
DANSKE 
STUDENTERS ROKLUB 

AKADEMISK OG POLYTEKNISK ROKLUB 

ARSBERETNIN,G FOR 1991 



Forord 

Endnu en begivenhedsrig rosæson - dansk studenterrooings 
125. - er g~et, og der var nok al g~ i gang med, da redaktio
nen skulle prøve at sammensæIIe el varieret program lil flrsbe
retningen for 1991. 

Blandt specielle indslag delle år kan nævnes et afsnit om 
bronzeskulpturgrupperne på verandaens vægge samt et afsnit 
med karle glimt af livet i Svanemøllen. 

Ved generalforsamlingen skete der det ganske usædvanligc, 
aiDSR's bestyrelse udnævnte hele to af klubbens medlemmer 
lil æresmedlemme.r. Vi bringer et interview med hver af de 
nyudnævnte æresmedlemmer. 

1992 er som antydet 125-lIrel for dansk sludenierroning. 
Som OpIakt til jubilæumsåret ser vi lilbage på de sidste 25 ~r, 
dels på kaproningsfronten og dels i klubben som helhed. og 
klubbens ældre historie omtales i korte træk . 

I midten af 1970erne gik mim desværre væk fra al udgive 
årsberelninger. Ideen blev førSI genoptaget i t 986 i forbindelse 
meil 120-lIrs jubilæel i 1987. og herefter gik der igen tre år, 
før Melie Bachcr og Nicolai Lindgreen i 1989 redigerede den 
første af en ny og forhåbentlig lang og ubrudt række af fu-sbe
retninger. Som resultat af det foreliggende mangelfulde 
årsberetn'ingsmateriale har vi med henblik på udarbejdelsen af 
afsnittct om DSR gennem de sidsle 25 år været henvist lil 
gennemlæsning af samllige klubblade fra perioden, hvilket har 
været el ret omfattende - og ikke altid lige spændende -
projekt. Redaktionen af Msberetningen håber og tror. at 
traditionen med udgivelse af årsberetninger hvert år nu er 
cemenieret. og del vil da om ikke andel gøre et tilbageblik ved 
næste jubilæum betydelig Ietlere! 

Vi vil gerne lakke de medlemmer, der pli redaktionens 
opfordring - i nogle tilfælde med karl varsel - har ydet bidrag 
lil denne årsberelning og de desværre alt for m, som har slillet 
billedmaleriale lil rådighed. 
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Formandens beretning 

Så er det aller tid lil at tage et overblik over den sæson, der er gået. 
Aktiviteten har været god pli. næSlen alle fronter. 

Vi kom sent i gnng i k Vejret artede sig, som de fleste vil erindre, absolut 
ikke i det tidlige fork Delle p~virker selvfølgelig akti~' iteten. De mere garvede 
medlemmer skal nok komme p~ vandet. men nye medlemmer tøver lidI med al 
slarte p~ en ny udendørs idræt, nllr vejret er dårligt. Ber ved sæsonens slutning, 
kan vi se al antallet af førslegangsfremmødle nok har været p~ linie med de 
foregående år, men indmeldelsesfrekvensen har været mindre og indmeldelses
tidspunktet har været senere. Slutresultatet på medlemstallet er da ogs1\ en 
mindre tilbagegang. Tallene er sammenlignet med 199() (i parentes): 

Aktive medlemmer: 765 (776) 
Passive medlemmer: 54 ( 49) 
Indmeldte i sæsonen : 266 (38l) 

Instruktionen har igen i §r været en omfatlende opgave. Det, at kaninerne 
kom senere end normalt, har betydet, at indsatsen har været mere koncentrerel 
og derfor har krævet et større anlal inslruktører. Instruktionsudvalget har dog 
klaret opgaven, selvom jeg ved, at det på adskillige aftener har budt pli. van
skeligheder. Ogs~ i år blev der afllOldt el instruktørkursus for at sikre tilgangen 
af ny arbejdskraft til dette for klubben så vitale omr§de. En af succeserne fra 
forrige sæson, Kanindræberweekenden, blev gentaget. Det blev ifølge be
retningerne en vlld omgang, men på alle andre omrlIder var luren en succes, sll 
mon ikke vi her er ved at fll grundlagt eo god tradition? 

SCuJlcrilt51ruklioncn foregik i lir OgS1\ ved Hjcunsjil Rodd<l adioll 

Styrmandsinstruktionen er i lir forsøgt gennemført i to dele, en teoretisk og 
en praktisk. Dette er en model, der skal arbejdes videre med . En af grundene til 
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at opdele, var at vi ønskede at fremme scullerroningen. Nu kan man opnll sin 
scullerret efter blot al have gennemgllet den teoretiske del. 

SculJerinstruktionen har alter i lir været varetaget af Mogens Haut. Som en 
nyskabelse arrangerede Mogens 2 ugers "scullerferie" p5 Hjelmsjo ROSladion. 
De, der ønskede at deltage, kunne komme op el antal dage og slappe af, samtidig 
med at de berte at ro sculler, kajak eller forsøgte sig i outrigget materiel. Jeg har 
kun fået po itive tilbagemeldinger om turen. så mon ikke den har en god chance 
for at blive gentaget i 1992? 

Kajakrocrne har som sædvanlig selv taget vare pl\ instruktionen af et antal 
nye kajakroere. 

Motionsroningen dækker alle de aktiviteter, der foregllr fra SV:lnel1l0l1en ud 
over instruktionen . Delle er en meget stor del af klubbens samlede aktivitet. 
Denne aktivitet har tradItionelt været koocentreret om tirsdag og torsdag aften. 
På disse aftener har der og å i år været en somme tider overvældende aktivitet. 
Der har fra motion~udvalgets side været gjort forsøg p~ at "aktivere" søndag 
formiddag ogsll. Delte er i og for sig lykkedes , Selvfølgelig ikke med de samme 
dehagerlal som pli hverdagsaf1enerne, men nok til at jeg håber, at "forsøget" vil 
fortsætte igen til næste år. 

En af de største opgaver, motionsudvalgct har at løfte, er rovagtsordningen. 
Desværre lykkedes delle ikke i den sidste del ~f sæsonen. selvom Tordenskjold$ 
soldater gjorde et hæderligt forsøg. 

Motionsudvalget har udbudt mange fællesarrangementcr dels fra Svanemøllen 
og dels fra andre roklubber i området. Det t:: r mit indtryk, at deltagelsen har 
været tilfredsstillende j disse. 

LaDgtursroningcn fik ikke den bedste slart, da vores langtursrochd, Jeanelte 
Vestergaard. fik job i Grønland, og derfor m~lle udtræde af bestyrelsen med 
udgangen af april m~ned . Dog trådte et aktivt langtursudvalg III, og det blev til 
et større anlal ture i såvel ind- som udland , Bestyrel. en har nu suppleret sig med 
Lasse Wredslrøm til varetagelse af langlursrochefens opgaver, hvorefter vi 
forventer, at denne aktivitet er i de bedste hænder i sæsonen 1992, hvilket 
udbuddet af ture under pli'nlægning i øjeblikket da og.<;1\ tyder pB . 

På kaproningsfronten har vi ikke haft s3 stor en sæson som i 1990, Flere af 
de roere, der sbbte resultaterne i 1990 har beslUllet <lt stoppe eller <It hellige sig 
deres studIer i en periode. En enkelt. Jens Mohr Ernst, er flyIlet til Fyn og ror 
nu for Kerteminde. S3 med en afdeling, hvor der er overvægt af yngre folk, tror 
jeg at vi skil I være tilfredse med de opnåede resultater. Om kaproerne., bedrifter 
i den forgangne sæson henvises i øvrigt til kilproningsafdelingens beretning. 

Kaproningsafdelingcll vil til næste år blive styret af en trænergruppe beslående 
<lf Waldemar Chabior, Regitze Sigga ard og Per Arnoldi . Det ser ud til, at de f~r 
et godt materiale at arbejde med. Dels tegner flere af de yngre roere fra sidste 
år godt, og dels h<lr et antal roere, der tidligere roede for andre klubber, ønsket 
at ski fle til DSR. Så jeg ser frem til en god sæson for DSR p~ kapronings
banerne til næste lir. 

AUer i år blev matchen mellem Københavns Universilet og Danmarks lek-
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I""~ " Ihll',I..III. \I I I~I I. l ,\>Ih- tl ll ldl slecl søndag d'lI , s('PI~II II, . I 1 1 111,,1111 IVIlIi 
11.1 - II , VIIul, 1\ 1\ hi l v l ' r I Jill, hvorfor paraplyslativd i~'\'1I ,.l,llh il. " phIIld l d, 
h- ' h,I!) ' I, II VI 1. 1111 I, ~ '!I' llIblerel denne malch som ('II 1" -1 111 11\' 111 l" I"V'lIh 'd 
i VIl\l"" 1IIIli llrmh'r, l' ' )vom del j de sidsle år har værct Villi ',),., h, I ,I I " ,",,"01,' ti 
Ir; b, il' 1',1 I!lili t P :m.:sonCII, s~ der har kunn'l II ,!'IH" . ',III" I Id ol, 1111 ' 

h giv ' Ilh 'd, 
El nyt ill It ialiv i ~r V~\r MOTION+ . Delle var I11CIII MI\I.\ .t 1111<1,,1 Id .h 1,1 ! , 

ti 'f 011 k,;dc il l lære lidt mere om rotcknik, saml havde ('I 111I ~ k, "III II ~" hil I ~ I~' 
træning p& et lavere niveau end kaproernes. En gruppe al 111\'111. 1111110 I I II I (lilI 
i del tidlige for5r med uddannelsen til det, der kaldc~ klllhll !l'II' l , IIl1lh I I, dl 1,\' 
af Jess Rasmussen. Projektel kom i gang, og det er mit IlIdll \' ~ , 11,1, I I II, \ 1' 11'1 

ganske meget under MOT10N+ lil glæde for de ml;dll'lllllh l , d, I Ih Ih'l" 
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Desværre faldl projeklet lidt fra hinanden i løbel af sæ~onen, men der blev da 
indhøstet s~ mange erfaringer, al det er heil sikkert, al MOT10N+ genoplages 
i sæsonen 1992. Projektel var i år underlagt motionsafdelingen. men med støtte 
fra kaproningsafdelingen. [ 1992 vil MOTION+ blive kørl i kaproningsaf
delingens regi . 

Del var meningen, at ogs~ langdisLancekaproning skulle ligge i MOTION+ 
regi. Ocr blev roet nogel langdislancebproning, men ikke nær så meget, som del 
var håbe\. Ogs1l langdislancekaproningen kommer i 1992 lil al ligge ikapro
ningsafdelingens regi . 

Gymnastikken har altid været W meget slor aktivilet i DSR. Vi har i mange 
år dyrket gymnastik j vintermånederne, og det forløbne år har da heller ikke 
været nogen undtagelse. For nogle år siden startede vi med et enkelt hold om 
sommeren, hvilket blev en succes. Delle er blevet fortsal, sl\lede~ al der i denne 
sommersæson har været gymn<lstik 3 gange om ugen. Der er fra nogle blevet 
ylret betænkelighed ved del omfang, gymnaslikken tog. Jeg tror ikke, der er 
grund lil betænkelighed. Der er for mig intel , der tyder på. al roaktivileten er 
blevet mindre på de aftener, der er gymnastik , 

Materiellet har igen i år været passet af vor bådemand Kim Knudsen. Det er 
det førfite fulde år, hvor vi igen oplever al have en fastansat mand lil al se efter 
DSR'.<; blldemalcriel og hus. Jeg tror, at alk vjl give mig rcl i, al denne ordning 
har været en ubelingel succes. 

Vi har i ~r elle I sat den førsle af de gamle "DSR-både" i sI and, således al den 
kan bruges lil langdislancekaproning, og den næsle er i øjeblikkel på bedding. 
Ormen har i nogle år trængl lil en ordenllig overhaling, hvilkel den megel gerne 
skulle have i denne vinter. 

