er de ikke blevet ført ud i livet. Sådan gik det ikke i år . 3 hold - 1 

herrehold og 2 damehold - deltog. Efter referaterne at dømme er der en 

god chance for, at dette bliver en tilbagevendende begivenhed. 

VINTERGYMNASTI KKEN har, som alle, der kommer i klubben, ved, 

en overvældende søgning. Vi har i år udvidet med endnu to hold onsdag 

og fredag. Der gøres nu gymnastik på 10 hold i løbet af ugen . Udvidelses

mulighederne er begrænsede, men vurderes løbende. Vi forsøgte i år med 

et enkelt hold gymnastik i sommerperioden , hv ilket også blev en succes . 

KLUBLIVET indebærer naturligt en række aktiviteter med køkkenet 

som centrum . Vi ved alle , at å ret startede p r oblematisk med J ytte Nilssons 
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sygdom. Det lykkedes dog et energisk køkkenudvalg bestående af Erik 

F . Madsen, Lene Hansen og Birgitte Larsen at få køkkenet til at fungere . 

En frivillig madlavningsordning blev etableret og har fungeret meget fint 

på tirsdage og torsdage. Det ser ud som om det gennemsnitlige antal 

spisende nærmer sig de 60 pr . aften, hvilket bekræfter successen. 

Vi er nået frem til en køkkenordning, hvor Jytte tager sig af de store 

udlejningsarrangementer , og køkkenudvalget tager sig af den frivillige 

drift samt medlemsudlejning og klubfester . Der er skabt et godt miljø i 

og omkring køkkenet , der virker meget fremmende på klublivet. 

Klub
liv 

. J. fot 

Et andet initiativ har haft succes, nemlig kaninmodtagelsen . Et udvalg 

bestående af Lise McNamara , Lise-Lotte Jacobsen, Jens Christoffersen 

og Lars Rossen f ik organiseret kaffe/the og kager til alle på instruktions

aftenerne . Der er ingen tvivl om, at dette har betydet meget for de nye 
medlemmers indfør ing 

fulgt op til næste å r . 
klublivet, og jeg håber, at initiativet vil blive 

Når der tales klubliv , skal også nævnes vort klubblad . Det er lykkedes 

Mette Bacher Jensen næsten at få bladet ud til tiden hver eneste gang 

på trods af mine og sikkert også andres forsøg på at trække indlæggene 

godt på den anden side af dead-line. Der har været mange roser for et 

flot blad, som jeg ved læses af mange uden for DSR. 

MATERIELLET har været udsat for en hård belastning p.g . a. 

aktiviteten . Til orientering kan jeg oplyse, at der er blevet roet 63 . 000 

medlemskilometer fra Svanemøllen alene. Bådene har stort set kunnet 

bruges takket være et meget aktivt materieludvalg, hvor jeg især vil 

fremhæve Mikkel og J ørgen Foss , som trak det t unge læs . Der forestår 

nu en kraftig indsats med at få bådene gjort klar til sæsonen 1990 . Atter 

i år er indført en arbejdsordning, der indebærer, at alle aktive skal yde 

en indsats svarende til 8 timers arbejde . Vi agter at benytte professionel 

hjælp ved de større reparationer, men medlemmernes indsats er stadig 

en absolut forudsætning, for at vi kan få noget at ro i, når · sæsonen 

starter . 

Gaver og mange medlemmer har givet os mulighed for at supplere 

bådparken . Vi har i år indkøbt en 4-åres inrigger glasfiber fra 

Grejsdalens Bådværft for egne midler samt en 2-åres inrigger fra Vichtor 

Jensen, skænket af DSR 's Venner . Herudover er der anskaffet en kajak , 

et større antal årer samt rigge til mange af vore scullere . 

. Vi har allerede nu disponeret nogle bådeindkøb for 1990 . Der er bestilt 

en 4-åres inrigger og en 2-åres inrigger i glasfiber fra Grejsdalens 

Bådeværft til levering i begyndelsen af sæsonen 1990. Den 4-åres inrigger 

er en gave fra DSR' s Bådeværft. 

KLUBHUSET har i år haft 50-års fødselsdag. Det kan man godt se på 

det. Vi besluttede derfor at undersøge mulighederne for en 

gennemgribende istandsættelse. Status for dette projekt er i øjeblikket: 

Vi har besluttet at nyindrette køkkenet, således at det lever op til 

den standard, der kræves af et restaurationskøkken . Denne ombygning 

vil blive finansieret over klubbens/køkkenets drift. Vi har modtaget en 

række gaver og tilsagn om gaver til et samlet beløb på 320.000 kr .. som 

vil gå til bl.a . en istandsættelse af førstesalen. Det er uundgåeligt, at 

disse istandsættelser vil give nogle gener, men det må vi tage som det 

kommer! Selve ombygningerne kommer nok først i gang, når rosæsonen 

er startet, da lokalerne ikke er udlejede på denne tid af året. og vi selv 

kan opholde os i det fri . 

For et par år siden nedbrændte vor week-endhytte i Nivå, og vi 

regnede alle med at dette var et endeligt punktum for week-endture derop. 

Der er i efteråret indledt kontakter med Karlebo Kommune, der er positivt 

indstillet på at hjælpe os til et nyt hus for den forsikringssum, der står 

til udbetaling. Der er mange problemer, bl.a. fredningsplaner, så intet 

er afgjort. Jeg håber dog, at forhandlingerne med kommunen vil fortsætte 

og ende med et positivt resultat. 

GASEHUSET i Allerød bliver mest benyttet af vor orienteringssektion, 

men andre er også meget velkomne til at bruge det. Det er et dejligt hus 

med en sjælden skøn beliggenhed i skoven. Jeg kan kun anbefale, at flere 

møder op i huset, dels til orienteringssektionens arrangementer og dels 

på eget initiativ. 

9 
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Umiddelbart før generalforsamlingen sidste år blev Studentersangfore

ningens lejemål opsagt med henblik på genforhandling. Vi er nået frem 

til en aftale, der er fornuftig for begge parter. Sangerne råder over salen 

hver mandag aften fra klo 17 og ca. 10 onsdage om året fra klo 19. 

Sidste år modtog vi en arv efter pianofabrikant Bjørn Møller, og det 

blev diskuteret på generalforsamlingen, hvad vi skulle bruge pengene 

til. Atter i år er vi blevet betænkt med en arv, idet vi har modtaget 

100.000 kr. efter hospitalsdirektør Bjørk Berthelsens enke. 

Formand Henning 
Rasmussen overrækker 
ALLIGATOREN til 
Susanne Agersnap. 

M. J . fot. 

Som nævnt tidligere, har vi i år h f 
a t en meget stor medlemstilgang, 

og medlemstallet er steget med mere d 200 
en . Der er fra flere sider rejst 

spørgsmål om, hvorvidt klubben k °l 
an ta e yderligere medlemstilgang . Der 

har tidligere været I t fl 
ang ere medlemmer i DSR, men aktiviteten var 

dengang langt mere spredt over dagen, og fremfor alt blev der roet meget 

lørdag! søndag. Aktiviteten er i dag koncentreret ti I ugens første ~ dage 
kl . 17. 

Spørgsmålet er altså yderst relevant. 

Beslutningen om, hvor mange vi skal være, bliver altså en balance 

mellem behageligheden ved at have ~od plads og det at have råd til 

pladsen. Personligt mener jeg, at vi kan magte et par hundrede medlemmer 

mere, hvis vi tænker os om. Aktiviteten skal spredes, og der skal en 

bedre organisation til på flere områder. Der er ingen grund til at tro, 

at medlemstilgangen vil aftage. - Så skal vi bare lade stå til? - eller skal 

vi indføre ventelister og kun åbne klubben efterhånden, som vi kan klare 

en kvalitativ god modtagelse af de nye medlemmer? Jeg tror ikke, at mange 

af os umiddelbart er stemt for en "lukket" klub, men personligt tror jeg, 

at vi kan blive nødt til at prioritere de nuværende medlemmer højere end 

de, der ønsker at blive medlemmer. Lad os håbe, at vi kan organisere 

os til en løsning på opgaven, således at mange flere må opleve glæden 

ved at ro. 

Henning Rasmussen 

Ib Jørgensen foto 

11 
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UBHUSET 50 AR 
Il, 1\ 18. juni fejrede vi, at det var SO år siden, vores klubhus 

v 11 møllen officielt indviedes. 

Som så meget andet i D. S. R. var huset for en stor del finansieret 

af ingeniør Herman Ree, der også forestod opførelsen som formand for 

et byggeudvalg, hvis øvrige medlemmer var klubbens formand, Gudmund 

Schack, kaproeren Mogens Hee, materielforvalteren ingeniør J. 

Norman-Hansen, samt ingeniør, dr. techn. Chr. Ostenfeldt. Men i øvrigt 

udførte en lang række af de mere menige medlemmer store dele af 

jordarbejdet. navnlig planeringen af, hvad der dag er forpladsen, 

foruden en del andre forholdsvis let tilgængelige opgaver i forbindelse 

med opførelsen . 

Billedstekst, forrige side: 
Fra klubhusets opførelse: Fliserne ankommer og losses, hvorefter der holdes 
et tiltrængt frokosthvil. Festsalen rejser sig, og bygningen skyder i 
vejret. - Ree og Schack kontrollerer, at alt sker planmæssigt. 
Herunder: 
Fra indvielsen: fra venstre Ingeniør Hermann Ree, Professor Knud Secher , 
Kronprins Frederik (IX) og Gudmund Schack. (Amelung fot. ) 

Huset lagdes stort an; det blevet II Ropalads" , som overgik alt , hvad 

nogen anden sportsklub havde kunnet præstere . Underetagen skulle 

kunne rumme klubbens ny bådpark , som allerede oversteg bestanden 

inden branden 1936, hvor alt tabtes, og på førstesalen kunne 

medlemmerne boltre sig i en stribe saloner, grupperet om den 1S0 kvm . 

store og lyse festsal. Uden om fandtes til alle sider sol-terrasser. 

Klubbens restauratør serverede både morgenkaffe, frokost og aftensmad , 

spisestuen eller på terrasserne, efter ønske. Det var store forhold . 

K lubhuset er ikke mere, hvad det en gang var . Dels er de SO års 

brug ikke gået umærkeligt hen over huset, og dels må det nok i dag 

erkendes, at en del af de ændringer, der i årenes løb er foretaget , ha r 

været utilstrækkelige og i et vist omfang forfejlede . 

Men nu, hvor D. S . R. igen har fremgang, er det lykkedes f ra 

forskellig side at skaffe en del af de nødvendige midler til en ombygn ing 

og istandsættelse af førstesalen. Flere medlemmer er fremkommet med 

konkrete indretningsfor'slag, og som det første vil en stærkt tiltrængt 

restaurering af køkkenet blive gennemført i løbet af sæsonen 1990. 

Forhåbentlig vil det vise sig økonomisk muligt også at iværksætte e n 

samlet istandsættelse af opholdslokalerne. De fortjener det. 

Lad dette være vort ønske ved klubhusets SO års jubi læum. 

N . L. 

13 
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KAPRONING 1989 

Først de vigtigste resultater: 

VM iBIed : Letvægt 8+ herrer, sølv (Bo Vestergaard). 

Letvægt 2X damer, nr. 4 (Regi\ze SiggaardJ 

Letvægt 4- herrer, nr. 11 (Hardy Olesen). 

Letvægt 2X herrer, nr. 12 (Mikael FreilJan Palmø) 

4X- herrer, nr. 11 (Morten Tibian) 

NM Oslo: Letvægt 8+ herrer, guld (Bo Vestergaard) 

Letvægt lX damer, guld (Mette Bloch) 

Letvægt 2X damer, guld (Regitze Siggaard) 

DM Sorø: lX herrer, guld (Bjarne Eltang) . 

2X herrer, guld (Morten TibianJlan Baden) . 

Kaproningsafdelingen har det ikke med at prale. Men ud over 

ovennævnte resultater opnåede vi et væld af gode placeringer ved 

kapron inger i såvel ind - som udland . 

Her kan det b landt andet nævnes, at vore juniorkaproere opnåede 

tilsammen 17 førstepladser. 

I sæsonen 1989 prøvede vi vort nye koncept: 

KAPRONING PA ALLE NIVEAUER 

Dette har blandt andet ført en utrolig udvidelse af den daglige 

træningsaktivitet med sig. Til at varetage denne træning havde vi i 1989 

tre trænere til vor disposition; Lars Nielsen, Jess Rasmussen og Palle 

Rørsgaard. 

Vi har lært meget af sæsonen, der gik. Vi kunne naturligvis ikke 

undgå at begå fejltagelser. Men vi er klar til en ny sæson, hvor det vi 

gjorde mindre godt i 1989 selvfølgelig vil blive rettet. 

Vi ved, at alt udvikler sig. Derfor lærer vi ganske givet også et og 

andet i 1990. 

Målsætningen i 1989 var, udover at videreføre de etablerede kaproere, 

at tilføre 20 nye roere. Resultatet blev at der startede 12-14 nye, da vi 

startede på vandet i foråret. Heraf fortsætter 9 i 1990 . 

Vor juniorafdeling bestod i 1989 af 4 roere. Allerede nu regner vi med 

at denne afdeling i 1990 vil bestå af omkring 10 roere. 

Ny roer fra 1989 : Vibeke øster
gaard vandt sin første sejr ved 
Maribo Regattaen . 

M. J . fot. 

Der gøres i øjeblikket et stort arbejde for at udbrede kendskabet til 

kaproning. Mange af vore bedste roere fra tidligere år hjælper som en 

selvfølgelighed med i dette arbejde. Det forventes at 25-35 nye roere vil 

blive set i aktion for DSR i 1990 . 

15 
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Allerede i år havde vi store problemer med materiel. De bedste roere 

er tilgodeset gennem anskaffelser i de senere år. Men set på bredt plan 

er vor bådepark meget gammel og nedslidt, hvorfor det er nødvendigt 

at påbegynde en udskiftning. Vi råder dag over 58 pladser i 

kaproningsmateriel. Jeg forudser, at vi bliver flere kaproere i det/ de 

kommende år. 

Af nye både satses der på tilgang af 2 stk. 1X, 1 stk. 2X, 1 stk. 

~X- og 1 stk. 8+. Til instruktion og veteranroning satses på tilgang af 

1 stk. ældre 8+, 1-2 ældre ~- eller ~X - samt på reparation af LEO (8+). 

Alt i alt bliver dette en tilgang på ca. 30 pladser. 

Ledelsen af denne afdeling vil 1990 blive følgende: 

Kaproningschef: Reiner Modest 

Trænere: Jess Rasmussen 

Palle Rørsgaard 

Jette Rasmussen 

Materiel: 

Bjarne Eltang 

Morten Tibian 

Veteranafdeling : 

Langdistanceafd. : 

Informationschef: 

Mogens Haut/Stig Rasmussen 

Birger Lund Rasmussen 

Mette Bacher Jensen 

Det lykkedes desværre ikke i 1989 at få kaproningsafdelingen til at 

være en enhed . Dette er hovedmål et i 1990 . Med mange roere på topplan 

og tilknyttet Danmarks Rocenter, har vi en utrolig forskel på bund og 

top. Men roning er tradition. De bedste har en naturlig og selvfølgelig 

forpligtelse til at give denne tradition videre. 

Vort samarbejde med Danmarks Rocenter lider under, at dette stadig 

er under opbygning, og dermed ikke har fundet sin endelige struktur . 

Mette Bloch vandt guld 
ved de Nordiske Mester
skaber i Oslo iletvægts 
single-sculler . 

M.J . fot. 

Reelt er vi i DSR med vore roere og trænere dygtigere, men jeg er ikke 

i tvivl om, at vore bedste roere er bedst tilgodeset med at indgå i en 

samlet struktur. Derfor er disse også naturligt tilmeldt rocentret. 

DM i 2X til lan Baden & Morten Tibian , 1988 og 1989 . M.J . fot 

Vi noterer med glæde at klubben er i fremgang . En roklub består kun, 

når den formår at tilgodese alle aktivitetsformer . Kaproningsafdelingen 

vil bestræbe sig på i 1990 at få en afsmittende virkning af vore evner 

til at lære folk det "at ro hurtigt" overført til motions- og 

langtursafdelingen . Dette vil især være gældende i forbindelse med 

instruktionen af nye roere. 

Som en naturlig ting kan alle de af klubbens medlemmer, der ønsker 

at lære at ro (rigtigt). møde op t il kaproningstræning i klubben . Dette 

foregår fra standerstrygning til standerhejsning, først og fremmest p å 

tirsdage og torsdage. På disse dage gives almen roinstruktion med 

trænerbistand . 

Er man mere seriøs og vil indgå i et fortsat træningsforløb, tilbydes 

træning/instruktion mandag og onsdag fra kl. 15.30 21.00 og 

lørdag/søndag fra kl. 9.00 til 12.00. Alle disse dage foregår instruktionen 

under kyndig trænerbistand. 

at 
Dette tilbud består indtil februar, herefter vil vore trænere være pålagt 

fortsætte den egentlige uddannelse af kaproere med henblik på 

deltagelse i sæsonens regattaer. 
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Bo Vestergaard, 
sølv og bronze 
iletvægts 8+. 

DSR's bedste roere træner med henblik på 

deltagelse ved VM i Tasmanien. Da turen er dyr 

(ca. 30.000 kr. pr . deltager!, vil det kun være 

de allerbedste, der bliver sendt afsted. Vi gør 

alt for at så mange af vore roere får den fornødne 

kvalitet til at blive udtaget. Økonomien er 

naturligvis problematisk, men vi er ikke afvisende 

for en fornuftig fordeling af betalingen for turen. 