Af nyan~kaffelser har vi i år kun investeret i en kajak. 

Julcromng. 

Klubliv er en overskrifl, hvorunder der kan siges meget. Jeg vjl omlale cn 
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ting, der h~r cn megel stor belydning for, al der kan udfoldes el godt klubliv. 
nemlig driften af køkkenet. 

Køkkenet stod færdigl lidligt på året) og køkkenudvalgel kunne igen g~ i gang 
pli de to store aklivitelsaftener, tirsdag og torsdag_ Delle fungerede forlræffeligt 
i forår og sommer. 

Desværre blev køkkeoudvalgel og bestyrelsen ikke enige (1m <ldministralionen 
af arbejdsordoingen i forbindelse med madlavning fremover, hvorfor køkkenud
valget trak sig tilbage pr. 1. augllst. Efter beSI)'relsens opfattelse "ar det meget 
sm~ ting, der skilte, mest af <ldministraliv karakter. Det afgåede køkkenudvalg 
fungerede i mere end IO år og gjorde et megel Slort stykke arbejde. Bl:lIldl andel 
viste de, at det kan lade sig gøre at drive køkkenet baseret på frivilJ ig arbejds
kraft på de store aktivitc:tsaftener. 

Der er nu tiltrådt el nyl køkkenudvalg, og serveringen af middagsm:ld tirsdag 
og torsdag er i gang igen. Jeg haber, at delte udvalg kan rå køkKenet til ilt 

fungere i );mg tid fremover, men husk, at belingelsen for at delle kan lade sig 
gøre, er at I frivilllgl bakker dem op. 

Barvagtsudvalget har fungeret udmærket) og der lader til at være stor interesse 
for ilt deltage i delle arbejde . 

De, der følger med i dagspressen , vil vide, at der sker en hel del omkring 
Københavns r-ravn. Man taler om al opdele driften af havnen i to selskab >r, -t 
statsligt aklieselskab til varetagelse af den egentlige havneurifl og et selskab, 
Københavns Havnefront, lil de aklivileler, der ikke vedr0(er havnedriften. Om 
dette bliver til noget ved vi ikke, og hvis del bliver til noget, ved vi ikke hvem 
vores fremlidige udlejer af grunden er . Vi følger (ra bestyrelsens side om
hyggeligt med i udviklingen, da den jo godt k,m få bet 'dni llB for o . . Vort 
lejemål her løber kun li! år 2002, ikke al jeg Iror vi bliver . agt p, men vi skulI.: 
jo også gerne få lov al blive liggende p~ gode betinge!. 'r. 

El Slort projekt er i gang i vore. område, nemlig udflytning '1l:Jf 'kuuchavn ' n. 
Delle projekt er i planlægningsfa en, ~5ledes at ct 'Ild 'Ii 'i pr jek t k;:1Il 
forelægges myndighederne i løbt:t af foråret. De pl aner, der f(l r ~ li sge r vi l a;ndre 
ud~ndct af vore omgivelser gallske meget. Vorc~ udsigl vil blive n rækk ' øer, 
der vil blive befolket med sejlere og fi.~kt:rc. ) ' 1 'r I 'kk 'd'~ Ilt f, Mk hacl 
Hansen placeret i sl-yregruppen og mig selv louppi 'r 't IIf Il Inl ' Th lSI fUp i 
projektgruppen for delte projekl. 

Til sidsl et par ord om fremtiden. Vi fi nansi rCI ~ 'Iv • I. 1/\ .tI Ol' flk t i itcter 
via kontingentbetalinger. Sel fra mit , og sikk 'ri o 's tril ka .. '" I ' r 'n, Il 'n. punkt, 
kunne vi godl økonomisk godt tille at øge VOr! korrl rll ' ( III llit'd llllf-l l' hundrede 
tusinde kroner. Delle kan selvfølgelig gør':, p, tn III ri ·r. h VIlI II" den cnc IC 
realisliske er en vækst i medlemstall 'I. 

En m~de al øge medlemstallct pA, er at udI> cl ' 'rr hr 'lh'1 vll t \~ l'! Ikl iv tl 't 'f. 

Vi dyrker allerede en del gymnastik, rienhmn ~10h , ~,I i r ~r llllt " l (I W~1 111llill . 
Delle - Iror jeg - er en af grund ne l i l. :l t tilwd ..J.,l l lI!' J II~1I 11 "ti, r ' t lUlU I 
medlemmer. Kunne der tænke. andre akt iv it 't 'r III '(I 'tlllltll( l,rk ~l, ,' II"r kutlnc 
vi udbygge nogle af de eksistcrende omr. der - j 'Hl ll ke , ',I ' 'I I It P I ~ 1 1 1·l k l(l . 

B 

ningen - o~ i givel fald under hvilke om~tændigheder? 
Jeg tro~ Ikkc: al nogen fra bestyrelsen har en patentløsning på, hvorledes vi 

bedst rnuJrgt dnver denne klub i fremtiden _ Ideer er velkonlne. 

9 

Henning R~smusseo 
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Hæder og Ære 

Fire af klubbens fremtrædende medlemmer gjordes til genstand for hæder og 
ære på DSR's generalforsamling den 15. november 1991. Vi bringer ct redigeret 
uddrag af formandens motivalion for bestyrelsens beslutninger om hæderens 
fordeling. 

fil .1' 11 1 " II kitti , I I" Ilt' III 

tænke pg i dagli 'un \ ' II, ,,' 11 11 '1"1 I ,II "'"1 ' " II, I, ' III II , 

ordentligt tak lil d..: 1111'1111" ~ , l , ,h I I l, lltl ,I I I I( , 

For et par 5r ~ id'l\ 1"',11111. d, I II 1\ 1 I 
klubhuset. Denn I) 'sllltllllll' ~I I ' v,'lh ,II I I I 

penge. Der blev skr 't 11111111 III • Il I li I I 

var hjælp al benl ' , li 'SlIllI I')' lo 110 ,I I." 
medlemmer, høje. tcr 'ISSil l'f~II " 11",,1/ II, 
ning, Bestyrel en er dybl 11~lIrlllllll h. ,. 
stillede sin hjælp lil rådigh 'ti (,\ IlIh 11 

årrække, lykkedes del ham III I> lkl • 11'.1 

projektet. Andre ældre m 'dlclI1l11"l k III I 

hjælpe DSR er ganske VilnI! lur II. ,"I II, 
Beslyrelsen har derfor b , h lll" I, .,t II I 

Hjejle til æresmedlem af DSR "H ,h, 
beredvillighed. 

l'. I li " ' ,t 11111" I II 

,I ' '' hl "1'" I 1'1 
,I 1111 ' I lul , 

Vi har ogs1\ blandt os en anden person. der har ydet en meget stor indsats for 
DSR gennem en lang lIrrække. En indsats der til fulde begrunder en udnævnelse 
til æresmedlem af klubben. 

Hellllll1t Møhri/lg -Andersen er for de af os, der har haft vores gang i klubben 
i blot en kortere lIrrække, el kendt ansigt. Der, hvor medlemmeme først og 
fremmest møder Møhring, er ved de næsten daglige roture i sæsonen sammen 
med en gruppe af ældre medlemmer. Om vinIeren kan man møde Møhnng hver 
eneste uge til gymnastikken torsdag aflen, hvis ikke meget lungtvejende grunde 
forhindrer dette. Alts~, i sandhed et aktivt medlem. 

Ud over denne aktivitet på del sportslige område er Møhring ogsa formand for 
DSR's støMeforening, DSR's Venner, der samler en kreds af medlemmer, med del 
(ormål at yde økonomisk støtte lil klubben . 

En af de kilder, hvorfra DSR modtager meg~t Slore beløb til dri (ten af 
klubben, er Ree's Legat. MØhring har i mange år værel den daglige administrator 
af delle for os s~ viglige legat. [ de seneste ilr har han ogsll været medlem af 
legatbeslyrelsen . Møhring er manden, der omhyggeligt modtoger og konlrollerer 
uendelige mængder af bilag, for at sikre sig. at pengene bliver brugt rigtigl, og 
heldigvis erindrer jeg ikke store uoverensstemmelser mellem bestyrelsen og 
Møhring. 

Som lidi igere nævnt har el ar de meget Store projekter været restaureringen df 
klubhuset. Ogsli pi'l delte punkt har vi fra Ree's Legat, og ikke mindsl fra 
Møhring, mødt en overvældende imødekommenhed. Det er meget sjældent. vi 
har henvendt os lil ham om hjælp, uden denne er blevet ydet, hvis der overhove
det har været mulighed herfor. 

Det er dejligt at møde et menneske, der gennem et langl liv bevarer sin 
interesse for Danske Studenlers Roklub. og stedse er klar til at yde en indsats for 
at klubben kan bevares og udbygges. Tak skal du have. 

Vi h<lr andre æresbevisninger i DSR. [ 1933 blev indstiflet en hædersgave, 
"Papirkniven" . Papirkniven er en papirkniv i massivl sølv fremstillet hos kg!. 
hofjuveleren Dragslcd. Den er indgrllverel med begrundelsen for lildelingen. 
nemlig ordet "fortjent". Denne hædersbevisning vil vi for en gangs skyld tildele 
ikke en pcr!'on der har gjort, men en person der sladig gør . 

Johan FrydelIdahl. DSR's kasserer, har nu gennem de sidste 5 lir besuedet nok 
det vigtigste hverv i bestyrelsen, nemlig at holde orden i finanserne. Aktivitel er 
godt, men hvis VI ikke kan overskue de økonomiske konsekvenser af denne, kan 
vi meget hurtigt komme ud i uoverskuelige situationer. 

Jeg har person] igt gennem de tre ~r, vi har siddet i bestyrelse sammen, lært 
at sætte pris på Johans m~de at arbt:jde pi'l . Til hverl eneste beSlyrclscsmøde 
foreligger et tOlall opdateret regnskab, der giver os andre en tryg fornemmelse 
overfor det at træffe dispositioner . 

Det sidste par år har været præget af store satsninger med deraf følgende 
udgifter. Del har derfor været af uvurderlig betydning, i alt fald for min 
nattesøvn, at vide, at der i det mindste var et medlem i bestyrelsen, der vidste, 
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bvordan finanserne stod . 
For at give et indtryk af, hvad ka~sererposten kræver, synes jeg, det Skill 

nævnes, at en "forretning" som DSR kræver en indsGI ts på 10-20 timer hver uge 
for at holde styr på økonomien. Den har Johan ydet , og jeg h3ber, at han vil yde 
den mange år endnu til gavn for DSR. 

Tak for en enorm indsats indtil nu. Med ønsket om et fortsat samarbejde 
overrækker jeg dig Papirkniven. 

En af Tordenskjolds soldater, et utrætteligt medlem; aktiv når der skal 
arrangeres motionsturt:, når rovagtsordningen skal udvides til også at omfaue 
søndagen, når da skal laves klubblad, når der skal instrueres og sidst men ikke 
mindst, når der skal samles æggebakker ind til dæmpning af lyden pa verandaen ; 
kort og godt manden, der er overalt og altid foretager sig et eller andet til 
fremme af aktivitet og klubliv. 

Det er Bjarne Engell . Bjarne Engell skal derfor som p~sk0nnelse have 
Alligatoren, der er en af Niels Strigel udsat vandrepræmie, som gives lil et 
medlem, der har gjort en indsats for klubJiv og kammeratskab i klubben. Tak 
skal du have. Bjarne. 

Henning Rasmu.~sen 
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To ærværdige - I 

BERNT HJEJLE 

Ved Danske Sludeniers Roklubs generalforsamling den 15 . november 1991 , 
udnævnles Højesteretssagfører, dr. jur., BernI Hjejle, til æresmedlem ilf klubben. 