Vi er ligeledes indstillet på at deltage med gode 

ideer og løsningsmodeller , men afviser blankt at 

skulle være dansk ronings redning. 

Dette ansvar påhviler andre. 

Vore bedste juniorroere har en mulighed for 

at indgå i et samarbejde på tværs af klubberne 

i 1990, dette støtter vi og vil gøre vort til at 

hjælpe dem på vej. 

Alt i alt mener jeg, at vi bevæger os den rigtige vej . 

Uden den store støtte vi modtager fra Ree' s legat kunne det ikke lade 

sig gøre at opretholde det aktivitetsniveau kaproningsafdelingen arbejder 

på . Vi nærer stor tiltro til legatbestyrelsen og dens evner til at løse de 

nuværende problemer omkring den megen nye lovgivning inden for 

fondsområdet, således at de stadig kan yde en så væsentlig støtte til 
kaproningen . 

Det er glædeligt at kunne konstatere, at så mange mennesker udviser 

flid , energi, spontanitet og kreativitet til gavn for kaproningen i DSR. 

Reiner Modest 

Kaproningschef 

Rostatistik 

OVERSIGT OVER BADENES BENYTTELSE FRA SVANEMØllEN . 

Antal Antal km . Antal Medlems-

Båd ture i alt i alt medlemsture kilometer . 

Otter: 

Ormen 33 382 297 3.~38 

Fire-åres 

inrigger: 

Balder ~9 ~99 245 2 . 495 

Bjarke 94 1.090 470 5.450 

Dan 56 412 280 2 . 060 

Gudmund 104 1. 161 520 5.805 

Hugin 14 174 70 870 

Odin 54 520 270 2.600 

Olsen 50 534 250 2.670 

Thor 73 705 365 3.525 

Viking 76 662 380 3.310 

Ydun 62 736 310 3.680 

Fire-åres 

inriggere i alt:632 6 . 493 3 . 160 32.465 

Dobb.3'er 

~ 
Heimdal 60 572 240 2 . 288 

To-åres 

inriggere: 

Absalon 53 513 159 1. 539 

A.R . 13 92 39 276 

Elektra 33 277 99 831 

Fafner 75 787 225 2 . 361 
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Frederik , IX 17 185 51 555 Dobb. Scullere: 

Freja 100 1.084 300 3 .252 
Aurora 8 69 16 138 

Helge 14 116 42 348 
Skuld 7 66 14 132 

Hjalte 22 199 66 597 

Hroar 56 554 168 1.662 Dobb.ScI. ialt: 15 135 30 270 

Loke 12 108 36 324 

P.R. 18 1.650 54 4.950 

Sif 67 784 201 2.352 Kajakker: 

Svante 4 600 12 1.800 Bæver 54 618 54 618 

Tjalfe 42 320 126 960 Delfin 53 283 53 283 

To-åres FixFax 3 30 3 30 

inriggere 
i alt: 526 7 . 269 1.578 21.807 

Hval 29 468 29 468 

Marsvin 36 714 36 714 

Odder 60 1169 60 1169 
Db . scl. Pireyra 19 372 19 372 
m.St. : Sæl 33 475 33 475 

Jocunde 37 43 74 874 Zita 10 98 10 98 

Single-
Scullere : Kajak i alt: 297 4227 297 4227 

Alf 2 16 2 16 

Daphne 15 111 15 111 

Epsilon 12 45 12 45 Toer-kajak: 

Gamma 29 191 29 191 
Elefant : 63 572 126 1144 

Grumme 26 211 26 211 

Michael 12 89 12 89 

I Ny 23 139 23 139 
I Total 1917 21443 6056 68263 

Omega 4 17 4 17 

Omikron 5 25 5 25 

Ran 48 399 48 399 ** 
Svava 34 252 34 252 Ar Medlemmer Medl. Ture pr. Bådture Båd-km. Km . pr . Medl. km . 

ture medl. Bådtur. 
Svip 12 52 12 52 

Tau 7 57 7 57 1943* 1 .226 26 .432 21,6 9.493 73.262 7,7 225.881 

Tuto 21 125 21 125 1957 650 7.568 11 , 6 3.485 22.397 6,4 54.048 

Vips 4 21 4 21 1986 433 - - - - - 34.813 

1989 713 6 . 056 8,5 1 .917 21.443 11,2 68.263 

Single-

scullere *) Roningen dog standset i ca . 6 uger 29.8 - 8.10., p.g.a . undtagelsestilstand. 

20 
ialt 254 1 . 750 254 1.750 

**) "Aktivt " betalende samt livsvarige. 



GUDMUND SCHACK 
17. juni 1898 - 2 . februar 1988 . 

Den 2. februar 1988 døde Grosserer Gudmund Schack i en alder af 

89 år . lover 65 år færdedes han i DSR., og i langt den største del 

af denne tid var hans indsats af afgørende, betydning for klubbens 

hverdag . 

Schack var medlem af Danmarks Olympiske Komite 1955-73 (formand 

fra 1965) og af bestyrelsen for Dansk Idræts Forbund 1955-68 (formand 

fra 1962) . Ved siden af sin travle tilværelse som ' erhvervsmand gjorde 

han en kæmpeindsats som pengemanden bag dansk idræt . Ved sine mange 

kontakter, sine argumenter og sin overbevisende personlighed evnede 

han at formå fonde, selskaber og private til at støtte idrætten. - Det 

gør ikke noget at skulle ud med tiggerposen, når bare man tigger til 

andre, som han selv udtrykte det, og støttede man et projekt, som 

Schack stod bag , kunne man altid føle sig sikker på, at pengene var 

givet godt ud . 

Men først og fremmest skal vi huske, at DSR., så længe som nogen 

kan erindre, Gudmund Schack havde en energisk og samlende 

lederskikkelse . Fra 1924 til 1957 var han i klubbens bestyrelse, fra 1939 
som formand. 

I ndadtil var Schack den dygtige organisator, idemanden - høvdingen . 

Udadtil stod han som manden, der ved sin idealisme og personlighed 

skaffede klubben sympati i offentligheden, der efterhånden simpelt hen 
identificerede ham med DSR . 

Den for DSR så heldige kombination af protektoren Kronprins Frederik 

( I X), mæcenen Herman Ree og lederen Gudmund Schack sikrede klubben 

den højeste grad af velvilje, status, økonomiske muligheder og 

medlemstilgang . Klubben voksede sig stor - meget stor - i 1930'rne og 

i besættelsestiden, og den blev landets førende r oklub, såvel målt på 

medlemstal som på kaproningsresultaterne . Men væksten overvældede ikke 

klubbens ledelse; faciliteterne udbyggedes, 1939 med DSR's 

opsigtsvækkende nye "Palads" - det prægtige klubhus i Strandvænget _ 
og løbende med nyt romateriel. 

Da Schack i 1957 forlod DSR's bestyrelse efter 34 års tjeneste, heraf 

altså de 19 som formand, opgav han ikke dermed arbejdet for vores klub . 

Fra begyndelsen var Schack engageret i bestyrelsen af Ree ' s Legat _ 

ingeniør Herman Rees sidste store gave til klubben - og lige til det sidste 

arbejdede han på den måde, som legatets formand, for klubbens bedste. 

Det kan ikke mindst tilskrives Schacks indsats, at vi endnu hvert år 

kan modtage en halv million kroner i afkast af legatformuen, et beløb, 

der i mange år overgik kontingentindtægten . 

Gudmund Schacks indsats i frihedskampen bør ikke glemmes. 

Han var aktivt medlem af "Holger Danske" og deltog i en række af 

gruppens aktioner . Også i efterretningssektoren var han aktiv med 

formidling af meddelelser til London fra en sender DSR . 

besættelsestidens sidste fase arrangerede han transporter for 
modstandsbevægelsen og fortsatte med at organisere kørsel for de 

engelske tropper i flere måneder efter befrielsen. 

For sin indsats på mange fronter modtog Gudmund Schack talrige 

hædersbevisninger foruden de officielle ordensdekorationer fra indland 
og udland. 

Han var i 1973 den første, som modtog Den internationale Olympiske 

Komites Æresdiplom, var indehaver af blandt andre DIF's og DFfR ' s 

æresteg n og var æresmedlem af DFfR, af en lang række af ro- og 

idrætsklubber, og så naturligvis af DSR. 
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Gudmund Schack ved 
afsløringen i 1957 af 
professor Harald Han 
sens portrætmaleri, 
som nu hænger i r o
klubbens forhal. 

Den 17 . jun i 1988, den dag, som skulle have været fejret som Schacks 

90 års fødselsdag , oprettedes, i forbindelse med en reception i DSR ' s 

lokaler, Gudmund Schacks Mindefond. 

Fonden skal s tøtte dansk idræt samt formål, der har forbindelse med 

Danmarks frihedskamp under besættelsen 1940-45 og er stiftet af en 

række af Schacks venner og kammerater fra idrættens, erhvervslivets 

og modstandsbevægelsens rækker. 

Disse mange tegn på omgivelsernes respekt og taknemmelighed for 

Gudmund Schacks mangesidede indsats nævnes her , fordi de bidrager 

til billedet af ham som energisk leder og frontkæmper - som "stroke". 

Men billedet ville ikke blive fuldstændigt, hvis ikke vi også nævnte 

hans uimponerethed over alle hædersbevisninger, hans ligefremme væsen 

og hans gode humør. 

Når Schack lige til det sidste, hver tirsdag året igennem, trænede 

med sit hold af ældre r oere, var han aldrig for fin til at hjælpe eller 

tale med et ungt medlem, eller til at gribe den nærmeste kost og feje 

op i bådehallen, nå r der ikke var helt så ryddeligt , som der burde være, 

eller til at luge ukrudt på fortovet uden for klubhuset. Også det siger 

noget om Gudmund Schacks karakter. 

Man kan ikke tænke på Gudmund Schack uden at erindre hans helt 

enestående hjælpsomhed, et af de smukkeste træk i hans karakter . Der 

var ikke grænser for hans trang til at hjælpe andre, hvor han så en 

mulighed derfor . Ingen har forgæves appelleret til ham i en god sag , 

og han selv var altid på udkig efter en mulighed for at give en ven n 

håndsrækning. Også derfor vil vi altid med glæde og taknemm II h d 

mindes vor ven Gudmund. 

Bernt Hjejle NI III II" h I n 

BJØRN MØLLER 
3 . marts 1907 - 19 . oktober 1985 

Bjørn Møller - pianofabrikanten - tankerne går tilbage ti l t iden efter 

Verdenskrigen. Da roede jeg meget sammen med Bjør n . 

Bjørn e r født på Frederiksberg 1907. Han kom ind i DS R i 

begyndelsen af 1930 ' erne . I 1943 blev han kasserer i klubben og va r det , 

indtil han i 1957 blev formand. Da han i 1963 gik af som for mand, fik 

han tildel t DSRs ærestegn , og senere blev han også udnævnt til 

æresmedlem af klubben . 

Bjørn var ikke høj af vækst , men havde en resolut og v ærdig 

f r emtræden . På dem, der ikke kendte ham , kunne han virke lidt arrogant. 

Hvis jeg ikke vidste, at han var født på Freder iksberg, v ille jeg sige, 

at han var Københavner med "K" , men han var også ud af en g ammel 

københavnerfamilie , hvis virksomhed - Hornung og Møllers p ianofabrik 

- havde til huse i det fornemme palæ i Bredgade. 

Bjørn havde et ganske eget tørt lune - og tør h umor. Hans v id blev 

før t frem med et fuldstændig lukket poker ansigt. Det mor ede mig kos t e ligt. 

J eg kan se ham for mig. Denne ev ne til at holde mas ken, hjalp Bjørn, 

da han under krigen b lev tag et af tys ke rne sammen med nogle kammerater . 

Han forklarede med ophøjet ro, at det var helt tilfældigt, at han var 

sammen med de andre, og slap fri. 
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Selv kender jeg Bjørn fra den daglige roning om eftermiddagen med 

Grundtmann og Jelstrup og mon ikke kammerjunkeren, dommer 

Volkersen, der indførte kommandoer på fransk: "babord" og "tribord" , 

og dr. Jensen, som havde været i Rusland under revolutionen i 1917, 

var med ude at ro dengang. Af Schack blev han inviteret til at ro med 

kronprins Frederik . 

Bjørn roede til Nivå og var på en langtur i Norge, som han berettede 

om i klubbens årbog for 1951. 

Men vi roede som sagt om eftermiddagen. Han måtte ikke ro langt fra 

land. Det havde hans kone Ellen forbudt ham, sagde han . Så kom vi da 

til at ro tæt forb i badeanstalten i Hellerup. - Bjørn og Ellen boede i et 

hus Nivå , ikke langt fra DSR 's Nivåhus . En dag var jeg ude at cykle 

med min søster . Jeg ville vise hende huset. Der mødte vi Bjørn, der 

gæstfrit inviterede os hjem til sig. Da vi skulle gå, rakte Bjørn mig 

hånden: "Farvel. Møhring, kom igen ad åre." En anden gang var jeg 

inviteret hjem hos generalkonsul Duelund - I kender villaen i palæstil med 

de flotte popler . Der mødte jeg Bjørn, da jeg trådte ind i stuen. Han 

modtog mig med ordene : "Goddag, Møhring, hvad vil du her?" Sådan var 

Bjørns humor . 

På et vist tidspunkt trak han sig tilbage og boede så med Ellen i sit 

hus i Nivå . Det var et savn for os andre, at han ikke længere var med 

i den daglige roning. 

. Hellmut Mohring-Andersen. 

OSKAR BONDO SVANE 
25. september 1899 - _ 13. december 1987 

Ved Oskar Bondo Svanes død har Danske Studenters Roklub mistet 

en af sine store sønner, en af de "gamle" fra dengang, da DSR i 

1920' erne og trediverne udviklede sig til at blive en af de søjler, der 

bar vort lands idrætsliv . 

For Oskar Bondo Svane selv var DSR en af de søjler, der bar hans 

liv . I den livsudfoldelse, der gjorde ham til en af Danmarks største 

skrankeadvokater i vor tid, var DSR det fristed, hvori han hentede 

styrke og energi til at leve et liv i daglig kamp for retten. Det var her, 

v ed åren i båden, der førte ham ud i naturen, ud i den friske vind og 

hen over bølgerne, at han kunne slal;lpe af fra arbejdet og samtidig 

opsamle de vitaminer, der gav hans sind styrke til at bære det daglige 

tunge arbejdspres. Derfor blev DSR hans tilflugt, ja, i mange årtier 

næsten hans andet hjem . 

Vi husker ham, når han straks efter forårets standerhejsning satte 

sin single-sculler vandet og med raske tag roede ud, uanset kulde, 

regn eller blæst. - Mange husker ham også fra de langture, han så ofte 

drog ud på om sommeren. En skildring af en af disse langture kan man 

finde i det festskrift , som hans venner skrev til ham , da han f ejrede 
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50 års dagen for sin sidste prøvesag i Højesterets skranke. - Vi husker 

ham også, når han ved DSR ' s festlige sammenkomster rejste sig og holdt 

en af sine fængslende taler. - Lad os også huske, at det var ham, der 

på opfordring af ingeniør Herman Ree udformede statutterne i Herman 

Ree' s Legat, i hvis bestyrelse han sad til for kort tid siden og derved 

var med til på afgørende måde at sikre DSR's økonomi og virke. 

I DSR vil vi ikke glemme hans indsats i og hans hengivenhed for vor 

klub. Vi vil ved hans død med vemod og tak tænke på, hvad han har 

betydet for os og vil ære hans minde. 

Gudmund Schack Bernt Hjejle 

D.S.R.s VENNER 

De fleste af klubbens medlemmer har vel på et tidspunkt hørt det 

sagt om en båd eller anden materielanskaffelse eller lignende, at "det 

er en gave fra Vennerne", senest en 2-åres Vichtor Jensen-inrigger, 

som skal døbes ved Standerhejsningen i april . 

Men hvor kommer egentlig pengene fra , og hvem er egentlig disse 
venner? 

"DSRs Venner" er en forening; dens formål er at yde økonomisk 

støtte til DSR, og midlerne hertil fremkommer ved medlemmernes 

kontingentindbetalinger . Beslutning om støttens nærmere anvendelse 

træffes hvert år 

en lejlighed for 

ved Vennernes 

ældre, eller 

generalforsaml ing, 

måske bare ikke 

der samtidig er 

helt så aktive 

DSR -medlemmer til en gang om året at møde gamle kammerater over 

en portion gule ærter i klubbens lokaler. 

"DSR' s Venner" blev stiftet allerede i 1918, men det var Gudmund 

Schack, der gjorde "Vennerne" til det, foreningen er i dag . Ideen 

stammede fra Norske Studenters Roklub, der efter sigende i høj grad 

er baseret på sine "venner" . Sagfører Erik Becker hja lp Gudmund 

Schack med at få gang "Vennerne" og stiftede det såkaldte 

"Brændevinslegat" , der giver en snaps til de gule ærter ved Vennernes 

Generalforsamling. Gudmund fik desuden Carlsberg til at give en øl, 

og denne gode skik har foreningen gjort sit bedste for at få Carlsberg 

til at leve op ti l. 

Foreningen "DSR' s Venner" er åben for alle - unge og ældre, akt ive 

og mere passive roere eller andre, som blot har interesse for studenter

roningen - og det er ikke noget krav , at man samtidig er medlem af 

DSR. Kun, at man har lyst til at støtte det gode formål og komme og 
hygge sig . 

Indmeldelser modtages af Aage Bang, telefon 31 42 03 59, og mindste 

kontingent, som er det, de fleste betaler, udgør 50 kroner om året. 

H. Mohring-Andersen 
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MEDLEMSFORTEGNELSE 

Henning Amelung, Anettevej 17, 2920 Charlottenlund 
William Arentved, Dalmosevej 4, 2400 København NV 
Pierre Aubertin, Bakkekrogen 17 m.f.tv . , 3460 Birkerød 
Aage Bang , Holsteinsgade 5, 2100 København ø 
Erik Bastrup Birk, Slettevang 6, 2970 Hørsholm 
Ib Bjerrehus, Gylfesvej 5 , 3060 Espergærde 
Bent Bredmose , Valmuevej 13, Bloustrød, 3450 Allerød 
Finn Gamel christensen , Hartmannsvej 3, 2800 Lyngby 
Birthe Clausen, Engelsborgvej 44 , 2800 Lyngby 
Ronald Clausen, Engelsborgvej 44 , 2800 Lyngby 
Th. Falck-Hansen, Reventlowsgade 26, 1651 København V 
H. Feilberg, BUlowsvej 7A , 2. tv., 1870 Frederiksberg C 
Poul Fogh, Tranegårdsparken 71. 2800 Lyngby 
Niels W. Fredsted, Frederik VI 's Alle 12. 3., 2000 Frederiksberg 
Tove Fredsted, Frederik VI ' s Alle 12, 3., 2000 Frederiksberg 
Birgitte FrydendahL Bredesvinget 42, 2830 Virum 
Johan Frydendahl, Bredesvinget 42, 2830 Virum 
Hugo Grumme, Birkebakken 7, 2840 Holte 
H. Gundtofte-Bruun, Classensgade 57, 2100 København ø 
Jeff Hammelev , Furesøvænget 6, 2830 Virum 
Mogens Hammeris, Vester Søgade 50 st., 1601 København V 
Frede Hansen , Lauravej 14 lejl . 24, 2500 Valby 
Michael Hansen, fredensgade 5, 1. tv ., 2200 København N 
Sigurd øst Hansen, Udsigten 33, 2820 Gentofte 
Mogens Haut , DSR, Strandvænget 55, 2100 København ø 
Erling Hedegaard, Brombærdalen 10, 2970 Hørsholm 
N. Helweg-Larsen, Kvædevej 38, 2830 Virum 
Bernt Hjejle , Amagertorv 24, 1160 København K 
Gert Hougaard , Stendyssevej 6, 2900 Hellerup 
Helle Hougaard , Agavevej 7, 2920 Charlottenlund 
Jesper Hven, Cedervænget 25, 1., 2830 Virum 
Gorm Jensen , GI. Klausdalsbrovej 462 , 2730 Herlev 
Harald Jensen, Stockholmsgade 43 , 3., 2100 København ø 
Villy Ohm Jensen, Snogegårdsvej 75, 2820 Gentofte 
Erik Johannesen, Jeppes Alle, 2400 København NV 
Marianne Johansen, Drejøgade 26 D. , st. , 2100 København ø 
C . - H. Juul Petersen, Harald Blåtandsvej 8 , 3600 Frederikssund 
Ib E. Jørgensen , Parmagade 21, 1. th., 2300 København S 
Hans Kardel , Brogaardsvej 5, 2820 Gentofte 
H. K. Kristensen, Oslo Plads 14, 2100 København ø 
Frode Langhede, Tesdorphsvej 76, 2000 Frederiksberg 
Anker Lassen , Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K 
Grethe Lyager, Moseskrænten 33, 2860 Søborg 
Martin Lyager , Moseskrænten 33 , 2860 Søborg 
Herbert Marcus, Kaplevej 13, 2830 Virum 
K. R . Melgaard , Langesvej 1, 4600 Køge 
Knud Mikkelsen , Tømrergade 3, 2200 Købnehavn N 
Reiner Modest , Vinkelvej 14A , 2800 Lyngby 
Niels Monberg , Nørregade 6, 1165 København K 
H. Mohring-Andersen , C.L. Ibsensvej 19 , 2820 Gentofte 

Tage Møller, Tagesmindevej 5, 2820 Gentofte 
Dan Nielsen, Ewaldsbakken 20, 2900 Hellerup 
I ngo Nielsen, Bissingevej 23, 2665 Vallensbæk Strand 
Ole Henning Nielsen, Ny Kongensgade 20, 1551 København V. 
Poul Niessen, Stillevej 17 st.mf., 2720 Vanløse 
G. Nyhegn, Vordingborggade 27, 2100 København ø 
Ingeborg Nørlyng, Nordens Plads 4, 2000 Frederiksberg 
Kristian H. Nørlyng, Nordens Plads 4, 2000 Frederiksberg 
E. Windsløv Olsen, Hovedvagtsgade 8, 1113 København K 
Bent Packnæs, Stumpedal 18, 2730 Herlev 
Gitte Pallesgaard, Vilkestrupvej 2, 4623 LI. Skensved 
Aage Petersen, Strandalle 1 B, 7, 3000 Helsingør 
Steen Pliniussen, Lygten 61, 4 .. 2400 København NV 
Ole PockendahL Hejrebakken 3, 3500 Værløse 
Bjørn Quale, Christiansgave 31, 2960 Rungsted Kyst 
Bent Rasmussen, Sættedammen 7, 3400 Hillerød 
Bjarne Rasmussen, Teglgaardsgade 24, 2920 Charlottenlund 
C. Høegh Rasmussen, Milanovej 20, 2300 København S 
Henning Rasmussen, Normasvej 14, st. , 2000 Frederiksberg 
Stig Rasmussen, Krusemyntegade 4, 1318 København K. 
Werner Rasmussen, Georginevej 16, 2970 Hørsholm 
Stig Rydberg, Strandgade 41, st.tv ., 1401 København K. 
Dagny Rørsgaard, Bindesbøllsvej 10, 2920 Charlottenlund 
Palle Rørsgaard, Phistersvej 1 L 2900 Hellerup 
Niels Secher, Hvidørevej 77, 2930 Klampenborg 
Ole Secher, Kirkehøj 4, 2900 Hellerup 
Palle Smith, Rolighedsvej 7, 2000 Frederiksberg 
Niels Strigel, Tagensvej 54, 1., 2200 København N 
Ole Stærbo, Linnesgade 16 A, 3 . , 1361 København K 
Arnold Sørensen, Vilkestrupvej 2, 4623 LI. Skensved 
Orla Teglers, Søndervænget 10, 4930 Maribo 
Henning Thune, Gadestævnet 41, 2650 Hvidovre 
Kaj Traulsen, Langebrogade 17, 1., 1411 København K. 
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E. F. Voigt, Baunegårdsvej 28, 2820 Gentofte 
Michael Vollquartz, Blidah Park 11, 2., 2900 Hellerup 
S . E. C. Wøhlk, Poppelvej 8, Sørup, 3480 Fredensborg 
Gunnar Wandel, Hillerødgade 28, 2200 København N 
Lars WandeL Uppsalagade 5, 2100 København ø 
Kjeld Wiingaard, Hjortholmsvej 17, 2830 Virum 
Rejmon Wiis, Degnestavnen 5, 2400 København NV. 
Peter Wi\cken, Snebærhaven 40, 2620 Charlottenlund 
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STUDENTERMATCHEN 
1989 

Som vistnok bekendt er DSR det velskabte barn af en fusion i 1917 

mellem Akademisk Roklub og Polyteknisk Roklub . I de første år efter 

sammenlægningen prægedes klublivet imidlertid af smådrillerier I sådan 

er det jo) mellem polyteknikerne og de universitetsstuderende, og i 

1920 blev det åbenbart for meget for universitetsfolkene, som beslutsomt 

udfordrede polyteknikerne til en dyst i otter . - Hvad de forresten 

ikke slap så godt fra. 

Studentermatchen, som dysten straks døbtes, blev en bragende 

succes og har siden været roet næsten hvert år, indtil midten af 

1970 ' erne, hvor den slags ligesom ikke længere var i tidens ånd. 

Billedtekster, denne side: 

Københavns Universitets rektor, Ove Nathan, ville nødig af med Paraply
stativet. - Opløbet : båden til højre er polyteknikerne; den lille utydelige 
streg til venstre er universitetsholdet. - DtH's rektor, Hans Peter 
Jensen , overrækker medailIe til Thomas Larssen fra Polyteknikerholdet. 
DSR s fo rmand , Henning Rasmussen , ·sekunderer. I N. L. fot.) 

Men i foråret 1989 syntes et par af os nu alligevel, at det måtte 

være på tide at genoptage denne gode og fornøjelige DSR - tradition . 

I strid med vanlig klubstil begyndte planlægningen allerede i februar 

måned, og som noget af det første inviteredes rektorerne for de to 

læreanstalter, Ove Nathan fra Universitetet og Hans Peter Jensen fra 

Polyteknisk Læreanstalt I DtH), til i overensstemmelse med traditionen 

at deltage som æresgæster og dommere, og de to rektorer viste sig 

straks meget imødekommende. Matchens trofæ, "Paraplystativet" , kom 

derfor ned fra sin sokkel i Universitetets forhal , og efter kærlig 

indgående behandling med pudsecreme, og det der var værre, blev 

det igen synligt, at denne gamle pokal hører til blandt dansk idræts 

smukkeste sølvvandrepræmier . 

Søndag d. 3. september oprandt da endelig kampdagen, som jeg 

nok havde imødeset med en vis ængstelse da det, i den sidste uges tid 

forinden, de fleste dage uophørlig havde høvlet ned - men : Den store 

Belysningsmester svigtede os ikke, - dennegang : Solen strålede fra 

en næsten skyfri himmel. og måske var det hele alligevel ikke så 
håbløst . 

Polyteknikerne fik tildelt vor egen otter, "Ormen", medens man t il 

universitetsholdet hos Skjold havde lejet det i tidligere tider sikkert 

vældig gode skib " Majami" , som dog umiddelbart så ud ti l at have 

været ude af drift en tid . Men efter grundig indsats af de jo altid 

meget fingerfærdige akademikere kunne sæderne da efterhånden 

nogenlunde tvinges frem og tilbage, og de to hold indledte snart turen 

ind til Københavns Havn, hvor Matchen skulle foregå . 

Klokken 14 ankom rektor Ove Nathan og Hans Peter Jensen Imed 

familie) til Amaliehaven , og da de havde hilst på deres r espektive hol d, 

modtog Ove Nathan på den senest vindende læreanstalts - Universitetets 
- vegne polyteknikernes udfordring. 

Holdene satte deres både i ·vandet og begav sig ned til enden af 

Langelinie, hvor starten skulle gå. Det var tanken, at en af rekt orerne 

skulle være måldommer , og at den anden fra en ledsagende motorbåd 

sammen med kaproningschefen skulle overvåge, at alt gik rigtig t til 

undervejs . Begge rektorer erklærede da også, at de var t il str ækkelig 

søstærke til at kunne bestride hvervet som banedommer , lige s å vel 

som måldommerhvervet, men Ove Nathan så nu al ligevel en smule lettet 

ud , da det besluttedes, at han skulle b live ti lbage på kajen og vifte 

med flaget , medens det v a r Hans Peter J ensen med famil ie, der s kulle 
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gå om bord i DSR ' s nye motorbåd med det meget passende navn -

"Pædagogen". 

Lidt før klokken halv tre gik starten ved Langeliniefyret, og ikke 

længe efter sås de to både i hastigt tempo runde Toldboden, de blå 

polyteknikere skarpt forfulgt af de gæve hvidklædte universitetsfolk. 

Begge hold roede bestemt godt til, men rektor Nathan måtte dog som 

måldommer erkende, at hans hold med flere længder besejredes af 

polyteknikerne. 

Det vindende hold kom på land og modtog fra rektor Nathans hånd 

Paraplystativet , dog med den formaning, at Universitetet selvfølgelig 

næste år ville tage revanche og vinde pokalen tilbage til dens rette 

plads, Universitetets forhal . Polyteknikerne opfordredes derfor til 

at glæde sig over pokalen, medens de rent forbigående har lejlighed 

derti l. Hans Peter Jensen uddelte gyldne medaljer til hver af sine folk, 

og da pressen havde fået sine billeder, var selve den offentlige del 

af arrangementet forbi . 

Arrangører og gæster kørte hjem til klubben, hvor DSR. s formand 

Henning Rasmussen viste rundt, medens man ventede på, at roerne 

skulle komme hjem . Herefter var der en hyggelig sammenkomst, hvor 

klubben bød på hvidvin og delikate sandwiches. Formanden uddelte 

diplomer til alle deltagende roere, og også rektorerne fik hver et diplom 

til minde om dagen. 

Hans Peter Jensen sikrede sig ved denne lejlighed sine roeres navne 

og adresser , så de kunne indbydes til at overvære Paraplystativets 

højtidelige opsti lling på DtH i Lyngby , hvor pokalen jo aldrig før har 

sat sin fod . Dette skete ved en lille reception kort før jul, med glOgg 

og æbleskiver. Pokalen er placeret i en sidegang ved indgangen til 

DtH' s sportshal, men således at den gennem en glasvæg kan ses af 

alle, der vandrer ned ad gangen i læreanstaltens hovedbygning 

(nummer 101). Den er opsat på en lav, sort sokkel, stående op ad 

en vinrød væg og gør sig egentlig ganske godt på stedet. Ved 

højtideligheden talte DtH's rektor, som udtrykte håb om, at vi må få 

mange Studentermatcher i årene der kommer, hvorefter DSR s formand 

takkede for den venlighed og imødekommenhed, som læreanstalten og 

dens rektor har vist os. 

I betragtning af selve matchens forløb, den meget tilfredsstillende 

pressedækning med stort opsatte farvefotos på Berlingske Tidendes 

og Politikens for- og bagsider og den velvilje og interesse, som både 

Universitetet og DtH har vist for ideen, kan man måske tillade sig at 

håbe, at Studentermatchen nu endelig er kommet tilbage for at blive. 

Universitetsholdet; 
fra venstre Susanne Agersnap, Anette Post, 
Anette Rannje, Mette Bacher Jensen, Steen 
Haugaard, Ole Dam Petersen, Michael Hansen, 
Stig G. Rasmussen og Karen Brems Rasmussen 
(cox. ) . Yderst t. h. Ove Nathan og D. S . R . s 
formand, Henning Rasmussen. (N. L. fot.) 

Polyteknikerholdet; fra venstre Bjarne Eltang 
(cox. ), Claus Esmarch ( K. R. ), Jesper Vedel 
(Lyngby), Jegvan Petersen, Thomas Larsen, 
Torben Kjær, Jens Christoffersen, Johan 
Frydendahl og Mette Rasmussen . - Yderst t . h. 
DtH' s rektor Hans Peter Jensen . (N . L. fot.) 

Nicolai Lindgreen 



36 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 
1989 

På sektionens generalforsamling 

valgt: 

november 1988 blev følgende styre 

Formand 

Kasserer 

Sekretær 

Ronald Clausen 

Nis Schmidt 

Johan Frydendahl 

P . R. m.m.: Vibeke Jansen 

På generalforsamlingen benyttede man lejligheden til at takke den 

afgående kasserer, Torben Møller, for hans mangeårige virke i styret. 

Da styret fandt. at tilslutningen til arrangementerne i Gåsehuset var 

for lille, blev der uddelt spørgeskemaer ved en uges vintertræning. På 

disse spørgeskemaer blev klubbens medlemmer bedt om at tilkendegive 

deres holdninger til sektionen, samt tilkendegive deres interesse i 

sektionen og holdninger til sektionen, samt tilkendegive deres interesse 

i sektionen og o-løb. Hovedindtrykket var, at mange var interesseret, 

men at de ikke fandt tid til at deltage i arrangementerne og at de skulle 

"lokkes" med til løbene af nogle bekendte, hvis de skulle derop. Styret 

har naturligvis bearbejdet disse holdninger, og man har forsøgt at lave 

tiltag på denne baggrund, men desværre uden den helt store succes. 

I vinterens løb blev der som sædvanligt afholdt et løb fra Gåsehuset 

cirka hver 14. dag. Der har været et vis fremmøde, men altså mindre, 

end styret havde ønsket sig. Der har også vist sig færre nye, end styret 

har ønsket. Men det har været nogle dejlige løb, og de har været 

begunstiget af det gode løbevejr , som der var hele vinteren. 

Sektionen er medlem af Dansk Orienteringsforbund, og arrangerer inden 

for dette et såkaldt åbent B-løb. I 1989 havde sektionen fået tildelt den 

9. april til løbet, og det skulle være i Tisvilde Hegn. Samarbejdet med 

statsskovvæsenets skovdistrikter er ret vanskeligt, og vi blev til løbet 

pålagt nogle ganske skrappe restriktioner på vores udnyttelse af skoven. 

Jeg mener dog, at vi fik lavet nogle ganske gode baner. Vi blev også 

begunstiget af et ganske dejligt forårsvejr. Desværre havde vi lavet en 

fejl. Der var placeret en post forkert, og vi blev derfor nødt til at 

annullere et antal baner. Denne hændelse har givet ganske stort genlyd 

i forbundet, men vi er fortrøstningsfulde, så vi prøver igen. Jeg vil gerne 

takke alle de medlemmer, der så trofast møder op og hjælper med til at 

afvikle disse arrangementer. 

Som medlemmer af Dansk Orienteringsforbund kan vi deltage i alle de 

løb, der arrangeres under dette . Dette har vi også gjort i en vis 

udstrækning, men også her er vores aktivitet mindre, end man kunne 

ønske sig. Vi må også erkende, at der er langt til de glorværdige 

placeringer, men vi morer os godt! 