En uge senere tager Bernt Hjejle imod 
pli kontoret, Amagertorv 24, til en snak om 
roklubben og dens nye æresmedlem. 

Bernt Hjejle kom til DSR i begyndelsen 
af 1920'erne; del var vennen Oskar Bondo 
Svane, der vakle intere~sen hos den unge 
og fra i forvejen adspredte student, der 
dengang gerne om eftermiddagen tog turen 
fra Frederiksberg lil Kalkbrænderihavnen 
på cykel, roede di~lancen Skovshoved 
tur/retur og dere fter cyklede hjem til Fre
deriksberg igen. 

Del blev ialt til godt 65 år som ilkliv 
roer i DSR. I nogle år efler besættelsen
m~lIe Hjejle ro singlesculler, for "det v~r 
umuligt at silmle el inrigger-hold". Men da 
det var tungt og for Mrdt for ryggen at 
slæbe den klinkbyggede Iræ-sculler i van- tknll Hjej le 
det selV. beslllllede Bernt Hjejle efterhlln-
den at lægge op. En dag mødtes Hjejle og Gudmund Scback imidlertid lil en 
~ammenkomst for Frihedskampe.ns Veteraner, og Schack spurgte, hvorfor Hjejle 
dog aldrig mere s~~ ude i Svanemøllen . Resulralel blev, al de to venner blev 
enige om at starte "ti rsdagsholde t", som i 30-40 ~r har været på vandet Iwer 
tirsdilg formiddag . , alle årene spi~le Schllck og Hjejle hver lirsd<lg aften sammen 
boghvedegrød tilberedt af fTlJ Gerda, hjemme hos Schack . - "Han var min bedste 
ven", siger Bernt Hjejle om Gudmund Schack, "det var et hllrdl slag og en meget 
stor sorg for mig, da han døde kort før sin 90 lirs fødselsdllg i 1988, og derefter 
h<lvde jeg fakti sk ikke rigtig lyst til at komme ude i klubben længere" . Bernt 
Hjejle' tog sæsonen 1988 med, men lagde sa op. 

I løbet af årene i DSR rejste Bernt Hjejle på en rækk.c langlure. både i Dan
mark og uden for landeIs grænser. Ligefrem berømt er visl sommerferielangturen 
i 1948 til Oslo med vennerne og kollegerne Oskar Bondo Svane og Gunnar 
Gersted . Turen har Hjejle skildret i et Vennefestskrift, udgivet i anledning af 
Bondo Svanes 50 §rs højesterelssagfor<:rjubilæum i 1982. Den iøvrigt meget 
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læseværdige beretning kan ogsfl findes i Hjejles erindringsbog om "Olte Enere", 
i hvilken Svane indtager en næsten selvfølgelig plads. 

Det var Bernt Hjejles fader, kunstmaleren og r;!derercn Hans Nikolaj Hansen, 
der fandt på det sjældne og velklingende efternavn: Hjejle. Sønnen har altid 
værel glad for navnel, fordi hjejlen for ham personificerer en. megel vlgl ig 
egenskab - udholdenhed. 

- Er del så en egenskoh, dcr er korakterislisk for vOrl nye æresmedlem:> 
"Det er det vel, og jeg har haft udbyIle deraf - både som roer og i mil virke 

som advokat og forøvrigt også som juridisk forfaller; udsendelsen af tredie og 
reviderede udgave af min bog "Voldgift" (Dr et P<Jf lir siden salle min ud
holdenhed pli en h~rd prøve!" 

At Bernt Hjejle sladig kommer på sit kontor hver dag, siger vel og55 noget om 
udholdenhed. Vort møde finder sted i d!!. I rum, hvor Hjejle har arbejdet hver dag 
siden optagelsen som kompagnon i firmaet i 1937. "Næste ~r den 10. februar har 
jeg forresten 50 års jubilæum som højesterelssagfører. Del er el morsoml 
jubilæum, synes jeg, så det vil jeg gerne have med. Men :;~ Iror jeg også, at jeg 
vil træk.ke mig tilbage. - Nu er jeg fyldl 90 år, og del er ikl.:e ahid lige morsomt 
at være s5 gammel, som jeg er. Man bliver s~ lel Iræl. Man blivcr og$~ 
glemsom, og del er ikke s~ godt, n~r man er advokat. Men hc:ldigvi$ har jeg min 
sekretær, som er dyglig ti.l at hjælpe mig med at huske" . 

At glemsom heden måske er begyndl at melde sig, bel yder dog ikke al Bemt 
Hjejle - selv i en menneskealder en af vort lands førende advokoter, formand ror 
Advokatr§det, Præsident for 1l1C International Bar Association, dr. jur. og 
Slorkorsridder af Dannebrog - ved nogen lejlighed glemmer al fremhæve andres 
indsats, dyglighed eller venskab, hvilket er skel bl.a. i en række megel per~onlige 
erindringsbøger. [ bogen om "Otte Enere" fra 1987 definerer Berni Hjejle "enere" 
som "mennesker med en særlig udstr~ling, der I1\r dem lil al Slå levende for ~n. 
gør dem "maleriske" og værd al fortæll e om". Mon i kke de fleste vil mene, al 
Bernt Hjejle i høj grad selv opfylder denne definilion? 

Vores snak om roklubben skal slulle. 
For sm~ fem år siden bemærkede Hjejle. al der ofte var "el ikke særlig 

hyggeligt roderi ude i klubben", men at delle dog ikke skulle afholde artiklens 
forfatter fra at vove sig derud og gøre egne erfaringer pli førsle hånd . 

- Finder k/ubbem nye æresmedlem fOr/sal, (/1 k/ubhl/sel er nogel rod? 
"Nej, del har nel op glædet mig al SC, hvordan der er kommet bedre slyr pli 

lingene nu . Og ~ er ombygningen af Verandaen jo blevet meget vellykkcl". 
En ombygning, der (arresten er rinansierel bl.a. ved Berni Hjejle.<; mellem

komst. 

Nicohi Lindgreen 

\ • ,. ": '.')7 .. :" .' : 

To ærværdige - II 

HELLMUT M0HRING-ANDERSEN 

Jeg møder Møhring-Andersen i huset i 
Genlofte. Han st~r og brygger kaffe li los. 

Hvordan begyndte del med roningen? 
"Det er jo lrenge siden. Første gang, jeg 

sad i en robåd, altså en kaproningsbåd, var 
på Søndersø i Viborg. Ocr havde Kate
dralskolen en b~d . Roningen foregik i 
gymnastiktimem!!., og vi blev all så "under
vist". Del var m~ske ikke så inspirerende. 
I 1929 kom jeg s~ III København for al 
læse. Da følte jeg eflerhånden, al jeg 
trængte til at drive spori, og jeg slog mig 
på fæglning. Det var inleressant, men del 
var en indendørs sport. 

Så hændte del en dag, at jeg p~ cn 
cykeltur i byen kom ud j Kalkbrænderi- Hotlmu. M"hnng-Andcr5"n 

havnen. Der fandl jeg roklubben. Klubbens 
gamle hus It. derude på østsiden. På delle lidspunkt havde jeg allerede lært 
højesteretssagfører Oskar Bondo Svane al kende gennem en bekendt af min fa
mil ie. Vi talte om jllrasludlet, men Svane, der var en begejstret roer, kom også 
Ind p~ roningen og viste mig nogle billeder af kaproning. 

Man skulle proponere!' dengang, og del lykkedes at finde nogle, der ville 
lægge navn til, al jeg blev optaget. Del var i \9J5, og da havde jeg allerede roet 
i Viborg Roklub i sommerferien 1934 og i 1935. 

Del dejlige frie liv i en h~d sammen med kammeraler gav min tilværelse i 
København el heIl nyt indhold. Jeg blev ikke kaproer, men vi roede da godl lil, 
og vi satte Jkke pris på dem. der "roede i Frederiksberg Have" - det var vorl 
udtryk . Vi rO!!.de hver erterllliddag ved 16-tiden og var all.<;5 del, som i dag kal
des molionsroere. Vi roede ud til Sandøen, som lå ved molen uden for 
Skudehavnen med alle blIdene, eller lil "Pontonen", der var lagl ud mellem 
Trekroner og Langelinie. Både rra Sandøen og frJ Ponlonen kunne vi bade . Og 
hvis nogen laler om "baderoere" , må udtrykkel slarnme fra dengang. Oskar 
Bondo Svane var en Slor baderaer. Han havde sin mappe med sager med ud i 
klubben og log den ogs5 med i sculleren lil Sandøen. 

Men udover den daglige roning, der også gi k nordp~ til "Etatsråden·' og 
længere til Skovshoved og Bellevue, var der de halvlange ture lil Slrand
møllekroen og lil Skodsborg. Endelig var der Nivå-lurene. \ Niv~ havde vi et 

15 



hus, som Gudmund Schack havde skaffelos i 1926. Del lå pli en grund, som vi 
havde Bel stillel lil rlldighed af Faxe Kalkbrud. Denga ng var omgivelserne 
fuldstændig uberørte, for det var før den nye strandvej blev bygget. Der var langt 
tillegiværket, hvor vi hentede vand. Jeg husker særlig en af mine førsle 
Nivålme. Den foregik sammen med bl.a. Preben Røjel, der var en udmærket roer 
og el rigt igt mandfolk. Vi skulle være i Nivå i pinsen og havde købl ind til alle 
dagene, også spiritus - troede vi, Men hele vor beholdning blev drukket den 
første aften. Dog var del lykkedes mig i tide at stikke nogle øl til side lil næste 
dags frokost. 

Så var der de rigtige langlure, lure til sommerferierne. Min førSle tur var i 
1936. Den foregik fra Goteborg lil Oslo, og den lUr gav vidunderl ige nalurople
veLser. " 

De var kollega og kompag/lon med hrs. Oskar Bondo Svane - har De også 
roel med Svane? 

"Del har jeg faktisk, selvom Svane for del meste kun ville ro i sculler. Men 
han log jo gerne imod en hjælpende hånd til at bære scul.leren ned III vClndet. 
Kort tid efter min eksamen hjalp jeg en dag Svane med en scu ller. !-lil li spurgle 
da, hvordan det gik med mine sludier. Jeg forl ahe, at jeg var blevel kand ida t. 
"Hvad fik De?". Det forlalle jeg. "Kunne De ilke tænke Dem Oll komme p, mit 
konlor?". "Jo, det kunne jeg". "S~ kom i mor [;; [1 (id li ,". S, . :jl I I ikke lid til 
Ikre ord, for da var båden sat i vandet." 

Møhring har fra begyndelsen ViCr ' t In'd 1'" "III ·,rI,l p·.hlll clL !" , 0,0 111 Gudm und 
Schack slartede for e n del fIr ~id ' II WIlli .'1 1011llIdd.,· ' " "Id It Il II I h, Jti . sammen 
pli nogle af de lidI a::ldrc' r l 'l' ''' 

"Dengang fø lt,· jef mi" 1lU" ' \' 1 1111 ' I t, II hold I Il de ,lild" Nu ' 1 "Iirsdag~ 

ro ru ." n~~ I' l'l 11111 I " hel l" II I 1I 1' l l y"UIIII Ilkl lldd «ll' llIl tl li g hllvde vi 
rVlrln lt l it II ' ~ lil i" 1111111 " II \ ',III . I! C ' \ ' " 0 I II hl ll .t lt.1I I' N')! I,' ,\ I I ~, s ' nere 
Il, Ih Ih \; I Id " "1 ~ " Ih 101 MIllII 111111 l' " "" " 1111 11'11/1 dl' Illl lflSli k og 
,,,dit dl 1111" Ih I il ,,,.I t, .1 .1 ,I h , •• 11 \ iI .1I I ' I IIlUl ltkk II l.lt v 'hn" 'mJe ledel 
.1 111'1' " ' .\ ll . II III ' I I " II I • tI ' l , II '" I , ~ \1 ' II ' " 

• 1.1. " " " ,, l " .d I l" j l tHI' M d llll l ' \ " ,II 10 III I IIIIH I hil l{ .~'" L 'gat , der . 
I II , I '1" .. 11 11 '"'' I 11 ' ,1 IU"I , ,I 'I ' I \. h 1 11I1dl. \ III ~ 1 1l !' I! ' Il (Ir ifl. 