Vi har deltaget i den klubturnering, som afholdes blandt forbundets 

østkreds ' klubber. Vi løber iS. division [der findes ingen lavere), og 

vi har ved begge konkurrencer placeret os sidst eller næstsidst. Dette 

skyldes blandt andet, at vi stiller med for lille et hold. Herved mister 

vi oplagte point. Så næste gang der bliver kaldt da mød op !! 

I september blev vi med kort varsel opfordret til at lave et træningsløb 

en onsdag aften . Dette gjorde vi, og den aften startede cirka 70 løbere 

oppe ved Gåsehuset. Banerne blev genanvendt den følgende søndag ved 

det normale Gåsehusløb, som startede efterårsløbene fra Gåsehuset. 

I november afholdtes generalforsamlingen 1989. Styret blev genvalgt. 

Arets løb sluttede med det traditionelle "Julekispus" fra Gåsehuset. 

dette løb er der indlagt mange momenter ud over det 

orienteringsmæssige. I år skulle vi blandt andet samle de nødvendige 

effekter til en juledekoration. Man kan konstatere, at kreativiteten blandt 

medlemmerne er stor. Til dette arrangement var der stor tilslutning . Efter 

løbet hyggede vi os med gløgg og æbleskiver i Gåsehuset. 

Styret har følgende program for 1990 : 

Ind til ca. 15 . april arrangeres hver 14 . dag løb fra Gåsehuset. 

Den 25. marts afholder vi vort åbne løb, "Det 46. Stifinderløb" 
Dette afholdes i år i Grib Skov. 

Fra 18. april til 26 . september er vi med i et klubsamarbejde, 
der arrangerer et træningsløb hver onsdag aften kl. 17. 

Fra 1. april til ca . 1. juni og igen fra ca. 15 . august til 1. 
november deltager vi i åbne løb . 

Fra ca. 8 . juni , ti l ca. 8 . august deltager vi 

Sommertræningsløb 

Fra 23 . september arrangeres træningsløb hver 14. dag fra 

Gåsehuset 

Der er altså tilbud nok. Så mød op! Er der noget du er i tviv l om' 

så spørg et af sektionens medlemmer eller en fra sektionens styre. 

Den 5. november 1989 var det 50 år siden den fø r ste 

orienteringskonkurrence blev afholdt Danmark. Den 29 . november 1990 
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er det 50 år siden sektionen blev stiftet med det formål at drive 

orienteringssport blandt DSR ' s medlemmer, for herigennem at skabe 

aktivitet, når der ikke blev roet. Vi er således en af de foreninger, der 

har drevet orienteringsløb flest år. Dette jubilæum kommer ikke til at gå 

stille af. Vi regner med at der både skal være løbsmæssige aktiviteter, 

fest og kombination af disse to ting i denne forbindelse. Sektionens styre 
tror, at der er noget at glæde sig til. 

Til slut vil jeg orienteringsidrættens motto: 

ORIENTERINGSLØB . MOTION FOR HJERNE OG HJERTE. 

Ronald Clausen . 

ROINSTRUKTION 1989 

foråret 1989 blev der afholdt et instruktøruddannelseskursus i DSR. 

Der var 22 tilmeldte, hvoraf de 21 fuldførte . Det var meget heldigt, fordi 

der i sæsonen har været flere nye roere end nogensinde før i klubbens 
historie. 

Omkring 400 - 450 personer er blevet introduceret til roning i DSR, 

og ca . 300 af disse valgte at indmelde sig. Denne signifikante fremgang 

har været betinget af flere faktorer, såsom 

- En garanti for at komme "på vandet" 'hver gang . 

- En stor og flittig instruktørskare. 

- En velholdt bådepark. 

- Et sommervejr af usædvanlig karakter. 

Og sidst, men ikke mindst - muligheden for at hygge sig med kaffe, . 
the og kage på verandaen efter roningen. 

Det er ganske klart, at denne vækst i tilgangen stiller nogle 

anderledes krav til instruktionen. Derfor vil det være helt naturligt, 

at en af det nydannede instruktionsudvalgs primære opgaver vil være 

at dimensionere de eventuelle kapacitetstilpasningsproblemer der måtte 

opstå. Endvidere vil det være nødvendigt at planlægge ro-, styrmands

og sculler-instruktionen således, at overlapningen mht. brug af materiel 
og instruktører er minimal . 

Michael Hansen 

LANGTURE 
1989 

FISA-tur, Arendal , Norge, 1989 . - Bent Packness, Herbert Marcus , Hell
mut Mohring-Andersen og Stig Rydberg 

Så er endnu et ar gaet , • • . langtursregi . Et år med vejr som skabt til 

langture . Høj, klar og blå himmel - og varme nætter ! 

Aret startede med påsketuren til Berlin, hvor nogle DSR -roere deltog. 

Der var lånt både i Smålandsfarvandet, Det Sydfynske Øhav og 

Søn erJy an . d . II d Som sædvanlig var der stor tilslutning selvom denne tur 

ikke er for kaniner. 

Endnu en tur er 

turen af en deltager : 

f neml "g Vikingeturen . Sådan oplevedes gennem ørt, 

I week-enden den 1.- 2. juli 

Frederikssund. Sværdene klingede, 

var DSR igen til Vikingespil 

hestene prustede, og det regnede 

let, da Bjørn Hin Blodige igen i år var rammen om årets 

var 9 DSR-roere, som efter adskillige timer på vandet 

Frederikssund Roklub bl. a. for at overvære dette spil. 

Vikingespil . Vi 

nåede frem til 
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Menuen, som jo ikke er det mindst betydningsfulde ved disse ture, 

blev fastlagt til ørreder, jordbær og ost, og hvad dertil hører af flydende 

varer. Indkøbene var i orden, og vejret var perfekt, omend det var lidt 

blæsende. Men for rigtige roere er det jo kun en nydelse mere, og for 

rigtige nye roere, som var på den første rigtige langtur, blev denne 

nydelse mere langvarig. 

For at få det fulde udbytte af turen, blev vi. der roede fra Hundested 

et par timer længere på vandet end beregnet . Så godt trætte, var det 

slet ikke så dårligt endda, at vi blev modtaget af velkomstkomiteen ( en 

bilende supportgruppe og bådholdet fra Roskilde , der havde maden m.m. 

klar) . 

Maden blev nydt, og vi nåede frem til Vikingespillet , - og igen i år 

satte vejrguderne med sin let klamme hånd et realistisk præg over spillet. 

Det var dog ikke værre end de fleste af os så spillet færdigt, for derefter 

at nyde godt af Frederikssunds Roklubs klubhus . 

Søndag var vejret igen med os, og med vinden i ryggen det meste af 

vejen, gik det lettere for alle mand . 

Endnu en god tur var gennemført, da v i nåede DSR søndag aften. 

Henrik Horn-Møller 

Som et helt nyt indlæg blev der arrangeret en Nattergaletur i juli . 

Initiativtagerne var bl.a . Pernille Jørgensen & Bjørn Andersen . 

Også i å r var der gang i Føljetonbådene. Sjælland-Rundt-Båden nåede 

faktisk i år hele vejen rundt ved hjælp af 9 bådhold. Godt roet. 

Svante i Sverige e r blevet flittigt benyttet og ligger parat og venter ; 

spændt på hvad d et nye år må b ringe af ture . 

Birg itte H. Peder s en 

HUSFORVALTERENS 
BERETNING 

Klubhuset står stadig , og det har det gjort i over 50 år. Det er ikke 

s ærligt interessant, det er en selvfølge, både for nye og gamle 

medlemmer . 

Det e r nu ikke helt en selvfølge, for tidens tand prøv.er til 

s tadighed at tage en bid her og der, og de kære medlemmer behandler 

det heller ikke altid for godt. 

I den forløbne sæson har bestyrelsen eller en del af den erkendt, 

at klubhuset mange steder trænger til et lift for at holde en acceptabel 

standard, hvorfor der er udarbejdet et oplæg til en ret gennemgribende 

r enovering med et detailleret budget. Det blev til et meget stort tal , 

men så havde vi nok også taget munden fuld , og man skal jo begynde 

et sted. Vi startede på toppen og er siden kravlet ned igen. Jeg skal 

ikke trætte med urealistiske tal. 

De reelle planer går ud på at renovere køkkenet totalt. Køkkenet 

i dag er nedslidt og opfylder absolut ikke de mest fundamentale krav 

til hygiejne. Derfor er en udsøgt specialistgruppe blandt klubben s 

medlemmer i gang med at projektere klubbens nye kulturcenter, og 

r esultatet af deres aktiviteter er sandsynligvis allerede offentliggjort 

til kritisk bedømmelse. 

Ud over køkkenet er verandaen i søgelyset. Den har nu tålt mange 

års slid , og mange har fundet den ucharmerende med en trist belysning 

og triste farver . Men det er en svær opgave med de mangeartede 

aktiviteter på verandaen, - det skal dog nok lykkes med så mange 

kreative medlemmer, ikk'? 

Og så er der trængsel og fugtproblemer i dameafdelingen . Hvem 

har dog fået den ide med kvinder i klubben ? Men også her arbejdes 

der ihærdigt på en forbedring af forholdene , foreløbig er ventilatoren 

over indgangsdøren blevet sat i stand, så skal v i bare have den ti l 

at ventilere og varme de rigtige steder . Hvordan v i skaffer mere plads 

og får flyttet wc'et. ja , det ved jeg ikke i skrivende stund , men du 

har måske en lys ide ? 

Badeforholdene i den mandlige afdeling er heller ikke for gode. Med 

mellemrum falder flager af loftet ned i hovedet på de badende; men 

de mandlige medlemmer er tålmodige og klager sjældent over forholde ne . 

Det var lidt om renoveringsplanerne . Men nog le t ing er allerede 

realiseret. Hovedtrappen e r blevet rettet op, og d et store vindue i 

vestibulen er blev et udskiftet. Det gamle v indue var pilråddent og 

blev kun nødt ør ftigt holdt sammen af mal ingen. 
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"Badeforholdene i den mandlige 
afdeling er heller ikke for 
gode", mener Mogens Haut . 
(Ældre foto) 

En mere tilbagetrukken aktivitet. som kun bemærkes , når den ikke 

er der, er den daglige eller ugentlige rengøring. Den er blevet 

opprioriteret i den forløbne sæson, også på grund aL at vi er blevet 

flere . Det vil dog sikkert altid være muligt at finde støvfnug hist og 

her. Jeg tror nu nok, at der er mindre skidt end i tidligere sæsoner, 

om medlemmerne så også er blevet mere ordentlige og bedre til at rydde 

op efter sig er mere tvivlsomt. Det undrer mig i hvert fald, hvorfor 

så mange papirhåndklæder lander på gulvet, hvorfor der efterlades 

flasker i saunaen, og hvorfor pigerne glemmer så mange trusser m.m. 

i omklædningsrummet. 
Men en ting er blevet væsentligt bedre, skokulturen i salen. 

Tidligere tiders uskik med at gå til gymnastik i de samme løbesko, 

som netop havde været oppe omkring Hellerup Kirke er ude. 

Ja så er der vel kun at berette, at klubbens medlemmer har brugt 

uanede mænger toiletpapir. Jeg vil anslå længden til omkring 10.000 

km. eller en kvart omgang omkring jorden, men det er sikkert i 

underkanten. Ud over det har jeg ca. 350 gange i løbet af sæsonen 

slukket lyset i de fjerneste ender af bådehallen, slukket lyset ude på 

forpladsen ca. 100 gange, lukket portene i bådehallen ca. 150 gange 

og lukket og slukket diverse andre steder i klubben ca . 300 gange. 

Mogens Haut 

KORT BERETNING OM 
KLUBBEN 1987 - 88 

1987. 

Der skete ikke i denne sæson nogen nettotilvækst i antallet af 

medlemmer, idet omkring 200 nye kom til klubben, men lige så mange 

forlod os. Det samlede antal aktive medlemmer var ved sæsonens 

slutning 433. 

Den meget våde sommer nedsatte heldigvis ikke omfanget af den 

samlede roaktivitet, men mange af sæsonens særlige arrangementer 

velsignedes med lige rigelig nedbør, ikke mindst de traditionelle Kristi 

Himmelfartsog Set. Hansaftensudflugter samt Kanalturen for ældre 

medlemmer (omtalt andetsteds i dette årsskrift). Heldigere var man 

med kanindåben i august, der afsluttedes med en vellykket fest for 

i alt ca. 120 deltagere. 

Langtursaktiviteten var dette år nogenlunde tilfredsstillende. Udover 

Nivåture var der Pinsetur i Smålandsfarvandet, adskillige Limfjordsture, 

deltagelse D. F . f . R . -ture Sverige og D. F . f . R . s 

jubilæumsføljetonroning. Desuden var der alt 19 roere på tur i 

Jugoslavien - nogle af dem som deltagere i et kredsarrangement, andre 

på en særlig D.S.R.-tur. 

Materiellet havde tilvækst i form af "Sif", en to -årers inrigger som 

skænkedes af Ree's Legat, "Ydun", en fire-årers inrigger betalt af 

Bådeværftets overskud, samt toerkajakken "Elefanten", der skænkedes 

af Handelsbanken . Efterhånden er bådparkens vedligeholdelsestilstand 

blevet ganske god, hvilket dels skyldes en stor indsats af 

materiel udvalget og dels det obligatoriske vinterarbejde for alle aktive 

medlemmer. 

D. S. R. s vintergymnastik var i 1987 ved at drukne 

der måtte udvides med ekstra hold for at lette presset. 

succes, og 

1987 var også året, hvor D. S. R. -bladet efter en stofmæssigt mager 

periode pludselig voksede sig stort under en ny redaktion . Det var 

året, hvor klubben gik ind i edb-alderen, hvilket viste sig at være 

en virkelig god ide. Og det var året , hvor D.S.R.s køkken med Jytte 

Nilsson i spidsen, sekunderet af et meget aktivt køkkenudvalg , hver 

tirsdag kunne servere veltillavet mad for medlemmerne, foruden 
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ved klubbens festligheder af forskellig slags, navnlig 120-års festen 

juni måned. Dertil kom en betydelig og overskudsgivende 

udlejningsaktivitet. For sin indsats i bl.a. køkkenudvalget modtog Mads 

Pallesen "Alligatoren" på årets generalforsamling. 

Den omtalte jubilæumsfest lørdag den 13. juni samlede i alt 160 

medlemmer en blåtpyntet festsal, hvor tunfiskemousse, helstegt 

oksemørbrad og hjemmelavet is sattes til livs. Flemming Pless, der 

var udpeget til toastmaster, ledte gæsterne igennem en lang række 

af taler af bl.a. formand Stig Rasmussen, Gudmund Schack, Hellmut 

Mohring-Andersen og Ronald Clausen. Desuden fremførte de kvindelige 

deltagere i Palle Rørsgaards otter-træningsprojekt publikumstræfferen 

"Ode til otteren Ormen". - Festen lagde også beslag på de første ~-5 
timer af søndagen. 

I denne sæson var der igen høj aktivitet, og der kunne noteres 

e'" stigning i antallet af aktive medlemmer, da det meget store antal 

nyindmeldte oversteg de udmeldtes tal med ca. ~O. Instruktørerne 

havde igen en hård sæson, men det gik da. Den nye rovagt-ordning 

tirsdag og torsdag fungerede godt. og deltagelsen i den daglige roning 

var stor. Også de særlige arrangementer, Kristi Himmelfartsturen, 

Rosportens Dag og Sct. Hansaften var vel besøgte, og endelig forsøgte 

man sig sidst på sæsonen med søndagsroning med medbragte 

madpakker. 

"De gamle": 
Hjejle, Niels 
Larsen, J. 
Lauridsen og 
Voigt på 

Bernt 
Helweg

Vang
Ejnar 

en 
morgentur 1988. 

(N.L. fot.) 

Der var en god langtursaktivitet i 1988. pinsen var fire både 

af sted i Smålandsfarvandet. to i det Sydfynske øhav og to på Flensborg 

Fjord. desuden har der været arrangeret to ture til Nivå ( de sidste 

- se andetsteds i denne årbog), tolv roere var på tur til Flakfortet 

og Saltholm, og elleve medlemmer på en planlagt Hven-tur, som dog 

endte i Sletten. "AR" og "PR", som blev efterladt i Jugoslavien efter 

turene i 1987, benyttedes igen flittigt. I ture arrangeret af D. F. f. R. 

og Københavnskredsen har seks roere været på Sognefjord, fire i 

Norditalien og to i Scotland. 

Vintergymnastikken trak endnu flere deltagere end året før, med 

100 mennesker dansende og hoppende hver tirsdag og torsdag, og en 

udvidelse til andre af ugens dage toges under overvejelse. 

Klubbens romateriel blev også i sæsonen 1988 fornyet og suppleret. 

Til motionsafdelingen leveredes en ny ~-åres inrigger, der til minde 

om Gudmund Schack fik navnet "Gudmund". Den var skænket af Ree ' s 

Legat, som også have betalt en gennemgribende renovering af 

gig-fireren "Olsen". Kaproningsafdelingen fik tilvækst af to single-scul

lere, "Demeter" og "Heron" , samt tre dobbelt-scullere, "Platon", "Super

max Lady" og en udøbt. 

Motionsmateriellets generelle vedligeholdelsestilstand holdtes på et 

højt niveau, takket være materiel udvalget, først og fremmest Jørgen 

Foss og Knud Mikkelsen. Mikkel gjorde desuden en mindeværdig -indsats 

ved at sætte det meste af klubbens stærkt derangerede scullermateriel 

smuk og brugbar stand. 