" '11111, l ' I, . )'. I ,,' 1 '/111 MI II \1 I k II I I LId - for ul kunne give 
1 1111 ,1 . ' I .h III U I Ih l if' \ ' Il J ')o: , Il VI \I ,ll 11 g\)d ll w b ar blpr ·re. som det 
' I \ " I II 111 11 ).\ I II~\ ' p .. J '1:1 Iwr i \~vr igl be kæfliget mig med Legalets 
,lI,dl pi w), l .\JIII cn l ug~ forre tningsfører l ige siden Svane blev formand Ved 
II ' I III il II R ,'s død i 1945." 

l/vordan føles del Sri al blive udnævnl ,il æresmedlem af sin gamle kil/h? 
"Jeg føler det som en stor hædersbevisning, som et udtryk for, at man kan I ide 

mig, og al jeg i klubben har en række venner, som gerne villæde mig. Livet 
SOIll roer har for mig værel el dejligt liv. Roning ' [I hllr l IlnCIIl ~rene værel en 
slor del af indholdet i mit liv. Jeg vid~l' i (IV rig! ikk , fIl man vill e lld nævne mig 
til æresmedlem, Henning Rasll1l1ss 'Il II Id 11\1 1' \Jill P gl:ne::ril lfofS <lmlingen al 
mOlivere bestyrelsens udnævn '11lt ar Ikrlll II I 'iI' II I ære. medlem. Del gjorde jeg 

med Slor glæde; jeg følte dette som et æreshverv og forberedte mig omhyggeligt. 
Da så. Henning Rasmussen sagde, al der var en til, som beslyrelsen havde 
beslullel at udnævne lil æresmedlem, s~ jeg mig omkring for at finde ud af, 
hvem del kunne være. Jeg lænkle, at del ikke kunne være mig, for beslyrelsen 
havde JO spurgt BernI Hjejle, om hall vilJe lage imod udnævnelsen, og jeg var 
ikke blevel spurgt. Sil det blev en overraskelse - ja, der log de (usen pli mig! 
Men jeg blev megel glad." 

Nicolai Lindgreen 

T.dlig morg,nroning omkring 1940. 
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Nogle træk af 

DSR's HISTORIE 

Ved indgangen iii et jubilæumslIr gribes man gerne af en trang til at se tilbage. 
Danske Studenters Roklubs store jubilæum i 1992 skal ikke være en undtagelse. 
Som optakl bringes derfor i det følgende nogle rids af klubbens historie i de 125 
år. 

I virkeJighc:den fejrer vi ikke et jubilæum, men to. 

Dansk studenterroning i 125 år 

Del fornemste af vore to jubilæer er 125-årel for dansk studenterroning. 
hvilket vil sige, at det er 12 fi r siden, at nogle medicinske Sluderende i t867 gik 
sammen om an. kaffclsen af Io 6- åres inriggere med faste sæder. De anlog 
navnel Medicilleme.~ Roforcllillg og lagde hermed grunden til den førsle af en 
række akademiske roklubber. 

I 1894 sammenslultedes SlIIdelltersamjIJlldets Roklub (af 1885) og Studenter
foreningens Roklub (af 1886) - der forinden var slået sammen med Mcdicinern~ 
- og blev til Akademisk Rokil/h (AR) med 60 medlemlll 'r og 7 blide. Pol ytekni
kerne kørte fortsat deres eget løb i Polyteknisk Roklub (PR) • . ~tlftet 1 gg7. 

PR's ollcrhn\d 1915 med I,,,,noren (,.,vcrsl 
'v.) Hcm1an ROe. 

Efter akademikerne samling stiftede AR og 
KVIK i 1895 den indbyrdes romatch, der 
stad ig hvert år ros med det berømte "Bolcheg
las " som evigt vandrende trofæ., og som ti ~r 

sellere udbyggedes med den llrlige dyst om 
"Spejlet". 

PR havde ved sin stiftelse 33 medlemmer og 
2 både. Klubben gjorde sig fra 1901) stærkt 
gældende p~ kaproning.~omr~del. og i årene op 
til 1917 blev PR ikke bare landets største 
roklub men også ganske dominerende inden 
for kapron ingen . AR var næ·sLtørsl. 

Danske Studenters Roklub 75 år 

Både i AR's og PR's bestyrelse var der en 
erkendelse af, at vejen mod endnu større sejre 
målle gå over et nærmere samarbejde mellem 
alle studentcrroerc. Der havde før værd såvel 
uformelle drøftelser som formelle forhandlin-
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ger i gang i de to klubber omkring en fusion, men de strandede hver gang,. fordI 
en af klubberne befandt sig i en bølgedal. og fusionen derfor nærmere Ville få 
karakter af en overtagelse end en sammenslutning. 

Da forhandlinger alter indledtes 
i januar 1917 stod klubberne lige 
stærkt. Delle var den grundlæg
gende forudsætning for generalfor
samlingsbeslutningerne i begge 
klubber den 28. marts 1917 om en 
sammenlægning under navnet Da
IIske Sl/ldelllcr~ Roklub - Akade
misk og Polytcknisk Roklub. 

DSR's første 25 år (1917-1942) 

AR ~ tangtur 1915. 

Den nye sammenslutning viste sig hurtigt at være en succes, ja, faktisk synes 
klubbens udvikling i de første 25 ~r at have beskrevet en næ.rmest ubrudt 
stigende kurve. 

Men fremgangen må i betydeligt omfang tilskrives en række fremragende 
ledere og i kkc mindst klubben .~ uselviske velgører og stølle igennem alle disse 
år, ingeniør HernwlI Ree. Ingeniør Rie var ikke blot velhavende, han var også 
umådelig gavmitd over for Danske Studenters Roklub. Utallige er de lejligheder. 
hvor Rcc har reddet klubben ud ~f en eller anden økonomisk kallepine eller har 
givet os mulighed for udvidelser og forbedri nger, som vi ellers havde ml\!\et 
nøjes med at drømme om. Mest mark<Jnt var måske hans indsats i den ~være 
situation efter deo for klubben livstruende storbrand i 1936, hvor klubhuset og 
næsten hele bådparken gik op i /lammer. Ree sørgede for, at en interimistisk 
bådehal stod fuld ved næste sæsons begyndelse. Uden denne gave og høje
steretssagfører Oskar Bondo Sl)a"e~ utrællelige indsats i de vanskelige forhan
dlinger med forsikringsselskabet er de! vel tvivlsomt, om klubben var kommet 
igennem kataSlrofen . 

Da vort nye klubhus opførtes 1939, skele dette også for 97% vedkommende 
for Ric's midjer. Resten indsamledes blandt medlemmerne. Ved sin død i 1945 
efterlod Herman Ree til klubben den resterende del af sin formue, efter at han 
nogle ~r forinden havde skænket el meget betydel igt beløb som Herman Rie's 
Legat, bl.a, og navnlig til g~vn for DSR. Ree's Legat giver fortsat et meget 
betydeligt afkast hvert ~r og er en væsentlig del af klubbens fundament. 

En anden person, som ved sin lilknytning til Danske Studenters Roklub, 
næsten fra dens førSle begyndelse, har haft væsentlig betydning for klubbens 
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Aloi. ilCI på forpl adsen kOlI dlCI indvielsen ar nSR's fMSIC Svonemnlkhu., Icgnel ' arkl rukl ruul H011uing,;<n. 

udvikling, er Kong Frederik fX, der I 1918 som ung kronprin. av noS hvervel 
som protektor for DSR. Som alle ved, blev Kronprinsen fra 193 desud "n l.Ik tlv t 
roende medlem og endog old boys-kaproer, og han fort atte med rnol ions
roningen i en halv snes år efter tronbestigelsen i 1947. Den good- w ill , I'om 
Kong Frederiks tilknytning lil vor klub har givet idrætten ros port 'n \) ' mm i 
særdeleshed, har været af største betydning for vore rnulighed" f. 

I 1920 indslif1edes som en fast årlig begivenhed Stud ntemilt 11(' 11. ti ' f Cl en 

kaproning mellem klubbens ingeniører og universit t!o :-tll\k lllo I 1 111 .111 \ ' nr var 
denne match et kæmpe lilløbsstykke i Køb fl haY II ~ 111\' 11 lI ~i l i 11'11 III' 11\ -tf t;n 

str~lcnde pressedækning. Løbets afvikling str:lIIdl d. I '10 ' II, ' , III ' II 11I1(lItloncn 
er i de seneste ~r søgt genoplivet. 

l 1926 indviedes Niv~-hul'eI J der hal 11\'1'1 111.,111 ." it lll, III, 11. 11 r, (t, t ... første 
oplevelse af roture med overnll tnin IIp Ih 11111 ri h ,l\ ." I, il I It ti l .11\11 for den 
i perioder meget ornfall nd' lalWll \! lIllIlu t .111 III I 

I efter~rel 19411 I' til tn l ... , I I , Ir 
eventuelt oriolltl'r iIlHv 'I'1'11 t,1 11 1111 

aklivitet i cl ' )'11.'110.1, l , iI \ " ' ,t. I 

blomst! 'dl' ~~I pllll, n 11 11110 I II 
i >rinb idl ll llll! I 11 111111 I I " I,' 
Som kll ll ,I ~ ,i l , l 'I, It '11,111 " 
lll i,"If'IIII' ,I H, "I I II"" . ,( 

h 11111. I al dri ve ~ki- og 
li. ol ! 111\(1', 1111 herved al skabe en 

I II ti . IIgl.: vintre under krigen 
111.111 II hit II II 1111 iLliS' udvik ledes orien-
II I II ' 1' II1I li I af sektiooens aklivitet. 

1/11 l. II " lVII I 1955 til DSR's Ski- og 
J~llv b. de med deltagelse i ~bne 

t i 

løb og som arrangør lIf orienteringsløb; (O løb, som stadig arrangeres lwt:rl h, 
er Roernes Motionsløb og Sti fioder1øbet. 

Fra ell Studcntcmt"t('h i I 920-\',mc. "PamplY'lolivct' b"" cs i pmccss ion fra L1.ngciin ic lit Univetsite,M <lr del 
\' inJt,;.ndc Ul1 ivcr::::ih.:.l!\hold. 

Som nævnt var PR ved sammenslutningen i 1917 Danmarks førende 
kaproninosklub. Det er da ogs~ lige siden lykkedes for DSR at fastholde en 
fremtræd~nde plads blandt de af landets klubber, der deltager i denne niche 
inden for roningen . Medvirkende hertil har bl.a. været en række fremragende 
trænere, af hvilke den mest kendte vel nok er englænderen Ernest Barry, der 
virkede hos os i to perioder - først i årene 1934-38, hvor han oplærte de mest 
vindende roere, vi nogensinde har haft. 1947 vendte Barry tilblIge, og den gamle 
verdensmester fortsatte som vor træner til 1953. 

Danske Studenters Roklub befandl sig ved sit første runde jllbilæum i 1942 
p1l el højdepunkt. Medlemstallet oversleg de 1100, og klubhuset m~lIe derfor 
udvides med ekstra omklædningsrum (nuværende motionsrum) . Det samlede 
antal roede kilometer slog alle tidliger~ rekorder, og det gjorde også aniaIlet af 
langture. 