Nivåhuset jævnedes med jorden Sct. Hansaftens nat ved en brand 

påsat af ukendte gerningsmænd. Et 62-årigt kapitel i klubbens historie 

var hermed slut - foreløbig, i hvert fald . 
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"De unge": Jørgen Foss instruerer. (M.J . fot . ) 

På generalforsamlingen er der tradition f or at fremhæve nogle af 
dem, der har gjort en ekstraordinær indsats for 

gik dette år til Ole Hansen, der uden formelt 
klubben. "Alligatoren" 

at sidde i bestyrelsen 
:ar varetaget hvervet som kontingentkasserer på fortrinlig måde . Palle 

ørsgaard, der har været bestyrelsesmedlem i tolv år og senere i 

en årrække har virket som klubbens revisor, og som ikke mindst har 

ydet en betydelig indsats som træner og inspirator for _ især de nye 
kaproere, modtog D.S.R . s hædersgave, Papirkniven, som hermed 

uddeltes for første gang siden 1983 . 

~vert år sker der ændringer i bestyrelsens sammensætning. Nye 

ansigter kommer til, andre forsvinder, og det mærkes måske ikke altid 

straks af medlemmerne. Alligevel er der nogle ansigter, der ses mere 

end andre. Pernille Jørgensen (hed i en årrække Larsen) er en af 

dem, der var med til at bære klubben I· d • h e ar, vor det hele ikke 
var så let, men med udgangen af sæsonen 1988 valgte hun at forlade 
bestyrelsen. Det gjord å f d· e ogs orman Stig C . Rasmussen (" Kaptajnen") 

. efter fire år i stolen f d • , oru en nogle ar som kaproningschef . Pernille 

Jørgensen og Stig Rasmussen takkedes ved generalforsamlingen med 
vingaver for deres indsats . 

Ny formand ble h fk v c e onsulent Henning Rasmussen der tidligere 
nogle år besatte posten som instruktionsrochef. ' 

N.L. 

KAPRONING 1987 -88 
1987 . 

DSRs kaproningsafdeling bestod dette år af ca . 15 fuldtids 

senior-roere. Man havde fået tilgang af en del unge nyoprykkede seniorer 

fra andre klubber, hovedsageligt scullerroere . 

DSR fik udtaget roere til Nordiske Mesterskaber, Match des Seniores 

og til Verdensmesterskaberne, der det år foregik på hjemmebanen: 

Bagsværd Sø . 

De Nordiske Mesterskaber. der fandt sted i Tammerfors , bød på flere 

skuffelser end glæder for dansk rosport. Det var samtidig en generalprøve 

på VM tre uger senere. 

Danmark måtte aflevere Nordisk Cup til Norge, da vi kun opnåede tre 

titler af tolv mulige. Noget af en nedtur, idet man to år forinden 

markerede sig stærkt ved at opnå syv sejre i elleve løb ! 

Bjarne Eltang hjemførte mesterskabet i single-sculler , letvægt. 

Birgitte Hanel deltog på en stærk damedobbelt-firer sammen med roere 

fra Skjold og Køge. Det var ventet. at holdet kunne hjemføre 

mesterskabet, men holdet blev henvist til 2 . pladsen af Norge med en 

difference på mi ndre end 5 sekunder . 

lan Baden & Per Rasmussen opnåede ligeledes en sekundær placering 

mændenes dobbelt-sculler , hvor de blev nummer tre . 

Letvægtsotteren, der det år havde DSRs Tom Rasmussen & Bent 

Fransson med i mandskabet måtte nøjes med en 3. plads i den tunge 

klasse. Også Regitze Siggaard opnåede en 3 . plads kvindernes 

single-sculler, letvægt. Morten Tibian var i mændenes single-sculler 

chanceløs over for Finlands trefoldige olympiske mester, Pertti Karppinen . 

Selvom den unge DSR-roer var godt med i den drabelige opløbskamp, måtte 

danskeren også se sig slået af en nordmand, og opnåede dermed en 3 . 

plads . 

Ved Match des Seniores (der foregik i Aiguebelette i Frankrig ), var 

DSR repræsenteret ved tre singl.e-scullerroere . Morten Tibian i tung 

klasse, Regitze Siggaard & Per Arnoldi i de lette k lasser . 

Bedst klarede Regitze sig . Efter en hård kamp med en svensk pige 

finalen, måtte Regitze til sidst se sig forbiroet, så bronzemedaljen 

glippede. Morten Tibian opnåede en 5 . plads , mens Per Ar nold i blev ' 

nummer 6 og sidst i sit løb. 

Dette års hovedbegivenhed fo r al le danske roere, var 

Verdensmesterskaberne på Bagsværd Sø . VM s k ulle samtid ig vise sig at 

b live det mest omdis k ut e rede nogensinde. 
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Arsagen var, hvad ingen kunne gardere sig imod , det danske lunefulde 

vejr, når det er værst. Man opnåede i week-enden, hvor finalerne skulle 

finde sted, at rykke arrangementet tidsmæssigt tre gange på en enkelt 

dag . Banefordele, utilfredse roere og faren for et kæmpe økonomisk 

underskud blev week-endens helt store samtaleemne. 

For første gang i en årrække, vandt Danmark ikke en eneste medalje. 

Vi var ellers repræsenteret af en række gode roere, med års erfaring 

og gode resultater bag sig, men lige lidt hjalp det. 

DSR var rigt repræsenteret med følgende roere : 

Bjarne Eltang i single-sculler, letvægt. Mette K. Hansen & Mette Bloch 

Jensen i damedobbelt-sculler, letvægt. Regitze Siggaard i single-sculler, 

letvægt, lan Baden & Per Rasmussen i dobbelt-sculler (tung) og Tom 

Rasmussen & Bent Fransson i otter, letvægt. 

De eneste DSR-roere, der nåede finalerne var "Metterne" (Hansen & 

Bloch) og Bjarne Eltang. Bjarne opnåede en ~. plads, mens 

dame-letvægterne blev nr . 6 . 

Til gengæld kunne DSRs kaproere fejre store triumfer ved Danmarks 

Mesterskaberne senere på sæsonen. 

Førnævnte Metter var storfavoritter til at vinde mesterskabet i damernes 

dobbelt-sculler mod Roklubben Ægir, men DSRs kvinder valgte at afslutte 

rosæsonen med en badetur i Sorø Sø, i stedet for at ro banen igennem . 

Efter at have fået tørt tøj på, kunne damerne dog senere tage sig af 

mesterskabet dobbelt-firer . Sammen med Birgitte Hanelog Regitze 

Siggaard vandt Mette K. Hansen og Mette Bloch Jensen en sikker sej r 

i denne elegante bådtype. 

DSRs herrer vandt alt, hvad de stillede op i . . 

Tom Rasmussen, Bent Fransson, Morten Tibian og Per Arnoldi vandt 

herredobbelt-firerløbet. Bjarne Eltang tog sig suverænt af det "tunge" 

single-scullerløb . 

lan Baden & Per Rasmussen vandt, som sædvanlig~ 

herredobbelt-scullerløbet. Ovennævnte herrer satte et flot punktum ved 

dette års Danmarks Mesterskaber ved, sammen med Jørn Jørgensen at 

vinde en klar sejr i det sidste løb, otter . 

Desværre blev mesterskabet senere underkendt. idet holdet havde lånt 

en styrmand fra en anden klub. Mesterskabet tilfaldt derfor Bagsværd 

Roklub, der ellers havde opnået en 2. plads i behørig afstand fra DSRs 

vindere . 

1988. 

Dette år fik DSR ny kaproningscheL Det var klubbens træner gennem 

fire år, Reiner Modest, der blev valgt til denne post. 

Ellers skete der ikke mange fornyelser på aktiv-fronten. 

Kaproningsafdelingen havde atter mange single-scullerfolk . Per Arnoldi, 

Morten Tibian, Bo Vestergaard (tilflytter fra Maribo), lan Baden, Tom 

Rasmussen og Jens Andersen. Desuden satsede Bjarne Eltang og Per 

Rasmussen på at ro sig til en udtagelse til de Olympiske Lege i Seoul . 

På spindesiden fik DSR ' s kaproningsafdeling t ilgang af en enkelt : Tina 

Bachgaard fra Helsingør. Ellers bestod denne afdeling af de samme damer 

som året i forvejen, hovedsageligt letvægtsroere . 

Også en enkelt juniorroer begyndte for alvor at ro kaproning. Det 

var Anders Brems Rasmussen, der startede denne sæson med megen iver 

og intensitet og fik en glimrende træner i Palle Rørsgaard . 

For vore senior B-roere, var det atter Senior B-Masters, der var 

trækplastret. Dette uofficielle Europamesterskab blev afviklet i Hazewinkel 

Belgien . 

Et par måneder inde i sommersæsonen, fik DSR udtaget roere til både 

O . L. i Seoul, Senior B-Masters og til letvægts-VM. 

Bjarne Eltang & Per Rasmussen klarede de hårde udtagelseskrav I 

dobbelt-sculler og fik O . L.-billetten. 

Mette Bloch blev udtaget til Senior B-Masters, Per Arnoldi & 1\0 

Vestergaard blev udtaget til letvægts VM, der foregik i. Milano . 1'" 

Arnoldi roede sammen med 3 Bagsværd-folk letvægts firer u. styrm.1lld 

mens Bo Vestergaard kom på en letvægts otter med lutter unge roer . 

Resultatmæssigt blev Per ' s hold nummer fire i den lille fin"It II .. 

Vestergaard, der var et totalt uskrevet blad i international roninq , , .. "I 

sammen med folk fra KR, Lyngby, Odense og Bagsværd. H Itl" 1,1 

trænet af DSR's dygtige træner, Lars Nielsen (O.L . -bronze I', 1"" '11 

Otteren roede nogle overraskende gode løb midt på sæsonen Ilt! d 101 ' li li 

andet sejr ved den store internationale Ratzeburg Regatta oCJ II ' "I,' 
Luzern. 

Den danske letvægts otter opnåede at hæve Danmarks l H,dll ti III I I , 

letvægts roningen med en flot bronzemedalje som resultat . 

Mette Bloch vandt lige så overraskende guldm cl ,I , 

single-sculler ved Senior B-Masters . 
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Mette roede egentlig ikke særlig overbevisende i de indledende løb, 

men fik dels ved hjælp af en træner, der kender hende temmeligt godt 

(hendes far, roeren Ole Bloch) og dels gennem autogen træning, sat skik 

på sin psyke inden finalen. I denne roede Mette Bloch et perfekt løb og 

vandt overbevisende guldet. 

Bjarne Eltang og Per Rasmussen opnåede det højeste, man inden for 

sportens verden kan, nemlig deltagelse ved de Olympiske Lege. 

Per Rasmussen havde prøvet "turen" før, i 198~, hvor det nok er alle 

bekendt, at det blev til en bronzemedalje i firer u. styrmand. 

For Bjarne Eltang var det debut ved O. L . , da letvægtsroning, som 

mest har været Bjarnes speciale, endnu ikke er kommet på det olympiske 

program . 

Et referat af de to' s deltagelse ved O . L., kan læses andetsteds dette 

skrift. 

På de hjemlige baner klarede DSR ' s øvrige kaproere sig også ganske 

godt. 

For første gang gennem en længere årrække havde DSR en deltager 

med ved Skolekaproningen på Bagsværd Sø. Det var klubbens eneste 

junior : Anders Brems Rasmussen, der iøvrigt var med til at vise et af 

højdepunkterne ved dette festlige stævne. I et rigtigt feber løb med en 

soraner, kæmpede Anders hårdt indtil kort før mål om førstepladsen. Et 

rigtigt herreløb, hvor Sorø-roeren dog til sidst vandt med mindste margin. 

Ved Danmarks Mesterskaberne på Bagsværd Sø, kunne vi slet ikke 

triumfere som året forvejen. Vore kvindelige kaproere vandt 

dobbelt-fireren uden kamp. løvrigt med samme mandskab som i 1987. 

lan Badens gode dobbelt-scullermakker, Per Rasmussen, var som 

bekendt deltager Seoul, hvorfor lan fandt sammen med det unge 

stortalent Morten Tibian. Disse to vandt en sikker sejr · i I ans favorit 

bådtype. 

DSR 's kaproere sluttede som sædvanligt sæsonen af med at stille 

fuldtalligt op ved Efterårskaproningen på Bagsværd Sø, der altid afvikles 

over 1000 meter. Det er her, kaproerne prøver helt andre kombi nationer 

end, hvad de ellers er vant til. Eksempelvis er mix-roning temmelig 

moderne . Der er altid mange tilmeldinger i dobbelt-sculler, mix (1 dame 

& 1 herre) . 

Et rent DSR-hold med Tina Bechgaard & Morten Tibian vandt en ganske 

habil sejr over Mette Bloch & Henning Juul (fra Bagsværd). 

Iletvægts firer uden styrmand havde Regitze Siggaard & Mette K. Hansen 

udset sig KR ' s bronzevindere fra otteren , som romakkere : Vagn Nielsen 

og Lars Rasmussen . Disse vandt da også en ganske sikker sejr i denne 

bådtype . 

Morten Tibian & Tina Bechgaard var 
bedst til at mi.<e . (M. J . fot.) 

At damer også kan ro otter , bliver bevist hvert å r ved 

Efterårskaproni ngen . DSR ' s damer stillede op sammen med roere fra 

Skjold, KR og KVIK . Det blev til en sikker sejr over et stærkt hol d fra 

Lyngby Dameroklub. 

DSR ' s repræsen"tanter" var : Mette Bloch Jensen, Mette K. Hansen, Mette 

B . Jensen , Regitze Siggaard og Tina Bechgaard . 

Mette Bacher Jensen 
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SEOUL 1988 
Gennem 90 minutter havde det været stegende hedt, mens de 160 

landes deltagere marcherede ind på stadion . Stilheden fra de 14.000 

aktive og 100.000 tilskuere var slående . Fra højttalerne lød skingre, 

høje toner, idet de tre flammebærere blev løftet op i den specialbyggede 

elevator fo r at tænde flammen for de næste 16 dage . Dette var 

begyndelsen til OL 1988 i Seoul. Et OL som skulle vise sig også at 

Bjarne Eltang 

blive husket på grund af dopingskandaler og urimelige 

dommerkendelser . Det e r almindelig kendt, at doping praktiseres i visse 

østeuropæiske lande og USA inden for bestemte idrætter. De kritisable 

dommerkendelser fandt sted i de subjektive idrætter, såsom boksning 

og judo, og de gav sig udslag i en uhørt favorisering af koreanske 

sportsfolk. Spørgsmålet om bestikkelse er i den sag nærliggende. 

I roning stillede DK med en dobbelt-sculler ( Per Rasmussen & 

Bjarne Eltang fra DSR) og I nger Pors i single-sculler. Løbene var 

heldigvis planlagt til at indledes en af de første dage . Derved fik vi 

senere lejlighed til at overvære andre idrætsbegivenheder . 

DSR-mandskabet overraskede ved at ro den nødvendige 1. plads i hus 

i rekordtiden 6 .1 3 . 19 foran DDR, Bulgarien og Schweiz . 

Problemerne opstod først i semifinalen, som var blevet udsat 6 timer . 

Derved blev roerne konfronteret med 32 graders varme. 

Kravet om den adgangsgivende 3. plads blev gennem løbet mere 

og mere uoverskueligt at indfri. Båden v il le aldrig glide på den rigtige 

økonomiske måde. USSR var i spidsen, vi blev langsomt spist op af 

Vesttyskland og Norge, og udsigten til at få den katastrofa'e 4 . plads 

rykkede derved skræmmende nærmere ind i vores bevidsthed inden 

for de sidste 750 meter . I sidste øjeblik stoppede nordmændenes attentat 

på os, og vi red lige netop finalepladsen i hus. 

2 dage senere var vi stadig mærkede både fysisk og psykisk af 

semifinalens strabadser. Vi roede et pænt og rytmisk godt løb, men 

var aldrig med til at præge løbets begivenheder. Holland vandt foran 

Schweiz og USSR . 

I ugen efter fik jeg lejlighed til at følge andre idrætslige stævner. 

I sær var kenyaneren Ngugis præstation i 5 . 000 m løb enestående. 

Efter 2 omgange rev han sig fri af feltet. opbyggede en føring på 9 

sekunder før konkurrenterne kom nærmere . Feltet nåede aldrig at 

indhente ham. Og det er vel det, som kendetegner en vindertype : At 

besidde det træningsmæssigt nødvendige fundament. at kende sig selv 

og turde tage en chance. 

Bjarne Eltang 
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EN KANALTUR 

Men vi er de stille kanaler. der spejler en verden af hvile . 

Hans Hartvig Seedorff. 

Lørdag den 12. september klo 10. mødtes 15 såkaldte "gamle" 

DSR-roere klubben for at "genopfriske de gamle traditioner". som 

der stod i indbydelsen. med en såkaldt kanaltur. "Kun for medlemmer 

med anciennitet". stod der sammesteds. Med hensyn til ælde og 

anciennitet satte det hold. som undertegnede havde den ære og glæde 

at tilhøre. vel nok rekorden. Et regnekyndigt medlem af besætningen 

adderede vore aldre til at være 360 år tilsammen. 

Efter at have varmet op med den gl. dansk. der var et ikke 

uvæsentligt incitament i indbydelsen. en opvarmning. der viste sig 

i høj grad hensigtsmæssig i betragtning af de uforudsete strabadser. 

der lå forude. drøftede man vejrudsigterne. Herbert Marcus. der ellers 

har et særligt godt forhold til vejrguder og meteorologer. og i det 

mindste sørger for. at seniorholdet praktisk talt hver tirsdag formiddag 

kan komme på vandet i nogenlunde tørvejr. mente. da det under 

inhaleringen af opvarmningen et øjeblik ikke regnede. og vindstyrken 

forekom rimelig. at man skulle afstå fra enkelte forslag om at komme 

til turens mål. Færgecafeen. over land i opvarmede biler. Tøsedrenge. 

mumlede nogen. Og så entrede mandskaberne de tre fire-årers både. 

Kanalturens delta
gere. inden prø
velserne begynd
te. 
Nillikum fot . 

En kanaltur! Ja. for nogle vil det give associationer til V n II, ,II" 

Amsterdam. eller et digt af Seedorf. "De stille kanaler" : 

Kun i de dybe og stille kanaler spejler dit hjerte sig roligt 

Roligt forsænkt i de stille kanaler drømmer de falmede år ... 

Ja tak. Seedorff. Så er det nok. Du kender ikke en kanaltur i DSRs 

regie. hvor der faktisk ikke forefindes en eneste kanal. der kan spejle 

hjerter eller drømme falmede år . 

Knap var vi kommet ud af Svanemøllehavnen. før det igen begyndte 

at regne. Og da vi havde passeret Nordre Færgehavn og det sted i 

opfyldningen. hvor et par rustne skibsvrag fører deres manende tale. 

mødtes vi af hushøje søer. Ja. der findes jo også mindre huse. men 

alligevel. Parcelhushøje søer. Næsten. En enkelt talte om at vende om. 

hvad det øvrige målbevidste mandskab overhørte og nøjedes med at 

skodde en liden stund for at hente styrmandens hat . der var blæst 

af. men behændigt blev fisket op med bådshagen . 

Nogle af os mindedes vor ungdoms langture i den norske skærgård . 

hvor man kunne sidde i timevis. ja. sommetider i dagevis . i regn . storm 

og slud. med væde fra oven og søer fra siden . kæmpende for ikke 

at kæntre eller blive slynget ind mod skærene. Da var det trøsterigt 

at høre styrmanden råbe gennem elementernes rasen: Husk på. drenge. 

vi gør det for fornøjelsens skyld! 

Også her. ud for Københavns Havn. måtte den kyndige styrmand 

opildne mandskabet med manende tilråb og muntre sange. al t mens han 

med verve faldt af for søerne. med stor behændighed undgik at vædre 

de ved indsejlingen placerede fyrtårne eller kuldsejle de til stor gene 

for rosporten ideligt passerende rutebåde og andre fartøjer. der med 

skum for bov og tændervisende . kølvandsdønninger skabte yderligere 

uro i de oprørte vande. Det var synd at sige. at styrmandens maritime 

indsats høstede nævneværdig ros fra mandskabet. der med søløveræb 

mindende sure vræl og knubbede ord modtog de uundgåelige småskvæt 

fra det frådende hav. der fugtede deres luksuslegemer og 

træningsdragter. 

Inde i den såkaldte Yderhavn . hvor vi havde håbet på lid t læ. var 

søen ikke meget roligere. Og her mødte en ny fare den garvede 

besætning. Havnens Motorfærger • der åbenbart er rosporten fjendtligt 

stemt. manøvrerede deres ganske passagertomme både så behændigt. 

at det var til størst mulig gene f or Y2!: manøvrering . 

- Der er Den lille Havfrue. udbrød Rydberg,. der er g lad for damer, 

og da Langeliniepavillonen kom i sigte, fablede han , der også er lidt 
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af en sybarit, om at tage derind. Og han talte så henført om kaffe 

og kringle, at det derved fremkaldte mundvand forøgede vandstanden 

i båden yderligere, så bundbrædderne begyndte at flyde. Et velfortjent 

skvæt fra en af de fjendtligsindede motorfærger ramte ham i nakken 

og bragte ham til tavshed. Og Amelung, der skulle spille Romeo på 

Det kgl. om aftenen, mente ingenlunde der var tid til sådanne 

udskejelser. Og Anker Lassen, der til daglig er et velklædt medlem 

af sagførerstanden og gerne overholder dekorum, mente ikke, at vort 

våde antræk og ynkelige forfatning ville behage pavillonens fornemme 

tjenerstab og udsøgte publikum. 

- Frokosten er kl. 12, manede styrmanden gennem regn og slud, 

der er Christiansøsild, forloren skildpadde, øl og brændevin forude. 

Og dette syntes at opmuntre de noget forkomne og trætte roere til 

en ekstra indsats . Så på slaget tolv anløb det gode skib Y dun 

Udenrigsministeriets honnørtrappe, hvor v i på grund af særlige 

diplomatiske forbindelser havde fået tilladelse til at lægge til. Og her, 

hvor chalupper med nypressede matroser og fjerbuskprydede 

potentater, admiraler og andet godtfolk med kors og bånd og mange 

stjerner formentlig plejede at stige land med sirlige menuettrin, 

kravlede vores dyngvåde , næsten 360-årige anciennitet , som et 

alderdomshjem på udflugt. fra borde med stive lemmer og dryppende 

næser, til nogen undren for venligtsindede indfødte på Christianshavn . 

Kanalcafeen stod bordet dækket , men da den elektriske varmeovn 

var ude af funktion , kunne vi ikke få vores våde tøj tørret , og nogle 

lystpessimister foruc;lså, at dette ville kunne. medføre lungebetændelser 

og anden dårligdom . Men Rydberg , der fbruden at være en dalJ1even 

også er en sand menneskeven og ydermere kun bor et par stenkast 

fra Kanalcafeen , tilbød mod et passende antal enkroner at få tørret 

de våde effekter i ejendommens . tørretumbler . Så vi afførte os vores 

våde tøj og sokker og sko og satte os til bords , om ikke in puris 

naturalibus , så dog i en noget tvangfri påklædning, nogle med bare 

tæer, endnu mindre egnede til Langeliniepavillonen end tilforn. Men 

dette syntes ikke at afficere Kanalcafeens vært , ~·ærtinde elle~ øvrj~e 
gæster . Kun den altid forudseende Marcus havde naturligvis tørt 

skiftetøj med og undlod ikke at stikle tilos mindre forudseende . Vor 

gode vært, Kurt Brauer, var iøvrigt tidligere MF og met;llem af 

B~rgerrepræsentationen , og denne karriere synes at have kvalifice ret 

ham fint t il han s n uværende p r ofession og t il at ser vere øller , snap~ 
etc . med megen verve . Sit tilhørsforhold til SF har han ombyttet med· 

FS = Forloren Skildpadde, som var ganske fortrinlig. Og efterhånden 

som man f ik den indre v arme, gik bølgerne også højt i det lille 

værtshus . Nogle yngre roere talte meget og malende om drukneulykker , 

fortrinsvis om roere, der havde drukket frokost umiddelbar t fo r inden , 

som om at de skulle levere materiale til TV- s erien "Kun en tåbe frygter 

ikke havet" . 

For at få en ende på al den snak fo r eslog nogle , at 

alderspr æsidenten skulle holde e n tale for damerne , og det gjorde han 

da også, iført bare tæer, og udbragte en s kål for de to til s tedevær ende 

nydelige repræsentanter for det smukke køn , der deltog i roturen . 

Men den utå lmodige Amelung mindede om, at han skulle spille Romeo 

på Det kgl. om aftenen, og nødtvungent iførte man sig det tørre tøj, 

der v ar blevet hentet fra Rydbergs tørretumbler , og som forbløffende 

hurtigt blev vådt igen, da regnen, der havde holdt inde under 

frokosten, tog til med forøget styrke, da vi skulle i bådene . Men først 

skulle disse naturligvis øses for knæhøjt søvand, regnvand og 

mundvand. 

Hjemturen forløb uden uheld, søerne havde en gunstigere retning 

end under udturen , Havnens Motorfærger var ikke så aggressive , så 

de to nye styrmænd havde et nemt job . Men regnen kunne de ikke 

afværge. Ved femtiden var vi tilbage i DSR. Og i den vederkvægende 

sauna, hvor de stive, forfrosne lemmer igen blev tøet op, var vi gamle 

garvede roere enige om, at det er den slags ture, der skaber mænd, 

og at det trods alle genvordigheder havde været en herlig oplevelse . 

Og vi sender en tak til initiativtageren Niels Jacobsen og vore yngre 

rokammerater . Men vi vil godt til næste år have lidt mere solskin og 

lidt mindre søgang. Det synes i det mindste 

Nillikum. 

(N iels Helweg-Larsen l . 
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MED BO LETH TIL O-LØB 
Niogfyrretyve år efter besættelsen fik det vinterstille Tisvilde tidligt 

om morgenen, den 9 . april 1989 en brat opvågning : 

610 O-løbere fra det ganske Sjælland - plus kvinder og børn og 

mandlige kærester og hunde - indtog først byen, derefter skoven: 

Tisvilde Hegn . Alt under førerskab af DSR's Orienteringssektion . Et 

felttog planlagt og udført i alle detaljer. 

Tidligt om morgenen blev efter velvillig aftale med den lokale 

inspektør skolen besat, og beregnings- og kommandokontor indrettet 

engelsklokalet, børnepasningsrum i tysk lokalet ved siden af . Som 

overbørnepasser havde Sektionen sikret sig PALLE R0RSGAARD, der 

i formiddagens hektiske timer holdt børnene henrevet med leg og snak, 

hvis de da ikke var store nok til den særligt udlagte børnebane for 

kommende stortalenter . Aktionen var forberedt i de stille måneder 

forud. Sektionens formand, Herr RONALD CLAUSEN, havde 

samarbejde med NIS SCHMIDT og POUL NISSEN og andre 

vel-orienterede DSR -medlemmer afsøgt brandbælter og bevoksninger 

og 92 steder i tykningerne præcist udlagt kontrolposter - særlige 

signalflag med kodede bidetænger, hver beregnet til sit felt på særlige 

passersedler : Eet kontrolkort til hver løber, med navn, klasse, klub 

og starttidspunkt. 

Måneder forud var udsendt ledingsbreve til forbunds-fællerne i de 

sjællandske O-klubber, (bemærk: Ikke kun RO-klubber) : "KOM HID, 

folkens, KOM H I D, til Tisvilde, vi laver alletiders skovtur, efter kort 

og kompas"! Tippet i Gåsehuset om denne forestående mediebegivenhed, 

drog jeres udsendte til Tisvilde og arbejdede sig med, gennem 

begivenhedernes brændpunkt. 

Fra 30 sjællandske klubber kom de: gamle og unge, høje og lave, 

magre og tykke . Den ældste var 75, den yngste 10 måneder . Jeres 

udsendte havde fornøjelsen af at trykke startkortet i hånden på hver 

enkelt. Mange familier var med. Far, mor, børn. Børnebørn, 

konfirmander, tøse og knøse. Eliteløbere, stifindere og rene sporhunde; 

en skolelærer, der skulle finde vej gennem skoven, nogle, der ikke 

kunne finde ud af det, men ville lære det, nogle, der bare ville gå 

turen. En enkelt kom på krykker. Alle kom de, nu skulle skoven 

opleves. Og afsted kom de . På klokkeslet. Det sørgede MIKKEL for, 

medens CLAUSEN påså, at alt gik rigtigt til. 

Der var 23 forskellige baner, 23 forskellige grund-ruter, som nok 

blev gennemløbet ad 610 forskellige veje . Tisvilde Hegn med sin 

Troldeskov' og Munkebjerg er en 200 år gammel sandflugtsdæmper , 

anlagt af staten på åben klit og sandmark . Noget er fladt terræn. 

Andre steder erkender man klart de gamle klitter under stammerne. 

Over startbordet lød hele tiden Rødkælkenes fine triller og ind imellem 

sortspættens karakteristiske fløjt. Ude på landevejen lå en rød, død 

i morgengryet af en af de mange fremrykkende vogne. Men i skovens 

dybe, stille ro fandt man selv sine uransagelige veje i 1-2 timer mellem 

træstammer og brandbælter, rundt om moser og kær og hen over 

anemonetæppet. Så fik næsten alle målet i sigte, og de fleste sluttede 

dagens indsats af med en ekstra spurt gennem det lysåbne - endnu 

bladløse - unge egekrat, som fandtes på dette sted. 

Jeres udsendte havde dagens anledning skudt genveJ ad 

hovedgaden i Tisvilde, der var pakket med ventende o-Iøberbiler og 

fik nu den fornøjelse at modtage de samme mennesker i målteltet, hvor 

ingeniør O-løber OLE HANSEN med skrappe ugleøjne og 

computerassistance fra DANSK TIDSKONTROL udmålte millisekundet 

for anstrengelsernes afslutning, hvorpå MI KAEL STENDERUP og JOHAN 

FRYDENDAHL bogførte resultater og startkort på et sømbrædt, der 

strax via stafetter - CLAUSENs og FRYDENDAHLs sønner, KIM & 

CLAUS - bragtes ind på kommandokontoret, hvor 8 tidsberegnere med 

OLE M0RUP i spidsen arbejdede under højtryk for at stille tiderne 

sammen. Omkring målteltet havde en indianerlandsby dannet sig under 

egetræerne, hver klub sin Tipi. Hver klub og klasse imellem havde 

folk deres diskussioner, medens de indtog de af DSR fremskænkede 

læskedrikke: "Hvordan tog du så den post?", " Det var en let rute, 

. jeg havde i dag!" 

Heldigvis kan man vælge ruter der passer til ens ' fysik og 

"orienteringsevne" . 

I nde på beregningskontoret prøvede jeres udsendte at danne sig 

et overblik over kontrolkortenes frem- og tilbagerykning på de mange 

borde, men blev hurtigt og håndfast head-huntet af BIRGITTE WRAAE 

til opskrivning på resultattavlen. Medens vi skrev de 610 resultater 

ud, kunne jeg dog ud ad øjenkrogene se, at alle kort blev gennemgået 

for alle posters kodetangsmærker ingen kommer sovende eller 

ureglementeret til sine rigtige stempler . På ca. 11 time var samtlige 

resultater klar, udskrevet og af stafet bragt ud og ophængt i 
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skolegården, hvor der i mellemtiden havde dannet sig en markedsplads 

mellem de mange biler fra hele Sjælland og diverse omrejsende 

handelsboder i øl, vand og sportstøj . Der blev uddelt præmier og 

hyldest til alle vinderne i ungdomsklasserne, dvs. dem under 21 år. 

Efter en sådan folkelig time skolegården sivede de mange 

mennesker lige så stille ud i bilerne, forlod hovedgaden i Tisvilde og 

trillede videre spredt orden hjem ad de sjællandske veje, medens 

CLAUSEN og et dusin håndlangere MI K 'er atter drog til skovs og 

slettede alle spor og fik bragt de 92 poster hjem . 

Jeres udsendte fryder sig efter dagens oplevelse over, at DSR er 

med, osse på landjorden, hvor sporten hedder "O" - og ikke "RO"! 

Det er sørme mærkeligt, at ikke mange flere tager med, når der 

indkaldes til hyggeløb fra klubbens base Gåsehuset i Ravnsholdt 

Skov. 10 minutters gang fra Allerød Station. 10 minutters gang gennem 

skoven, vel at mærke . Der er løb i flere sværhedsgrader, fra gang 

til sprint, og eventuelle børn hygger sig ved den faldefærdige kamin 

Gåsehuset eller i haven. Gåsehusløbene starter igen til efteråret, 

når rosæsonen ebber ud og fortsætter ca. hver anden søndag 

vintersæsonen igennem. Starttid er, når man når frem, søndag morgen 

mellem 10 og 12. 

Er man besat af RO-LØB, hvorfor så ikke prøve O-LØB? 

Bo Leth-Espensen 

VETERANKAPRONING 
Kaproningsafdelingen i DSR består ikke kun af roere i aldersklassen 

fra 14 år og til ca. 30, for kaproning behøver nødvendigvis ikke at 

være et overstået kapitel fordi man har rundet de 27 år. Hvorfor 

stoppe mens legen er god ? 

Man kan jo dyrke veterankaproning ! 

Selvfølgelig kan man fortsætte som fuldtids kaproer i mange, mange 

år. Nogle gør det - med held - men i erkendelse af, at yngre kræfter 

kan tage over, når som helst. En fremskreden alder behøver altså ikke 

nødvendigvis at betyde deltagelse i pensionistgymnastik . DSR har altid 

haft en kerne af "gamle" kaproere, der deltager flittigt i diverse 

veteran løb herhjemme og i udlandet. For 10 år siden var der ikke 

mange herhjemme, der dyrkede veteranroning, men nu er det faktisk 

blevet moderne for gamle kaproere at komme ud og dyste mod hinanden. 

Så moderne , at veterankaproere ikke skal hvile FOR MEGET på 

laurbærrene. Hvis man skal kunne gøre sig gældende ved diverse 

veterankaproninger , kræver det masser af træning. Det med at træne 

een gang pr. uge og så tro at man kan gå ud og slå de "gamle 

arvefjender fra dengang", er langt fra nok . Arvefjenderne træner 

nemlig OGSA mere end den ene gang om ugen. Ja, nogle af de gamle 

kaproere kan sagtens ro fra mange af de unge stærke kaproere, der 

træner fuldtids eller mere . Alligevel foregår de indledende forberedelser 

til løbet og tiden derefter i en særdeles munter og afslappet tone . Alle 

hjælper alle. Skal der læsses både, er man ikke bleg for at hjælpe 

hinanden på tværs af klubskel. Skal der rigges både til eller mangler 

man et eller andet stykke værktøj eller en møtrik, så hjælpes der. 

Siden 1986, hvor sidste årbog udkom, har veteranafdelingen i DSR 

ikke ligget på den lade side, selvom denne afdeling, ihvertfald for 

herrernes vedkommende, ikke er så stor som for få år tilbage. 