1942-1967 

Blandl de største begivenheder klubben i denne periode var selve jubilæet 
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i 1942 og festlighederne i denne forbindelse. Den 17. maj indviedes et nyt 
træningshus i Sydhavnen for kaproerne. Under receptionen pli "selve" fødsels
dagen den 13. juni af løredes greve Eigil Knuths Io buster af henholdsvis 
Kronprinsen og ingeniør Ree. Busterne er nu placeret pil reposen i Vestibulen. 

lnteressen for at deltage i fød elsdagsfesten om aftenen var s~ stor, at den 
millie holdes i Odd Fellow-Palæet i Bredgade; 800 medlemmer og gæster var 
med til festmiddagen, og aftenens hovedtaler var højesteretssagfører Oskar 
Bondo Svane, som frembar medlemmernes hyldest til klubben. Også protektoren, 
Krol/prins Frederik, talte og lovede fortsat at ville gøre sit yderste for at fremme 
idrætten i Danmark . 

Under festen udnævntes DSR's tidligere formand, kontorchef Henlling Koch, 
til klubbens æresmedlem . Koch skænk~de j L944 brugsret til halvdelen af sin 
store grund ved Ravnsholt skov til klubben . Pil denne grund Iii et gJlsehus, som 
ombyggedes til week-end hytte for DSR's medlemmer og fast base for ski- og 
orienteringssektionens aktivi teter. Et lille hal vt århundrede senere CJ "Gåsehuset" 
fortsat i brug. 

Gudmund Schack 

Under Danmarks besættelse var mange af 
klubbens medlemmer stærkt engagerede i 
frihedskampen . Klubbens formand, Gudmund 
Schack, var s~ledes en af lederne i den frem
trædende modstandsgruppe Holger Danske. I 
alt 19 medlemmer faldt under frihedskampen, 
enten her i landet eller i udlandet i lyske 
koncentrationslejre eller i allieret krigsljene
ste. Til deres minde opsatlcs efter kri gen en 
mindetavle j klubnusels forha l. 

Som en g.ave fra Ny arlsb rgfondel 
modloges i t 946 Helge Jens 'ns . tor ma
leriud:;mykning i k l ubhusel~ ~' slsul; maleriet, 
der er i tre dele, for ·:-.l ill ' r IIlandli c og 
kvindelige roere, der IJcI (~ (" dc'r .. id r; '\. 

l 1947 indsliftcd , en ,II I' Iii It 11 mellem 
Århus og Købcnh;I\l lIh IIl1 iv( r"i lt' l -r. Iliver-
sitelsmatehcn f(>fl ~atK I 111 .1 111', r l\o!11 en 

stor succes og en betydelig re.klame forsludenl 'rr{IIIIII ( II , ' lil li 1111 15 år ener 
- har den flere gange være·\ erklæret død, og n '~tl' lI " 1{ 

genoplivet. 
Grosserer Gudmul/d S hn ·k var i D R'/> " , t\'11 I c' II , 

fra 1939. I 1957 forlod hall b si rc!, l':iud L'llk l, "r clll l af hans 
fremragende ineLlIS igennem nIk- ' n" lt' 11 .1 1111 lilI h.1I 1 jI. " ' II " Il of'mml ingen 
lil klubbens æresmedlem. SammI' ,I "I I ~', ,h h,"1 1''''''11 l, l1l IH Ir profes or 
Harald Hansen, i klubben; bi ll (lt l h,1I 1111 III 1,1 HI I V II hlll, II 

1965 udnæv ntes og å .j i1i ll ~'I ' IIt '1 ' /, 1/111 ''' 11111111 11,/111" /1 II I , I 'smedh·n. 
Normiln havde vær 'I 1l); lI nwlli 'Iv ,II. I li f" J. 11 ", ," .. 1I t1~'j 11 klll1l1e hu, ke, 

fra 1927 til 1963. Han var endvidere en af klubbens mesl fremtrædende og 
ukuelige langtursroere., en aktivitel. han fort:;atte med meget langt oppe i alderen. 

1967-1991 

Jubilæums~ret 1967 blevet rekordår for kaproningen i DSR , medens 
afmatningen i motionsafdelingen fortsatte stort set uændret, hvad medlemstal 
angår. Til gengæld var der høj aktivitel blandt de medlemmer, der var. 

Ved standerhejsningen kunne døbes i.kke mindre end 24 både, og Kong 
Frederik IX var blandt bftdedøberne, idet han navogav "Sleipner", der var den 
ene af Io nye kaproningsottere. I forbindelse med jubilæel modtog klubben i 
øvrigt som gave fra Kong Frederik det maleri af Kongen som roer, der nu 
hænger iKongestuen (hjørneværelset). Det er udfør! af August Tørsleff 1948. 

rræmicskabc, i foklllbhells ,""Slib"'" 
rummer de s)'llli g~ bcvL,cr p;\ ' 25 i rs 
sejre. 

Om aftenen var tier festmiddag i UniversitetelS Festsal (SolennitetssaleD) med 
ca. 180 deltagere. 16 roere dannede spalier med rejste ~rer pil den store trappe 
foran Hovedbygningens indgang, og højeste.retssagfører Oskar Bondo Svane 
holdt - igen - festtalen . Under festen udnævntes Oskar Bondo Svane og 
klubbens tidligere formand , pianofabrikant Bjørn Møller til æresmedlemmer. 

I Svanemøllen holdtes ~nere samme aften en fesl for ca . 600 medlemmer. der 
morede sig til el stykke tid efter solopgang. 

Den største enke ltstående klubhiSloriske begivenhed i årene efter jubilæet var 
vel beslutningen på en ekstraordinær generalforsamling i april 19n8 om at give 
hinder adgang til aktivt medlemskab af DSR. Dct var et forsllig, der havde 
været fremsat flere gange tidligere, men nu lykkedes det altså . 

DSR's første kvindelige bestyrelsesmedlem blev Annelise Rosmlls~cn, der 
allerede i en del af sæsonen 1969 vikarierede for instruktionsrochefen, Henning 
RasmusseJl, der var blevet indkaldt til værnepligtstjeneste. Anneli~t: Rasmusseo 
genvalgtes i øvrigt på generalforsamlingen (som sekretær). 

Nye i Straodvænget var ogs5 Studcnlersangernc. der i 1969 fik lejekontrakt p~ 
et lokale i klubhuset. 
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Skal der gøres status over 1960'eme, må perioden betegnes som - sct under 
el - bedre end nedgangsperioden i 19S0'erne. I lIrtiets sidste to sæsoner m~tle 
dog noteres et mærkbart fllld i den almindel~ge roaktivitet, ~oruden en meget 
ringe langturs.aktivitet. Medlemstallet var derimod I hele perioden nogenlunde 
stabilt med omkring 600 aktive. 

l det ny årti - I <J?O'erne - kom DSR uheldigt fra start. 1970 var et vanskeligt 
lir med interne stridigheder. Samlidig medførte eo række uopsættehge Istandsæt
telser af huset, at økonomien blev hårdt trængi, og endelig faldl roaklivitctcn 
påny, hvilket kan have haft sammenhæng med, al DtH på delle tidspunkt 
fuldførte sin udflytning til Lyngby og dermed trak de tngt:nlørstuderende bort fra 
byen og fra DSR. . 

En positiv nyskabelse i 1970 var indretningen af et motionsrum I klubhuset. 
Den tilbygning til det sydlige (nu herrernes) omklædningsrum, som var blevel 
nødvendig i 1942-43 p~ grund af skabsmangel, var forlængst atter blevet 
overllødig, og Gudmulld Schack havde f~ct den ide, al lokalet kunne anvendes 
som motionstræningsrum. Schack sørgede for projekteringen og lod foretage de 
nødvendige ombygninger og materielanskaf(elser som eo gave til klubben. 

De næste år blevaktivitetsmæssigt stille, med et fort sat ganske lavt medlems
tal og med beher.:>ket ro-aktivitet. 

Fra ornlr ing 1965 blev opbakningen om kri ng Sk i- og orienteri ngssekt ionen 
mere spinkel, og der var ikke længere nogen, der anvendte Ski- og orienteri ngs
selnionen som udg,mgspunkl for skiløb, Delte hang selvfølgelig sammen med de 
milde danske vintre. Derfor beslullede man j slutningen af 1970-erne at slryge 
"ski" fra navnet og fra formåle\. Det generelle medlcmsopwing i DSR i 
slutningen af 1980-erne har endnu ikke slået igennem i Orienteringssektionens 
tilslutning. MeD det klin jo komme. 

Den 14. januar 1972 døde KOllg Frederik IX, DSR's protektor siden I <J 18, og 
klubben bidrog pli forskellig måde ved højtideligholdelsen af Kongens bisættelse. 

I resten af tiåret fortsatte, faldet i medlemstal og generel aktivitet, og bunden 
nåedes vel i 1980. p~ delle tidspunkt var situationen ved at blive i høj grad 
uhoLdbllr, idet klubben for tsat havde en række faste udgl f ter lil bl.a. grundleje og 
husvedligeholdelse, som ikke havde sammenhæng med medlemSlallets størrel se 
og dermed den økonomiske formåen. En udfl ytning fra huset foresloges fra nere 
sider som den nødvendige løsning. Det var svære tider. 

Det fortjener at nævnes, at klubbens nedgangstendens ikke var enestående i 
perioden. Den har sikkert haft sammenhæng med de tendenser i tiden , der gi k 
imod de etablerede akademiske institutioner, og som ogs~ medførte, at bl.a. 
Studenterforeningen ptl det nærmeste blev udslettet. [ denne forbindelse skal vi 
tænke på, hvad Rric's Legal har be!ydel for os. Havde vi ikke haft delte 
økonomiske redningsbælte, er det vel et spørgsmål, om det overhovedet var gået. 

Træningshuset i Sydhavnen, der i mange år havde været lejet ud, solgtes i 
1980 for 80.000 kr., som anvendtes til forbedringer p~ huset i Strandvæoget. 
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Forud for denne beslutning var gået års debal om en eventuel gen-inddragelse 
af huset i klubbens almindelige liv. Nogle for klubben ret ugunstige opsigelses
vilkår gjorde udslaget. 

Vi fik to nye æresmedlemmer, da klubbens formand og mangeårige be
styrelsesmedlem Aage Bang udnævntes ved sin afgang i 1974 og da museumsin
spektør ved Nationalmuseet, Georg Ca/SIer, på sin 90 års fødselsdag i 1979 
udnævntes lil æresmedlem ved en sammenkomst i klubben efter den sædvanlige 
morgen rotur. 

Ved udgangen af L970'erne vendte medlemsnedgangen, og i det hele taget har 
1980'eme nok været en lykkeligere periode for DSR end det foregående årti. Ved 
slutningen af 1991-sæsonen - den sidste før jubilæumssæsonen - var i alt 765 
personer registreret som aktive medlemmer, hvortil kommer 54 passive. 

l løbet af 1980'erne er mOIionsmateriellets efterhånden meget ringe forfatning 
blevet betydeligt forbedret gennem cn imponerende indsats fra hovedsagelig 
nogle fll medlemmers side. Af disse må især fremhæves Knud Mikkelsel/ 
(Mikkel), Jørgen Foss og Erik K Rasm/lssen. Disse og en håndfuld skiflende 
medlemmer af materic1udvalget har planlagt og ledet den obligatoriske 
medlemsarbejdsordning i vintersæsonerne i de seneste år og med åbenlyse 
resultater. 

Også klubhuset har siden t980'ernes sidste halvdel været genstand for en 
omfallende og tiltrængt vedltgeholdelses- og ombygningsinds8ts. Køkkenet og 
Verandaen er total renoveret og Slyngelstuen og Kongestuen er istandsat, sMede.~ 
at det meste af førstesalen - desværre med festsalen som en markant undtagelse 
- efterhånden fremstllr særdeles attraktiv!. Robassinet er også blevet malet og 
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repareret. En stor opgave bliver i de kommende 5r al gennemføre eD gennem
gribende istandsættelse af bådeballen og af badefacilite terne i stueetagen. 

Knud Mikkelsen (Mikkel) udnævntes 1984 til æresmedlem som påskønnelse 
af hans slore i,ndsals . . i.. kfubben, bl.a. som bestyrelsesmedlem, med vedlige
holdelse af Gåselmset og 'som langlursroer og -arrang~r. 

En allraktion i klubben, som igennem 1980'erne har met stigende betydning, 
. er motionsgymll'lstikken. Denne har i tidligere tider været afviklet bl.a. i Statens 
GymnastikinSlituts lokaler i Nørre Alle og i Universitetets Melro-Annex . Nu gør 

GYn\no.<lik i S,.IL". GyæwttkU1sl11UI. 

vi gymnaslik i Strandvænget, og festsalen i klubhuset fyldes snart sagt hver aften 
med hØj musik og hoppende, løbende og svedende mennesker. Der afvikles op 
til 3 hold pli en aften. Betydningen af motionsgymnastikkens stigende søgning 
sammen med tilbud om f.eks. badminton og - i perioder - svømning, er ikke 
blot, at medlemmerne holder sig i form i de måneder, hvor roning efter de flestes 
opfattelse er mindre attraktiv, men ogs1l at klubben herved har mel leltere ved 
at holde på medlemmeme vinteren igennem. 

Netop delte at holde pli medlemmerne fra sæson til sæson er et problem, som 
i tiltagende grad er blevet erkend I i de seneste år, og det har givet anledning ti) 
megen dis]...-ussion, hvorledes opgaven bør gribes an . Forskellige tiltag har været 
overvejet og iværksat, bl.a. dannelsen af en "kaninmodtagelseskomite", der har 
søgt at arbejde for, at der hygges lidt om kaninerne efter instruktionsturene. Også 
de allernyesle medlemmer skulle jo gem e føle sig hjemme hos os. 

Som en følge af deo stigende aktivitet i klubben og af den samtidig faldende 
erhvervsmæssige trafik i Københavns Havn, besluttedes det i øvrigt i 1986 al 
genindføre "Kanindåben", der ellers var opgivet på grund af havnevandets noget 
uhumske tilstand. Et tilbud om "voksendåb" af alle dem, der blev snydl i 
tidligere ~r, stllr åbent. 

En ny rovagtsordning trlldte i kraft 1988. Pli alle tirsdags- og torsdagsaftener 
er det tanken, al en rovagt som bestyrelsen$ r::præsentant skal sørge for at få 
"trafikken" til at'glide, hjælpe med at sætte bådhold, holde øje med rn3teriellets 
behandling m.v. Ordningen fungerede godt i 1988-90, mens det i 1991 kneb 
Doget i den sidste del af sæSonen . 
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Efter flere gange at have været tru~t blide af havets almindelige frllden og 
særlig af Karlebo Kommunes planer om opførelsen af en marina, nedbrændte 
DSR's week-end hytte siden 1926, Nivåhuset, SiInkt Hansaften 1988. Endnu er 
det ikke afgjort, om klubben mr mulighed for at bygge et ny! hus, eventuelt med 
en. ændret placering til erstatning for det tabte week-end-PaTadi~. 

I 1980'erne mistede vi ogs1\ tre æresmedlemmer, nogle af de mest markante 
blaodt klubbens gamle kæmper. 

Landets ældste aktive roer, museumsinspektør Georg Gais/er, døde 1983 i en 
alder af 94 år, dagen efler sin sidste rotur. 

Højesteretssagfø'rer Osk.ar Bondo Sl'one døde i december 1987,88 år gammel. 
Grosserer Gudmund Schack, bestyrelsesmedlem i DSR 1924-57, heraf 

fonnand 1939-57, i mange ~r formand for Ree.'s Legat, DSR's Venner, 
Idrætsforbundet og Danmarks olympiske Komite, dansk idræts store gamle mand, 
døde i februar 1988, få måneder før sin 90 års fødselsdag. På 90 lirs-dagen 
mødtes en række af hans gamle venner og rokammerater til en reception i 
klubben for at mindes Gudmuod Schack og alt det, han stod for, og for at 
markere stiftelsen af Gudmund Schacks Mindefond. Fonden skal bl.a. støtte 
fonnå1, der stllr i forbindelse med Danske Studenters Roklub, handicapidræt og 
Danmarks Frihedskamp 1940-45. 

Hermed slutter gennemgangen af nogle træk af Danske Studenters Roklubs 
historie som indledning til vort jubilæum. Det er et glædeligt tidspunkt at skulle 
fejre jubilæum p~; udviklingen i de seneste S-lO år af DSR's tilværelse tyder pli, 
at klubben kan vente yderligere fremgang og med sikkerhed vil best~, ogsll i de 
næste mange k 

Nicolai Lindgreen 
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Kaproning DSR - tilbageblik på åreoe 1964-91 
-, 

; . 

For al kunne Des k"rivc de seneste 25 ~rs kaproningshistone, ikke løb for løb 
eller &r for 5r, .meil i de helt store linjer, er der taget udgangspunkt i vundne 

. mes'terskaber og deltagelse i EM/VM/OL, idet der er set bort fra juniorklasserne 

-Og' de nationale forbundsllles te[skaber. 
Virkelighedl;ns verden retfærdiggør - eller nødvendiggør - at beskrivelsen 

udstræ kkes lir at begynde i J 964 og ikke i juhilæum5~ret 1966. 
Med den bemærkni~g, at der er lale om en amatørm æssig, uvide nskabelig 

behandling af de foreliggende "da.ta vover jeg den påst~nd, at de omhandleue ca. 
25 år falder i tre ær. kilte perioder, men opdelingen er ikke. helt uproblematisk . 

Antallet af udskre-'ne EM/VM/OL er fordoblet ved introduktionen ::f !elvægts-
løb. . . 

Antallet af udskrevne NM og DM har ganske vist været rel konstant, men der 
er sket en svag forskydning mod kvjnde- og lelvægtsløb p~ bekostning af den 
åbne herreklasse. Endvidere er der den forsk el, at DM i perioden 1963-1981 var 
åbne for kombinerede mandskaber, medens de siden 1982 har været forbeholdt 
rene klubhold, og denne ændring har i alt fald ikke været til skade for de 
københavnske storklubber. 

1964-1972 

Perioden er præget af en stjerne, Niels Henry Secher, som alene sl~r for de 
internationale topresultaler og som sammen med ti andre roere står for samtlige 
opnåede 3 NM og IO DM. . 

reier Isler og 
Nic'!. Henry Se,b., 

28 

Højdepunktet var Sechcrs verdensmesterskab i dobbeltsculler i 1970, som er 
klubbens først e og foreløbig eneste i uen ~bne herre-klasse. 

Derudover ddtog han ved samtlige EM/VM/OL i perioder\ l ~66-1972 med ' 
placeringer mellem nr. 4 og nr . 8. 

1973-1982 

Sammenlignet med den foregående periode er der re~ultatlllæssigt tale om en 
bølgedal internationalt sd men om en opretholdelse af niveauet på nordisk og 
nation<llt plan . 

Perioden er - især resultlHmæssigt - præget af di: kvindelige roere med 5 af 
de 6 nordiske og 13 af de 17 danske mester kaber og med Hanne Petersen og 
senere Birgitte Hane! helt i 10P og med syv andre roere repræsenteret på de 
vindende hold . 

Den kvindelige dominans kan ikke umiddelbart fo rkl ares men har jo i alt fald 
som forudsætning, at klubben i 1968 blev åbnet for kvindelige roere. 

Højdepunkterne var vel de fire DM i 1974 (ikke set siden 1946) og Hands 
finalepladser ved VM i 198\ og 1982. 

1983-1991 

Kun tiden kan vise, om det er relevant at trække grænsen efter 1991 , om den 
skal trækkes efter 1990 cller måske først senere. 

Perioden er præget af en enestående bredde både hvad angår antallet af roere 
og spredningen på klasser . 

Man kan ganske vist tale om tre stjerner : Bjarne Eltang, Melie Bloch og 
Regitze Siggaard, men ikke mindre end 12 toproere og 15 andre roere er 
repræsenteret p~ de vindende hold med 12 NM og 25 DM . 

Fremgang,;n er ogs~ betinget af udvidel~en af det internationale program med 
herreletvægt i 1974 og dameletvægt i 1985, men det ændrer intet ved den 
kendsgerning, al der her er lale om en klar slorhedsperiode i klubhens kapro
mngshistorie, hvor kun perioden 1938-1946 t~Jer sammenligning. 

Højdepunkterne falder i 1984 med VM guld i lelvægtss inglesculler og OL 
bronze i dame dobbeltfirer samt i 1990 med VM guld i dame letvægtssinglescul
ler og dame letvægtsdobbeltsculler, VM sølv i lelvægtsotter samt fem DM, men 
ind imellem ligger resultater, som ~ve[ for sig i andre sam'menhænge ville 
berettigc lil helsidesartikler. 

Sammenfatning 

Sammenfattende kan det siges, at der over hele perioden 1964-1991 er sket 
_ en udvikling fra en stjerne: på en basis af en halv snes roere ' hen imod en større 
bredde, som bæres af mange toproere, ogsil imcrnationali set. 
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Denne udvikling hænger ogs1l sammen med udviklingen fr<l kUI1 at være 
repræsenlerel i den ~bne herreklasse, over deltagelse i den ~I>l1 l! damekJa se lil 
ogs5. al være endog ~tærkt repræsenteret i letvæglsklasscrnc for s1lvel mænd som 
kvinder. 

Kun i juniorklasserne står vi fon sal - og belingel af klubbens særpræg -
svagt, idet vi kun har værel sporadisk repræsenteret. 

Danmarksmesterskaber 

Afslutningsvis kunne jubilæel give anledning lil at $e pll sIalUS ror DM, som 
har værel roel siden 1903. 

SCl under el er DSR den mest vindende klub med 97 rene og 13 kombinerede 
mes1erskaber læt fulgl af KR med 91 og 2. 

Disse mesterskaber er imidlertid svært ski.Cvl fordel! p~ de enkelte bådtyper. 
Hos mændene er DSR klart førende i singlesclIlIer med 22 mod DFDS's IO 

og i dobbeltsculler med 21 mod KRis 8. Vi sl~r derimod bcmær};clsesværdigt 
svagt i otter med 5 sejre mod KR's 21, i lelvæglsfirer med l sejr mod l3agsværds 
Il saml "naturligvis" i inriggerløbene. 

På damesiden Slår vi lige med Lyngby Dame- ROklub. idel hver klub 1m 
vundet dobbellfirer 11 henholdsvis IO gange og dobbeltsculler 7 gange. 