Herrerne fra DSR starter i fin stil, når foråret kommer med at 

deltage i enkelte otterløb ved Københavner Stafetten og ved Forårs 

Regattaen. Resultaterne bliver som regel derefter . Sekundære 

placeringer . Det e r ligesom om herrerne mangler den sidste gnist for 

at samle sig til n otter . Det ender som regel med, < t man ikke får 

prøvet sammentr n ln inden kaproningerne finder sted . 
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Blandt de herrer, der har markeret sig mest, om man kan udtrykke 

det sådan," er Stig Rasmussen, Bjørn Qvale, Mogens Haut og Palle 

Rørsgaard. Stig Rasmussen, der for det meste har trænet 

single-sculler 3-5 gange pr. uge på Bagsværd Sø, har deltaget i en 

delotterløb for veteran roere med roere fra DSR og lidt hjælp udefra. 

Bjørn Qvale & Mogens Haut roede med Københavnerstafetten og roede 

ellers i 1988 dobbelt-sculler, hvor de sluttede sæsonen med deltagelse 

Efterårskaproningen . Palle Rørsgaard købte sin egen single-sculler 

og kunne i 1988 træne sammen med sin "elev", juniorroeren Anders 

Brems Rasmussen. Den megen træning betød en flot 1. plads ved 

Vikinge Regattaen i Kerteminde, hvor Palle vandt over en langt yngre 

deltager. Palle Rørsgaard var også på banerne som veteran roer i 1989, 

hvor han deltog i det meget omtalte World Masters Games i Arhus. Det 

blev ikke til så meget træning i 1989 som året før, og med den store 

konkurrence der var i herrernes klasser ved WMG, blev det kun til 

en sekundær placering i single-sculler. 

Til gengæld begyndte klubbens aldrende kaproerquinder i 1987 

"at røre på sig". Hanne Petersen, klubbens kendte gymnastikinstruktør 

og stærk landsholdsroer i halvfjerdserne, havde i begyndelsen af 

firserne været blandt de førende indenfor veterankaproning . 

Kerteminde klarede Hanne sammen med Merete Boldt fra Fredensborg 

en fornem 2. plads i dobbelt-sculler i et af de tætteste opløb ved 

Vikinge Regattaen. 

Nogle yngre kvinder fra DSR begyndte også at ro veterankaproning . 

Marianne Johansen & Mette Bacher Jensen deltog sammen med Susanna 

Hansen, Lone Mikkelsen og Bibi Morbech (cox.) i Københavnerstafetten 

1987, hvor det i dobbelt-firer blev til en hæderlig placering. Siden 

gik Marianne Joh"ansen & Mette B. Jensen over til at ro dobbelt-sculler 

3-4 gange pr. uge og skulle "prøve sig selv af" ved 

Verdensmesterskaberne for veteran roere , der det år fandt sted i 

Sverige. Overraskende, ikke mindst for holdet selv, blev det til en 

2. plads en temmelig god tid. 

I 1988 blev det ikke til meget dame-veteranroning, idet Marianne 

Johansen var rejst til USA i embeds medfør - og skiftede iøvrigt i 

samme forbindelse sit efternavn ud til Henney. Mette B. Jensen fandt 

om efteråret sammen med Jette M. Larsen, der netop rykkede op som 

veteran roer . Mette startede sæson 1989 med at deltage på en herreotter 

ved Københavnerstafetten . Ved Forårs Regattaen dannede de to 

ovennævnte damer en dobbelt-firer med 2 DSR-motionroere uden nogen 

større succes. Da bådsituationen nærmest var kaotisk, måtte 

veterandamerne ud på lånemarkedet for at få noget at ro i. Birkerød 

Roklub var særdeles behjælpelig og stillede en lækker 6-årig 

glasfiberbåd til damernes rådighed. 

Målet 1989 var at deltage i World Masters Games, i Kerteminde 

og ved efterårets øvrige regattaer. Træningsmængden inden WMG blev 

kraftig intensiveret fra 5 gange pr. uge til 12 gange ugentlig. Ved 

World Masters Games vandt holdet bronze i dobbelt-sculler. Sammen 

med Bibi Morbech og Fredensborg-roeren Susan Hansen blev det til 

sølv i 4X-, og endelig vandt Bibi og Mette ligeledes guld i 8+ med roere 

fra andre klubber. Medaljerne blev vundet erkendelse af den 

katastrofale mangel på deltagelse i dameklasserne ved World Masters 

Games. 

Siden blev det til deltagelse i Kerteminde (ved festen) og til pæne 

placeringer i dameotter og i dobbelt-firer ved Efterårskaproningen . 

Sæsonen afsluttedes for veterandamernes vedkommende med deltagelse 

i Gøta Elv Rodden, hvor det blev til sølv sammen med klubbens øvrige 

damekaproere . 

Sidst i denne beretning skal vi ikke glemme endnu en DSR -roer, 

der gør det temmeligt godt indenfor veteranroning . Det er klubbens 

kaproningscheL Reiner Modest, der i flere år har opnået mange sejre 

i 4X- sammen med tre Lyngby-roere ved diverse veteranregattaer. 

Som det ses af ovenstående, ligger klubbens ældre kaproere langt 

fra på den lade side. Et ønske for det/de kommende år må være, at 

flere gamle kaproere atter får lyst til at komme ud og ro outriggere . 

Det kan klares med træning et par gange pr. uge, og distancen for 

veteranroere er jo kun 1000 meter. 

Læg turen om af Bagsværd Sø på en af de dejlige lune 

sommeraftener. Lysten til at ro igen, vender GARANTERET hurtig t 

tilbage! 

Mette Bacher Jensen 
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JUNIORKAPRONING 
Det lader til. at vi efter ca. 15 års pause igen har fået en 

juniorkaproningsafdeling DSR . 

Efter i 1988 kun at have haft 1 juniorkaproer i DSR, kom der tre 

nye til i sæsonen 1989 . Endvidere opstod der et nærmere samarbejde 

med Roklubben "STEVNS", hvor Jacob Nielsen, som nu var junior 

A-roer begyndte at ro dobbelt-sculler med Anders Brems Rasmussen 

fra DSR. Anders var 1989 sidsteårs junior B-roer. Vi startede 

samarbejdet i januar i DSR. 

.Efterhånden som rosæsonen nærmede sig, roede Anders & Jacob 

mere og mere sammen og blev efterhånden blandt de tre bedste 

dobbelt-sculler hold herhjemme. Dette resulterede I, at Anders kom 

ind i en bruttotrup i slutningen af juni måned med henblik på udtagelse 

af roere til junior-VM i Ungarn . Men der skulle kun udtages en 

dobbelt-firer + en reserve og her kom Anders ind på en 6 . plads, lige 

akkurat nok til I KKE endelig at blive udtaget. 

Dette kom til at betyde et afbræk i de to 's dobbelt-scullertræning 

fire uger . Men efter junior-VM begyndte de atter at ro sammen og 

opnåede nogle topplaceringer i slutningen af sæsonen, og da to af de 

danske VM-deltagere rykker op i seniorklassen i 1990, vil der være 

god chance fo r Anders & Jacob i den kommende sæson . 

Anders Brems Rasmussen M.J . fot 

Anders har i år koncentreret sig en del om single-sculler og har 

opnået mange fine resultater både nationalt og internationalt. Ved 

Danmarks Mesterskaberne opnåede An~ers en flot 3. plads, hvor han 

i de indledende heats slog flere af sine ældre konkurrenter ud af løbet. 

(DSR-roeren bliver først junior A-roer i 1990 . ) 

lait har Anders Brems Rasmussen været 36 finaler af 36 mulige, 

med 15 førstepladser, 14 andenpladser og 7 mindre placeringer som 

resultat. 

Kasper Haagensen & Martin Nellemose roede hele sæsonen 

dobbelt-sculler og deltog vintertræningen sammen med de andre 

kaproere . 

Kasper & Martin klarede sig også meget godt- især i starten af 

sæsonen, hvor de vandt flere løb blandt andet i LUbeck og i Hjelmsjon . 

Det må siges at det er gået bedre end forventet, da de aldrig havde 

roet sammen før. De har det meste af sæsonen roet nogle flotte 

indledende løb og er ofte kommet videre til finalerne , hvor de har 

ligget lige under toppen hver gang, med anden-, tredie-, og 

fjerdepladser som resultater. 

Kasper og Martin rykker op i junior A-klassen i 1990 og har derfor 

mange gode muligheder for at forbedre sig . 

Bagerste række fv . Kasper Haagensen, (nr . 3 fv . ) Ander Br ms 
Rasmussen og yderst til højre, Martin Nellemose, var p. Køb nhavns 
Kredsens udtagne hold til Kredsmatch i Maribo . 

65 



66 

Sammen med Anders Brems Rasmussen har Kasper & Martin deltaget 

Skolekaproningen, Kredsmesterskabet og Bykamp med Berlin og 

ZUrich, hvor de roede i andre bådtyper end normalt. Her blev det 

till. pladser i henholdsvis 4-åres inrigger og i otter. De kom i finalen 

ved Danmarks Mesterskaberne for junior A-roere, hvor det blev til 
en 6. plads i finalen. 

Mette Andersen startede i DSR i marts måned og viste hurtigt, at 

hun magtede single-sculler roning temmelig godt. Mette startede ved 

mange kaproninger og kom flere gange i finalen. Hendes bedste 

placering i junior A var en 2. plads ved regattaen i Maribo. I finalerne 

ved de forskellige regattaer lå Mette hver gange mellem de fire bedste, 

så det bliver spændende at følge hendes sæson 1990, hvor hun er 
sidsteårs junior A-roer. 

Mette Andersen opnåede nogle gode resultater sidst på sæsonen 

helt andre bådtyper end single-sculleren, hvor hun sammen med DSRs 

øvrige kaproer-damer vandt otterløbet ved Efterårskaproningen og 

opnåede en fornem 2. plads i samme bådtype i det 20. km . lange Gøta 
Elv Rodden i Sverige. 

Med den succes, det er blevet i juniorafdelingen, kan vi se frem 

til en yderligere tilgang af nye roere i de næste sæsoner. 

Vintertræningen startes den 1. november for at forberede roerne 

til den kommende sæson. Juniorerne træner på lige fod med DSRs 

bedste kaproere og deltager blandt andet i nogle træningssamlinger 

sammen med de øvrige juniorer i Københavns området. 

Palle Rørsgaard . 

.. 

MARATHONRONING 
Marathon ordet ligefrem lugter af varme, sved, anstrengelse. En 

kraftprøve, som virkelig kræver de sidste reserver. 42,195 - Nej ikke 

km . , for os roere er det sømi I. 

EFTERANMELDELSE. 

Karlebo Roklub arrangerer hvert år marathon sidst i august. Det har 

længe været både min store drøm og min store skræk at deltage i så lang 

en kaproning. Min fantasi har livligt fabrikeret skrækbilleder af vabler 

så store som runde tårn, bølger af samme størrelse og en lille bitte båd, 

der trods blod og tænders gnidsel kun rykker sig ca. 20. cm . pr . åretag. 

Dette skræmmebillede til trods, eller udstyret med mindre livlig fantas i 

meldte Mie Bitsch og Pernille Brunsgaard sig til slut som meddeltagere 

til denne kraftprøve. Pernille mente ikke at det kunne blive værre end 

14 dages kajakroning i Italien. Så fik jeg gravet tilmeldingspapirerne op 

af langtursskuffen og fik konstateret, at tilmeldingsfristen for længst var 

overskredet. Heldigvis så de gode herrer i Karlebo ikke særligt stramt 

på den sag, men modtog vores anmeldelse med glæde. 

BADHOLDET ENDELIG SAMLET. 

Mie, Pernille og jeg havde aldrig siddet sammen alle tre i en to-åres 

inrigger. Vi tog tilløb til at prøve det et utal af gange inden den store 

dag, men hver gang kom et eller andet vejen. Stormvejr, instruktion 

af styrmænd, kajakinstruktion o . lign. Endelig fredag aften k!. 20 . 00 

mødtes vi i DSR for at læsse Sif, som var vores udvalgte båd efter en 

grundig gennemgang af de langtursbåde som på daværende tidspunkt var 

hjemme i klubben. 

Så gik det ellers derudaf - Ib (Jø 

og oppasser, båden lå fint 

n) var hyret som privatchauffør 

rnlnltr II r bag bilen og Mie og 

Pernille var pakket godt ned i bag. "'0111 I 8 mm n med proviant der 

burde kunne række til en tur Sjælland Ul) \ . I d t tllf Ide at v i skulle 

fare v ild. Det r jo sket før - nogle er k mlll \ I It III H Isl ngør og andre 

ud til Kastrup. Skuli vi fare vild, viII vi lill i' m d m n r og tage 

helt til Kulien. 

Klokken 21.30 v r d r informationsmød , 

det tilladt at start . I ø t skulle gennemfø 

fredag k!. 22 til lørd I. 22, og ialt kan Ol n 11 odskrevet en times 

pause i B & W's Roklub I Iy.lb dehavnen på L nt, lilli •. 
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Vi agtede os af sted så hurtigt som muligt , for havet var - som så 

ofte om natten - fuldstændigt fladt. Vejrudsigten for lørdag lød på svag 

til let vind fra sydvest, hvilket så ville give en behagelig rygvind på 

tilbageturen . 

Endelig kl . 22 .15 var vi parate til at lægge fra, tungt lastet med 

ghettoblaster, toiletpapir, lygter, slik, kager og sangbog. 

SÆDET ØDELAGT. 

Allerede på vej ud af havnen kommenterede Mie, at det ene sæde ikke 

kørte alt for godt. men vi havde nok at gøre med i det buldravende mørke 

at styre udenom diverse markeringspæle og fiskekuttere, så hun måtte 

vente til udenfor havnen med at fylde vand i svellen. Det hjalp ikke -

underligt, for da vi tjekkede båden week-enden forinden, var der intet 

i vejen, og der var hverken sat reparationsskilt på båden , på tavlen til 

den slags eller var skrevet nogen besked i roprotokollen ud for vores 

reservation, som havde stået der hele ugen. En af hjulakslerne var kørt 

ud til siden. Vi forsøgte at hamre den ind på plads. Vi roede lidt til, 

men måtte så helt opgive og vende båden. Mie måtte sætte sig ved siden 

af sædet og så kun bruge armene. Tilfældigvis vidste jeg godt, hvem der 

var den eneste der havde brugt båden i løbet af ugen, og det var bestemt 

ikke smykkende adjektiver, der blev brugt i vor omtale af ham. Det 

kostede os en times rotid. Selve reparationen var simpel nok - sædet 

skulle bare tages ud og hjulakslerne hamres på plads. Med en rigtig 

hammer var det ikke noget problem. Faktisk var akslerne så skæve, at 

der var kørt en dyb flænge ind i selve træværket, og en større flis måtte 

hives af . Vi var helt enige om kun at tilgive dette nummer mod en flaske 

vin. 

Løbsledelsen havde medlidenhed med os, og vi fik tildelt en ny starttid 

- trods alt var det jo kun os selv den ekstra tur gik ud over. 

FULDMANE OG BLIKVAND. 

Så gik det derudad. Natten var lys og varm. Det var august. men 

en stor smuk fuldmåne oplyste natten, så den fuldt ud kunne måle sig 

med en juninat. Selvsamme måne spejlede sig i en blank havoverflade, 

og vi skøjtede afsted som havde vi vinger. Vi skiftede hvert tyvende 

minut, og efter bare 5 skift og en hel dåse slik nåede vi til Vedbæk. 3 

skift senere var vi ved Tårbæk. På det tidspunkt var vi godt inde i en 

pæretærte og havde iøvrigt skruet op for natradioen . 

TJEK - POINTS . 

Ruten, som er godt 78 km., går fra Karlebo Roklub, langs kysten til 

Lynetteløbet og videre til GI. Strand. For at få den korrekte længde går 

turen kanalerne rundt 2 gange, og herefter går turen tilbage til Karlebo 

selvfølgelig også langs kysten. Undervejs ' er der udlagt tjekpunkter , 

hvor man skal holde sit startnummer op og når man er observeret svares 

der fra land. Vi havde startnummer 91. Tjekpunkterne var h.h. Vedbæk, 

Tårbæk og GI. Strand. Resten af vejen stolede løbsledelsen på at vi holdt 

os til kysten. Lidt optimistisk måske. - Der var ikke mange roere, der 

fik set · Tuborg på nært hold, og enkelte kan heller ikke med god 

samvittighed hævde at de har været tæt på Skovshoved Havn. 

ET MONSTER I NATTEN. 

Natten var r olig . Månen stod ikke længere så højt på himlen, så mørket 

blev tættere. Kun svagt hørtes byens lyde. Foran os kunne vi svagt 

skimte en smal. sort stribe. Ikke et lys oplyste den, og ikke en eneste 

silhuet af en bygning brød den flade linie. 

Vi var ved at runde opfyldningen. Pludselig fyldtes luften af en 

uhyggelig brummende lyd og en svag susen af bølger der bliver pløjet 

op. 

Ret imod os kom en flydende mastodont. Flad og stejl 

uhyggelig høj . 

fjæset og 
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F'rontruderne lyste som onde øjne og koøjerne langs siderne lyste som 

ildlinier. 

Dan-Link kom tordnende ud af Kronløbet. Vi kravlede næsten helt op 

på land af bar skræk for at komme til at ligge i vejen for kæmpen. 

At vores stavlygte skulle kunne gøre opmærksom på vores eksistens , 

endsige stoppe færgen, havde vi ingen illusioner om. 

SVIPTUR RUNDT OG RUNDT. 

Vel igennem Lynetteløbet, øjnede vi den første modstander, og ud for 

Lystbådehavnen mødte vi flere af de tidligt afgåede både. De var nu 

færdige i kanalerne og på vej til hvilepausen i Lystbådehavnen. 