Stig G. Rasmussen 
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Mesterskabsstatistik 1987-1991 
(ajourføring af årbogen 1986) 

BolchcglMsct 

\987 DSR 
\988 ej roet 
1989 KVIK 
1990 DSR 
1991 DSR 

StaIUS. DSR 47 
KVIK 41 

UNIV ERSITETSMA TCH 

1987 A.,tboIS 
1988 cJ roct 
1989 ej roct 
\990 ej roc t 
1991 ej roet 

Status: Købcnhavn 19 
Århus 15 
Aalborg 2 

OUVM MEDAWETAGEIlE 

191!8 L8+ nr.3 B. Vcsrergaard 
1989 L8+ nr2 B Vesrergaard 
1990 L8+ nt.2 B VestcIga:ud 

H.Bay 
DLh nr. I R.Siggaard 
DLlx nr. I M.Bloch 

1991 DLJx nr.J M.llloch 

KVIK-MATCH 

Spejlet D~mepokBlcn 

KVIK DSR 
KVIK KVlK 
DSR DSR 
KVIK DSR 
KVIK KVIK 

DSR 48 DSR 8. 
KVIK 37 KVIK 9 

STUDENTERMATCH 

[987 ej roet 
191<8 ej rocr 
1989 Polyteknisk Lærcan_ralt 
J 990 K\)bc:/1havn~ Universitet 
! 991 Polytekuisk LærciIDstalt 

Kobc:nhavns Universitet 26 
Polylcknisk Læreansta.1t 20 

NORDISKE MESTRE 

1987 LIx B.Eltang 
1989 !It B. Vesterg.urd 

DU" RSiggaard 
DLlx M.Bloch 

199\ DLlx M Bloch 

VINDERE AF ANDRE srØRRE lNTERJIIATlONALE REGAITAER 

1989 Luzcm 
1991 Luz~m 

Henley 

Ul.. B. Veslcrgaard 
DLlx M. Bloeh 
2x B. Eltang 

31 



1987 4x B. Fransson 
M. Tibian 
P. Arnoldi 
T. R.asmussen 

2. I. Baden 
P. Rasmussen 

I x B. Ellang 

D4x B. Hanel 
R. Sigg ... rd 
M. Bloch 
M. K. Hansen 

19~ 2x I. Baden 
M. Tibi.n 

D4x B. Hanel 
R. Siggaard 
M. Bloch 
M. K. Hansen 

DANMARKSMESTR.E 

1989 

1990 

199J 

2:< I. Badcl1 
M . Tibia n 

1 X 13 EII.'og 

4x J. M. Emsl 
M . Frei 
H. Olesen 
I. Baden 

2x B. Eltang 
P. Ra"",u,,",cn 

Lix 1M Ernst 

Oh B. H_ncJ 
R. Sigs.ard 
V. 0slcrgaard 
M. K. Hansen 

D2x M. Bloch 
R. Siggaard 

2x T H3nsco 
M Tibian 

DANMARKSMESTERSKABER/-MESTRE 1966-1991 
ANTAL 
12.----------------r----------------------~------------------_. 

IO 

-- Hold·OM (f.eks. 4)(:1) 

-- Person· OM (1. eks. 4)(=4) 

41'------ - -- -._ .... , 

O~~~~~~~L,-.~-r-r-.-.-.-.-~-L,_._r~-_r_r_r~~ 
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Med Søren og Morten i Mexico 

MOrlen Tibian pJ vej 
mOl! pl'",midcns 101> 

Mandag efter al undertegnede Søren Aasmul og Morten Tibian havde delIagel 
; udtagelses-løbene lil den tunge dobbeltfirer, skulle vi af sted igen til en 
inlernalional rotræningslejr i Mexico under ledelse af nlOr Nilsen, Norge. 

Det var med nogen ængstelse, vi log af sted. Om søndagen var bil]ctterne 
endnu ikke dukket op, og oplysningerne om luren var ret sparsomme. Heldigvis 
ventede billetterne pli os i lufthavnen, så vi kom da med flyveren . 

Efler at have rejst i l7 limer inel . flyskifl i Amslerdam, hvor vi heldigvis 
mødte to andre roere, Rolf ThorSen, Norge, og Fredrik Hullen, Sverige, og med 
mellemlanding i HousIon ankom vi til Mexico City vcd midn~t, lokal lid. Der 
var kommet nogle for at modtage os. Vi var sikkert ret lelle (lI genkende, ikke 
mindst p~ grund af vore medbragte årer, som vakte nogen opmærksomhed. 

Nyt træningsceoter 

Vi skulle bo p§ Mexicos nationale sponscenter, som var noget spartansk 
indrcllet, men eller~ ganske udmærket. Stcdet indeholdt ogs~ el helt nyt cenler 
for sportsmedicin, hvor de benyttede os til indkøring. Hovedformålet med vores 
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lilstedeværelse var at deltage i indvielsen af et nyt internationalt højdetrænings
cGnler for roning i Mexico City, som ligger i 2200 meters højde. Centrel skal 
også bruges til at udvikle roningen i Syd- og Centralame rika . 

I løbet af det næste par dage ankom nere roere, s~ vi til sidst var 11 roere fra 
Europa og cirka 50 fra $yd- og Cenlralamerika . De.<;udcn var der det spanske 
landshold, men det s~ vi ikke s~ megel lil. da det boede og holdt sig for sig selv . 

De første dage gik med al vænne sig til den tynde luft og de nye. forhold . for 
at mlln ikke skulle komme lil at træne for hårdt, da ens krop reagerer anderledes 
e nd oormaU pa grund af det lave iltindhold i luftcn, var der indlagt tre 
ergometertests i træningslejren. Testene bestod af el fasl opvarmningsprogram 
og derefrer eo submaksimal te. t p~ 5 minuller med konstant inlensilel. Under 
testen blev puls og laktat målt, li ge. om blodets indhold af hæmoglobin. 

Ved at sammenligne værdierne fra test li\ lesl kunne det s~ konst<lteres. at 
størstedelen af os havde trænet for hårdt i Slarten af træningslejren. og at nere 
var voldsomt dehydrerel. s~ vi blev beordret til al holde lidt igen med Iræningen 
samt at drikke endnu mere, da den tynde luft havde en meget l:lv fugtig hed, dog 
ikke drikke øl. 

Robanen, som vi benytlede, er fra OL i 1968 og var kuns tigl anlagt med skr:; 
kanter, således at der næslen ikke var refleksion fra dL 'se , og cliI vindforholdene 
var næsten ens p~ alle baner, mt. det siges at være en meget vellykkel balle. 

J de fleste af bådhallerne I~ der en mllsse gamle både, der alle så ud, som om 
de slam mede fra 68 og aldrig var blevet vedligeholdt. Dog var Io bådhaller fyldt 
med splinternye både, alle undL:r et år gamle, og disse nye både skulk udgøre 
starten lil det nye højdelræningscenter. 

Vi blev fØrSI udstyret med en Filippi dobbeltsculler , men da vi hilvde 
problemer med at fll plads til Mortens lange ben, fik vi en Vespoli i stedet. Den 
var for øvrigt væsentlig bedre at ro i. 

Bus uden affjedring 

Dagen begyndte med morgenmad kl. 7, hvorefter vi kOlftc cirka 15 minuller 
med en bus uden affjedring ud lil robanen. Om eftermiddagen v~r vandet helt 
fladt, bortset f(a dønninger fra alle de andre roe re. 

Henad klokken 11 begyndle Il:rnperaturen at nærme sig 30 grader, og så gjaldt 
det om at komme ind i skyggen for ikke at blive stegt. 

Derefter gik det hjem for at slappe af og SptSC frokost. Xl. 15.)0 var del så af 
sted igen ud til robanen, og omkring 16.30 skiftede vejret nu pludselig . Det 
begyndte al blive køligere, men samtidig begyndtc det at blæse på langs ad 
banen. Blæ~len havde dog en klar fordel. Den ~ernede noget af al smoggen, som 
er et meget alvorligt problem for Mexico City. Heldigvis boede og roede vi l 

udkanten af byen, hvor problemerne ikke var så store . 
Så var det hjem igen til aftensmad. Maden var virkelig god, noget af dct 

bedste vi har været udsat for på en træningslejr. Bortset fra , at man godt kunne 
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blive træt af at få melon og klistret pasta 2 lil 3 gange hver dag, var maden 
varieret og ikke mindst rigelig - dog ~avnede vi noget groft brød. 

Verdens tredjestørste pyramide 

Dcr blev ogs~ lid til andet end roning. Vi var på nere udflugter for al se på 
arkæologiske ting fra Mexico fra før spaniernes erobring. Ikke mindst en udflugl 
til Teotihuacan, som er en stor ruinby, der blev forladt for over 1000 ~r siden. 
Der var vi blandt andet oppe p~ solpyramiden, som er verdens tredjestørstc 
pyramide, 

En anden slor oplevelse var besøget p~ det antropologiske museum i Mexico 
Cily. Der gennemg~s kulturernes udvikling i Mexico fra indvandringen af alk 
de berømte kulturer som Tohekerne. Mayaerne og Aztåerne frem til vore dages 
mexicanSk-indianske kulturer. 

To ling lærle vi meget hurtigt i Mcxico. Der findes Io typer melon, som ligner 
hinanden næslen lil fuldkommenhed, men som smager absolut forskelligt : den 
ene sm<tger meget godl, medens den anden har en lydelig afsmag af bræk. Den 
aoden ting, vi erfarede, var, al tidsbegreberne var meget anderledes, end vi var 
vandt lil. Når en mexicaner sagde "cinco minute" - fem minutter, skulle man se, 
hvor langl der var mellem tommel og pcgefinger, som de samtidig angav de fem 
minutter med. Hvis der var slørre end to cm imellem, skulle man nok ikke regne 
med, at dd blev lil noget den d<lg. 

Dårlig mave, men andenplads 

Som afslutning på træningslejren skulle vi deltage i en international regatta, 
hvor vi skulle ro dobbeltsculler. Ugen inden havde vi for sjov roelotter på en 
fælles europæisk båd til en lokal regatta, hvor vi vandt. Uheldigvis fik halvdelen 
af de europæiske roere, deriblandt Søren, dårlig mave dagen inden vores 
afsluttende regalt.!. 

Han var derfor noget øfkræftet, da vi stillede op Iii starl i vores løb sammen 
med 8 andre hold. Heldigvis gik vores båd så godt som nogensinde, s~ vi klarede 
en andenplads efter Ral f Thorsen og Fredrik Hulten, men foran de lokale helte 
fra Mexico Oty. 

Det skal bemærkes, at den Iynde luft drillede mangt: roere. som lotall 
fejldisponerede, deriblandt verdensmesteren Yuri Yanson, som gik helt kold efter 
1000 m. og endte som nr. fem. 

Alt i alt havde vi haft Ire udbytlerige uger, både romæssigl og oplevelses
mæssigl, da vi tog af sted hjem til Danmark og den "I)'kke", kølige og fuglige 
luft. 
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Klubhuset sæsonen 1990/91 

Det kære klubhus, der danner rammen om mange af vore aktiviteter, h~r i den 
forløbne sæson været vidne til væsentlige forandringer, som nok blev påbegyndt 
i den foregående sæ!\on, men som blev fuldført i den nu afslultede sæson . 

Verandaen var renoveret for et lir siden. men de nye møbler er anskaffet i 
denne sæson . Det var et svært valg. og der var lige ved at gå panik i bestyrelsen 
over den .~tore uenighed . Heldtgvis kom Marie Granholm i sidste øjeblik med det 
store overblik og de rigti ge møbler, hvorefter tingene faldt på plads. Jeg er 
overbevist om, at alle i dag synes om valget. 

Desværre var forudsætningerne ved beregning af aku~tikken g~et galt i byen, 
s!! det var meget svært at føre en fors t5elig samtale på verandaen. Til gengæld 
var lokalet excellent, da 3 studenter. ange re en aften efler et par p~skebryg brød 
ud i sang. Bjarne Engell forsøgte sig med en spøgefuld provokation j klubbladet 
og startede en indsamling af æggebakker til beklædning af loftcl. Der var 
adskillige, der tog opfordringen alvorligt, og endda Marie s~ heil betænkelig ud 
ved tanken om æggeb<!kkeloftel. 

Men det blev ved skrækken; med eller uden provokation er lokalet nu blevet 
lydreguleret til <!lIes tilfredshed. Det gik .'.tærkt, på minrIre end el] uge var 
arbejdet udfør1 på nær nogle enkelte sm~ting. 

Det nye køkken blev færdigt noget forsinket. så forberedelserne til julefro
kosten blev ændret til hjemmearbejde - men nyt~rs fes t ens s trabadser klaredes i 
fin stil i de nye omgivelser. Der plejer altid at være meget delte meninger om 
forholdene i DS R, og nogle har sikkert ogs~ en meni ng om, lit køkke ne t har 
været for dyrt. Men selve køkkenet med dets indretning og udstyr synes der ikke 
at være tvivl om. Resultatet er blevet endda særdeles godl. Det samme gælder 
for baren og slyngelstuen. Slyngels tuen [lJ~ indtil videre leve med de gamle 
møbler og lamper fra den tidligere veranda . 