Ved kanalerne kom vort lokalkendskab os til gode. Den foranliggende 

båd havde, lige da de fik øje på os, holdt afstanden pænt. 

Nu flaksede de af sted som en anskudt måge, mens de ledte efter 

Bryghusbroen og indsejlingen til kanalerne. Vi strøg afsted. "Klar til 

at kvarte åre", "kvart åre" - "bro passeret", "styrbord, sæt i", "sæt , 

hårdt i" , "lige træk" ... 

Ikke et sekund mistede vi under kanalrundfarten - næh, jeg kunne 

d k t · h haft styrmandskandidater den vej· igennem skam go t mær e, a Jeg ar 

en del gange i år. 

Vi skulle to gange rundt, og så vidt jeg mindes, passerede vi 

"fjumrebåden" endnu engang. 

DINER TRANSPORTABLE. 

Straks efter at vi havde checket ind i Lystbådehavnen ved 3.30-tiden, 

strøg jeg hen til den nærmeste telefonboks : 

"Ib ' s midnight transportable diner service . " 

- "De ønsker" ? 

Madkurven, som var på pletten 10 min. senere, bestod af 

skaldyrstærte, laks m. 

r osenkål . Chokoladekagen 

rejer, kartoffelsalat og salat m. fetaost og 

byttede vi ud med den nu næsten spiste 

pæretærte og desuden fik vi nye forsyninger af varm the o 

Over måltidet fik vi en hyggelig sludder med holdet, v i havde passeret. 

Holdet bestod af 2 mænd og en kvinde, som så måtte starte i herreklassen . 

Ligesom os, var de bare ude for at gennemføre indenfor 24 timer. 

Både Pernille og jeg fik iøvrigt forfrisket os med et varmt brusebad. 

TI D T IL GL . DANSK, 

Netop , da v i gled ud af havnen , begyndte det at lysne . Vi så en båd 

fortsætte ind i I ndustrihavnen mellem B & W og Prøvestenen, og prøvede 

at råbe til dem. 

Så var vi atter forbi Trekroner, og snart 
Havn. 

bugten ud for Tuborg 

I morgen lyset kunne vi se, hvordan bådene fordelte sig over hele 

bugten og to af dem så nærmest ud som om de ville til Hven, direkte fra 
Kronløbet. 

Vi hyggede og vi roede og vi hørte morgenradio. Indimellem var der 

tid til lidt fotografering, og kort efter Strandmøllekroen blev vi 

inspirerede til at byde en kajakroer på GI. Dansk. Da han så vores, nu 

efter vor egen mening, noget udtømte fødevarelager, skiftede han mening 
om det fanatiske i at ro marathon . 

Først da de to bagudliggende både begyndte at nærme sig betænkeligt 
fik vi gang i båden igen. 

Forgæves! 

For så skulle Mie tisse - og så blev vi alligevel overhalet. 

Oven i købet af en konebåd. 

OVERHAL DEN BAD !!! 

Frem til Rungsted affandt vi os med at ligge bag konebåden. Vi mødte 

stadigt modgående hold, som kunne se frem til 60-70 km.s roning. Ved 

Rungsted tog vi den store beslutning: Konebåden skulle overhales ! 

Så begyndte vi at trække stærke. Styr"manden" Mie jublede. "V i henter 

dem" . (Men iøvrigt syntes hun at det var åndssvagt at ville konkurrere ). 

Vi hev i årerne og så en båd bag os komme tættere og tættere på. 

Samtidig passerede både vi og den bagfra kommende båd k&nebåden , 

derefter forsvandt "lynbåden" i det fjerne . 

Det var et herrehold, så det tog vi ikke så tungt. 

Da vi kom i land, lagde Mie sig til at sove på stranden . Vi andre slog 
en sludder af med nogle af de andre roere . 

Konerne fra konebåden brokkede sig over, at vi sådan havde 

agterudsejlet dem - det havde fuldstændigt taget pusten fra dem. løvrigt 

var deres sluttid I time bedre end vores , så deres humør steg igen _ 

og de fortærede vores chokoladekage. Vi sluttede med tiden 9 . 07 . 

SADAN LÆGGER HR TIL . 

Inden vi fik taget os sammen til at forlade Karl ebo, så vi nogle 

velkendte ansigter fra HR (Hellerup Roklub ) spurte omkring den sidste 

havnestolpe, og i vild fart nærme sig pontonen. Tiden stoppes idet den 
første roer lægger en hånd på pontonen. 



Farten i HR ' s båd blev højere og højere, og styrmanden KLASKEDE 

hånden i broen . Så greb han fat i pontonen og blev hevet halvvejs ud 

af båden. Herved ophørte båden med at sigte lige på slæbestedet, men 

drejede istedet stævnen udad . Samtidig havde 1 'eren OGSA fået fat i 

broen, og han kom nu til at hænge i spænd mellem broen og båden, der 

vippede faretruende. 3.-manden reddede situationen ved at kaste sig til 

den anden side. 

Holdet blev nr. 4 kun 20 sekunder efter 3 . pladsen. 

løvrigt vandt Sønderborgs herrer suverænt i tiden 6 timer og 4 minutter. 

Pernille Jørgensen 

NIVAHUSET -
SIDSTE KAPITEL? 

Når man blader i DSRs gamle årbøger, vil man næsten hvert år finde 

e nten et afsnit i en af de almindelige beretninger, eller et selvstændigt 

kapitel om klubbens Nivå-hus, se navnlig årbogen for 1926, side 28-35 

(Krenchel), for 1939, side 69-78 (Sieverts) og for 1986, side 102-107 

(Knud Mikkelsen, Schack, Krenchel). 

Dette årsskrift skal da heller ikke være nogen undtagelse, men det 

b liver det næste måske . 

Utallige medlemmer har glade og festlige minder om "Nivåture" , der 

jo s impelthen er blevet et begreb i klubben . Noget , som intet andet 

rigtig kan sammenlignes med . Det var ikke en almindelig "kagetur" 
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til Skovshoved eller i Københavns Kanaler, og det var ingen "rigtig" 

langtur, omend man ved studium af reglementerne må konstatere, at 

Nivå-turen klassificeres teknisk som en sådan. For nok tager turen 

til Nivå 3-4 timer at ro, men målet var dog et hus med mure, tag, 

køjer og pejs, ikke en lejrplads, hvor et telt skulle rejses ved 

ankomsten. Men bortset fra det, havde en Nivå-tur mange 

lighedspunkter med langturen: strabadserne langs kysten og det 

efterfølgende nære, kammeratlige samvær om madlavning på 

primusapparatet, snakken til langt ud på natten, og så opvågnen til 

et frisk bad i Sundets bølger, hvis man da ikke hellere anvendte 

styrtebadet i et af de nærliggende roklubhuse . 

Men det virkelig fine ved Nivå-huset var, at turen til Nivå 

tur-retur var ideel som weekend-projekt og derfor overkommelig for 

de fleste, som følte, at de ikke havde tid, initiativ eller rutine nok 

til at ville kaste sig ud i en "rigtig" langtur. 

Men rutinen og lysten til at tage på langtur kunne opbygges i løbet 

af et par vellykkede Nivå-weekend' er. Mange senere langtursroere 

må være udklækket i Nivå. 

Vi fik huset i 1926 . Grunden tilhørte det daværende Sølyst Teglværk 

ved direktør Harald Simonsen, æresmedlem i DSR , og den stilledes 

frit til klubbens rådighed . Af opførelsesudgifterne skænkede "DSRs 

Venner" knap en trediedel. Men klubben var fattig i disse år, og det 

blev en vanskelig opgave for Gudmund Schack, der var kasserer, at 

fremskaffe det betydelige restbeløb. Typisk for Schack - det skulle 

lykkes - optoges da et banklån med sikkerhed i Schacks private indbo. 

Daglig- og spisestuemøblement. opretstående klaver og det hele. Så 

Flere gange var husets skæbne uvis . Allerede i 1942 mente professor 

Knud Secher, klubbens tidligere formand I jubilæumsskriftet "Dansk 

Studenterroning 1867-1942" , side 248). at "Husets Dage er talte" . Men 

Nivå-huset overlevede endda, også da det i de seneste år var plaget 

af vandalers hærgen . 

Men nu er det sket. Sankt Hansaften 1988 stak hærværksf91k ild 

til huset, og det brændte ned til grunden. Jeg havde kort forinden, 

på vej nordpå, lagt vejen forbi og kigget på herl ighederne, og jeg 

så frem til snart at komme på Nivå- tur . Men det skulle altså aldrig 

blive til noget. Efter at have hørt om branden, kiggede jeg igen forbi. 

Grunden var bull-dozet. og tomten var allerede dækket af græs . Sådan 

var altså på få dage alle fysiske spor af vores Nivå-hus udslettede. 

Men vi har ikke glemt det. Straks efter branden optog bestyrelsen 

forhandlinger med Karlebo Kommune, som nu eje r grunden , med henblik 

på afklaring af mulighederne for genopfør else , eventuelt på et andet 

sted . Og der har været tale om at financiere et sådant byggeri med 

visse ekstraordinære indtægter. Men i lang tid har der ikke været talt 

højt om sagen . 

Klubben var som sagt fattig, da huset byggedes . Nu er v i knap 

så fattige . Har v i midlerne til at skaffe os et nyt weekend-paradis ? 

Og har vi viljen? - Eller skal vandaler og hærvær ksfolk have det sidste 

or d ? 

Skal dette være det sidste kapitel DSRs Nivå- eventyr? 

Nicolai Lindgreen . 
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PAPIRKNIVEN 
Hædersgave fo r fortjenstfuld indsats til gavn for D. S . R" en papirkniv 

af sølv, smykket med klubbens stander og forsynet med inskriptionen 

"Fortjent", blev i 1935 som bryllupsgave overrakt klubbens daværende 

protektor : 

HANS MAJESTÆT KONG FREDERIK IX 

H. Schaumburg . .. . .. . ...... 1976 

Stig G. Rasmussen . . . . . . ... . 1971 

Niels W. Fredsted . ... ... .. . . 1980 

Steen Storland . . . . .. . ... .. .. 1982 

Stig Rydberg . .. ..... ....... 1983 

Palle Rørsgaard . .. ... .... .. . 1988 

Desuden indehaves "Papirkniven" af følgende : Palle Rørsgaard . 

Ove · Petersen . .... . .... 1925 Frode Christiansen ... . 1948 

J. Norman-Hansen . .. . . 1926 Erik Kiersgaard .. ..... 1949 
Gudmund Schack .. . . . . 1926 Erik Becker . ... . ..... . 1950 
H. B. Fogh ... . . . . . . . .. 1927 H. Mohring-Andersen .. 1951 
O . Hallin .... . .... . ... . 1928 Axel Mathiesen . . . .. . . . . 1952 
Ax el Hertz .... . ....... 1928 Bjørn Møller ... ... . .. .. 1952 
H. Høeg Rasmussen .... 1929 Carl Sjelle . ... .. ... .. . . 1952 
Axel Lundquist. . ... . .. 1930 Mogens Blach .. .. . ... .. 1955 
H. Ree ....... . .. . ..... 1931 Aage Bang ... ... . .. ... . 1957 
Knud Secher .. .. . . . . . . 1932 Wriborg Jønson .... .. . .. 1958 
Ove Mandrup-Poulsen .. 1933 Knud O. Møller . .. . ... . . 1959 
H. K. Rasmussen . . . ... . 1934 N.O . H. Strigel. ... ..... 1960 
K . R. Melgaard . ... . .. .. 1935 Rud Møller-Jørgensen .. . 1960 
Aage Jørgensen .. . .. . . . 1936 Erik Haamann .. . . . ... .. . 1961 
Mogens Hee .. ...... .. .. 1937 Aage Hendrup .. .. . ..... 1962 
O . Bondo Svane . .. ... . 1937 Carlo Larsen . ... . .. .. . . 1963 
Sten Ryum .. .......... 1938 Knud Mikkelsen . .. . .. .. . 1963 
Ejvind Sieverts ..... .. . 1939 Leif S . Rode . .. ' . .. .. .. 1965 
Jør gen Stærfeldt. . .. . .. 1940 Peter Wilcken ... .. .. .. .. 1965 
Chr. Ostenfeldt. . . . .. .. 1941 ci. F . D. S ..... . ..... . .. . . 1966 
Ulf Kaarsberg . . . . . .. .. 1942 Otto Bjerrum .. . ..... . .. 1967 
Gunnar Wandel . . . . . .. . 1943 A. H. Bøttger ... .... . ... .1967 
Kr . Nørlyng ... . .. ... . . 1944 Morten Andersen . . ... .. 1967 
Dan Frørup . . ...... . .. 1945 Ib Christoffersen . . ... .. 1967 
Ejnar F . Voigt. . ...... 1946 J . L. Mansa .... .. .. . .. . . 1971 
Gunnar Nyhegn .. . .. . . 1946 Dan Nielsen . .. .. . . ... . . 1972 

D.S.R. S ÆRESMEDLEMMER 
Brygger Carl Jacobsen 
Professor H. J . Hannover 
Over læge H. S . Køster 
Direktør Henning Koch 
Civilingeniør H. Ree 
Professor, dr. med. Knud Secher 
Direktør Harald Simonsen 
Overetssagfører H. Steinthal 

Grosserer Gudmund Schack 
Civilingeniør J. Norman-Hansen 
Højesteretssagfører O. Bondo Svane 
Pianofabrikant Bjørn Møller 
Cand . Jur . Aage Bang 
Afdelingsleder Georg Galster 
Civilingeniør lVlud Mikkelsen 

D.S.R. sÆRESTEGN 
Hans Majestæt Kong Frederik IX 
Kapt~n H. H. Bondo 
Grosserer Carl Thorup 
Direktør Henry Skov 
Direktør Harald Simonsen 
H/R-advokat H. Rømcke, N. S . R . 
H/R-advokat E . W. Nansen, N.S.R. 
Aktuar N. Solberg N. S. R. 
Professor, dr. med . Knud Secher 
Civilingeniør H . Ree 

Generallæge Em . Saugman 
Ambassadør Frantz Hvass 
H/R-advokat Leif Rode, N. S . R. 
Grosserer Gudmund Schack 
Direktør Axel Lundqvist 
Civilingeniør J. Norman-Hansen 
Højesteretssagfører O. Bondo Svane 
Pianofabrikant Bjørn Møller 
Sagfører Erik Becker 
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SEJRSMASTEN 
OSR skænkede på generalforsamlingen 1934 "Sejrsmasten" til 

Civilingeniør H. Ree til erindring om klubbens indtil da største 

kaproningssæson, der havde resulteret i 36 sejre. 
I ngeniør H. Ree udsatte samme år "Sejrsmasten" som evigt vandrende 

præmie i OSR. 
"Sejrsmasten" gives af klubbens bestyrelse for et år ad gangen til 

et eller flere -medlemmer, som i den forløbne sæson har udført særligt 

fortjenstfuldt arbejde for kaproningen i OSR. 
Nedenstående liste angiver, for hvilke år trofæet er tildelt pågældende: 

Gudmund Schack .. ... ·.······· 1934 

Mogens Hee ........... ······•· 1935 

Max Sørensen . ..... ·· ········ · l 936 

Frode Christiansen . .. .. . ······ 1937 

K. Kolman. :. · ... --.' . ~ . . !' •.. • .. • • 1938 

Hugo Grumme :·.· ... ' ...... :: .... 1939 

Aage Jørgensen .... · · ····· ···· 1940 

Kaj Traulsen ....... ·.···· ,." 1941 

Ole Secher. ·... ................ 1942 

Paul Sivertse~ . .. ~.:. · . .. ······ · 1943 

H. K. Rasmussen .. Y. •• ; : . ....... 1945 
~ ~ .. ~. 

Erik Kiersgaard. , .... .......... 1946 

Axel F. Mathiesen ..... · ·· ·· ·· 1949 

Junior-otteren ................ 1950 

Jørgen Krause .. .. . .. ········· 1951 

Pc;>ul E. Jakobsen .• .. :>.':': ... ; .. . )953 

Begynder-otteren ;. : .':: . ; ' ... , .. 1954 

Mogens Haut/ Kurt Nielsen . . .. 1956 

Toer m. styrmand .. . ... .. · · ·· 1958 

Peter Wilcken ........ ·· ·. ··· ... 1959 

Niels Jørgensen ....... ······· .1960 

prenqefirer . .. , ....... , . ... . , 1961 

Hans Frederiksen og ..... .. . 1962 ·' 

Ib Kruse 
Chr. Rasmussen ............. 1963 
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Jens Rønne Hansen .. ........ . 1964 

Begynder-otteren ............. 1965 

Kaproningsafdelingen ......... 1966 

Palle Blinkenberg ............ 1967 

Niels Secher . ... . ... . .... .. . . 

Bent Serup Pedersen ....... . 

Susanne Rørsgaard og ..... . 
Anette Worsøe 
Hanne Petersen .. , ......... . 

Claus Rasmussen ........... . 

Poul Hedebo .......... O " •• , 

Birgitte Hanel ............. . 

Lena Baden .... ············· 
Jan Cederkvist ... . .. .. .... . . 

Palle Rørsgaard ...... .... .. . 

Bent Andersen ............. . 

Bjarne Eltang .... ......... . 

Reiner Modest 

Hanne Eriksen 

............... 
... ..... ... .. . 

1968 

1969 

1973 

1974 

1976 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1983 

1984 

198 

Bent Fransson og ........... 198b 
Jørn Jørgensen 
Mette Bloch og .............. 1961 

Mette Hansen 
Bo Vestergaard .. ...... ... .. 19811 

Regitze Siggaard ............ 1911'1 
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