Det nye er nu blevel hverdagsomgtvelser, og klubbens medlemmer tænker 
næppe på, hvordan der ~& ud før ombygningerne; men det er meget tanke 
vækkende. s1\ prøven gang. 

Tilbage er der endnu mange projekter, som tkke er påbegyndt, men er .stærkt 
presserende. Vor kasserer kan ikke lide tanken om de m, men vor formand 
bygger gerne hele den nederste etage om. Så det er spændende al se, hvordan 
klubben ser ud om f.eks. 5 år. Mhke ligner den trods alt sig selv . Jeg tror del. 
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Mogens Haut 
Husforvalter 

Materiel og management 

For 125 år siden var der næppe nogen, som turde forbinde et "nudansk". 
moderigt udtryk som virksomhedsledelse med vedligeholdelsen af bådene - om 
man da ellers havde kendt det. 

Dengang og i mange år efter var det et arbejde, som de fleste i DSR kun 
havde et "<!kademisk" kendskab til. Og det var vel også de færreste, som 
tidligere tiders malerielforvaltere lurde overlade et slykke sandplIpir - eller det, 
der var værre (pensel. skruetrækker. stemmejern - oh ve, oh skræk!) . Man havde 
vel folk til det grove - og uden 10 tommelfingre. 

I dag er det heldigvis anderledes. Men inden det nåede så vidt . skulle en lidI 
eksklusiv og bedaget institution ændres lil en nutidig, ~ben og alsidig sports klub. 
Et værdigt alternativ til postmodernismens forkromedc og intetsigende fitness
centre. 

For materieIlets standard kom vendepunktel i midten af 1980'crnc. Især J 
medlemmer: lørgen Foss, Knud Mik.kelsw og Erik Rasmussen (sidstnævnte 
materielforvalter 1986-90) lagde grundstenen til det malerieludvalg, som j dag 
er en af tre afgørende faktorer i vcdligeholdelsen af motionsbådene. En anden 
fulgte i kølvandet - arbejdsordningen . Om denne, og især hvordan den også 
kunne anvendes, er der sagt og skrevet en del, men p& denne "pølsepind" skal 
ikke koges mere suppe her. Den tredie faktor, vores bådebygger og "husinspek
tør" Kim Knudsen, blev ansat forrige 3r og har for længst bevist sin uund
værlighed. Om bådvedligeholdelsens nyere historie i DSR henvises i øvrigt til 
Erik K. Rasmussens bidrag til årsberetningen for 1990. 

Materieludvalget består i dag af IO medlemmer. Målsætningen er at sprede 
materielforvaltningens opgaver blandt disse - man kan kalde det en avanceret 
form for medlemsarbejdsordning. En st~r for indkøb af sandpapir, lak etc.. en for 
værktøjets standard og omfang. en for edb-registrering osv. Alle flJngerer på 
skift SOm arbejdsledere p~ de faste reparationsdage. Pli deu måde er posten som 
materielforvalter blevet mere overkommelig, og tesen Om selvforval1ning i DSR 
har her vist sin berettigelse. 

Udvalget holder mØde en gang om måneden i vor "højsæson" , vinterhaldret, 
og ca . tre gange i løbet af sommeren. på møderne tilrettelægges arbejdet for 
næste periode. og erfaringer og almindelig orientering/sladder udveksles. Det 
hele plejer højst at vare I Y.! time. En målsætning er nemlig også, at vi ikke 
"møder os ihjel" . 

Når en rosæson er slut. er det en af de væsentligste - og vanskeligste -
opgaver at have et s~dant overblik over materiellets situation, al opgaverne kan 
prioriteres. Det har hidtil været noget af en "flaskehals" at skulle igennem. I 
denne sæson har det været anderledes, takket være b~debyggeren. Hans 
"computer" og erfaring klarede den opgave pli en ef/ermiddag. Værs'go '. en liste 
over blide og tilhørende arbejdsopgaver samt streg under de. der Vilr mest 
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p~trængende. 

Når disse linier Iæ.<;es, skulle denne plan, eller ihvertfald del mesle af den, 
ogs~ gerne være gjort lil virkelighed. 

I jubilæumsåret prøver vi dog at give den "en lak til" . Og hermed skulle 
"ORMEN" (gig-otter fra 1937) fremst~ i en renoveret og især væsentlig tællere 
udgave. Det skulle også blive året, hvor DSR definitivt siger farvel til de faste 
åregange. "DAN" (4-åres inrigger, ogs~ model 193?) er ligeledes blevet udvalgt 
til båd fornyelse. I del hele taget regner vi med, al en betydelig del af de DSR
byggede både pli samme mMe fremslår som næsten ny inden for en overskuelig 
fremtid. Se blot p~ "ELEKTRA" (2-~res inrigger, ~rgang 1957), ~om er et 
resultat af projektet. 

Bådvedligeholde\se er i en klub af DSR-større1se i perioder noget med 
"mange bolde i luften". Det k~n godt give en materielforvalter sved pli panden 
ind imellem. Men som nævnt st~r mange gode folk bi og viser, at tidens ego
dyrkelse gudskelov ikke er overalt. Ocr er stadig plads til og brug for s~m 

menhold og samarbejde. En ting skal dog ikke glemmes. Vigtigere end fine ord 
og udtryk, bll.debygger, arbejdsordning og m<Jterieludvalg er det enkelie medlems 
respekt for og glæde ved materiellet. Eller som Gudmund Schack i et inlerview 
for rn år siden sagde: "VÆRN OM MATERIELLET SOM VAR DU HJEMME 
PRIVAT". 

Et klarere budskab kan der vist ikke slutles med . 
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Finn Kitlelmann 
M aterie I forvalter 

Instruktion 1991 

Sæsonen 1991 var præget af stor aktivitet i DSR. Instruktionen var ingen 
undtagelse. Trods en usædvanlig kold forsommer haT del slorl set ikke skortet 
pli de nye kaniners fremmøde. 

Vi har i alt haft lidt over 400 k~niner pli vandet i årets 10b, og af disse har Ol. 

2/3 meldt sig ind i roklubben. Dette Sliller selvsagl store krav til instruktiolls
afdelingen, men opgaven ml! vurderes ~t være løst tilfredsstillende. Delle til trods 
for det for inslruktionsafdelingen alvorlige handicap, at man reclt var uden 
motorbåd j de 3 vigtige forårsmåneder, hvor der er del største in~truktionsbehov . 

Motoren var blevet beskadiget ved motorb~dclIs udlån i det tidlige forår. 
Roinstruktionen foregår primært j firere , da der i denne b5dtype dels er en god 

instruktørudnyttelse, dels en bedre fornemmelse (or, hvilket teamwork roning 
kræver. 

Ved første fremmøde nede i roklubben kommer kaninen på vandet efter ca. 
en time inde i robassinet , hvor de vigligste kommandoer og de helt elementære 
ro- og skoddebevægelser er indlært. Den første tur kan være af lidt varierende 
karakter, afhængig ilf vind og vejr og antallet af instrukt0rer netop den aften . En 
normal - og anbefa lelsesværdig - tur varer ca 1/2 lime . 

De næste fem-seks instruktionslektioner introducerer kaninerne til vort 
rofarvand. Turene er nu oppe på en længde af l-3 limers varighed og med 
Hellerup. Charlollenlund, Skovshoved og K øbenhavns Havn som udflugtsmål. 
Da der i roklubben er en særdeles fremherskende forkærlighed for Skovshoved 
som destination, er del givet, at der vil være adskillige kaniner, der har været 6-
7 gange i Skovshoved men slet ikke er bekendt med de andre rodestinationer. 

Herefter tildeles kanine(llc roret. Tiden, hvor en opmærksom instruktør puslede 
om kaninen , er dermed for alvor forbi. Herefter begynder den barske tid som 
selvstændig roer. 

En del kaniner vælger allerede her at p~begynde styrmandsinstruktionen, 
hvilket i ganske mange tilfælde må anses for at være en klog disposition, da 
styrmandsinstruktionen indeholder så megen manøvreren etc., at alle e.(ler dette 
kursus er fuldt vidende om ~ arnllige kommandoer og deres betydning. Og ofte 
lærer man i ti Igift at ro lidt bedre. 

Styrmand~instruktionen har i 3r været lilrdtelagt lidi anderledes. VI sl.lrlede 
med et teoretisk kursus af en aftens varighed. Allerede efter delle teoretiske 
kursus kan man "hoppe af" og f~ sin sculler ret (hvis Olan ellers kan ro og enfre 
en sculler tilfredsstillende), da VI ikke anser det for en bydende nødvendighed, 
at scullerroere kan styre en firer. 

De næstt: 4- 6 styrmandslektioner er af praktisk karakter. Der skal lægges til 
ved ponton, højt bolværk og bøje, foretages landgang ved ~ben kyst , roes 
Kanaltur og sidst, men ikke mindsi, ~kal det indprentes, hvorledes b3d og 
materiel behilndles Haefter gives, sMrenll styrmandsinstruktøren finder det 
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forsvarligt, styrmandsret. 
Roinstruktionen og styrmandsinstruklionen må antage~ at udgøre ca. 80-1)0 

procent af den totale instruktion i DSR . Den resterende in~truktion fordeler ~ig 
på scullerinstruktion, kajakinSlruktion, instruktørinslrukllon og et leorellsk 
langlursslynnandskursus. 

Årets kaniner blev behørigt døbt ved et (for nogle) feslligt arrangement. Ocr 
er hvert år en mærkværdig tendens til, at anarkistiske elementer spolerer 
kanindAben. NlIr der resterer den ceremonielle d~b af de sidSle 5-10 kaniner, 
kommer der altid en sand hob af vilde og hævngerrige nydøbte kamner styrtende 
og kaster sig over os Slakler, hvem det er blevet pålagl al fore s tll dliben. Så 
bliver vi smidt i vandet. Ikke een, men mange gange. Et kedeligt fænomen, der 
bLa. er med til at nedbryde respekten for klubbens aldrende roere og ærværdige 
instruktørskare. 

Kaninerne har efter min opfattelse markeret sig godt i klubben i lir. Nogle har 
således involveret sig i permanente udvalg, medens andre har deltaget i mere ad 
hoc prægede arbejdsgrupper - som f.eks. arrangementet af klubbens 125-lI.rs 
fødselsdag i 1992. Atter andre har værel aktive p~ langtursområdet pli diverse 
ture, og det bør nævnes, at ikke mindre end 5 kaniner har valgt at drage med pa 
langtur på Nilen i Ægyplen . Udover disse lidt eksorbitante begivenheder hllber 
jeg, at vinteren 1991/92 vil vise, ilt ogs5 hvad engagemenl i b~distandsætte!se, 
madlavning, barvagtsordning, udvalgsarbejde, instruktion m.m. angår, er 
sæsonens kaniner af en særlig støbning. 

Uden instruklionsudvalg og en stor og meget hjælpsom instruk1Ørskare er det 
ikke muligt al drive sll slort et foretagende, som roinslruktion i DSR gennem 
årene har udviklel sig lil at være. 

Instruktionsudvalget arbejder kontinuerligt på ilt forbedre instruktionen. og et 

af delte års markante fremskridl vil være udgivelsen af "Hvad enhver instruktør 
bør vide" . Delte skrift vil være instruktørens "bibel". da det er meningen, al alt, 
der omhandler roinslruklion i DSR, vil være beskcevet lil brug for instruktører. 

lnstruklionsudvalget, der hidtil har bestået af 6 medlemmer, er i slutningen af 
1991 blevel udvidet til 8-9 medlemmer, hvilket dels betyder større alsidighed 
og ny-input end hidtil og dejs vil give mulighed for dublering på vanskelige og 
tidskrævende arbejdsopgaver. 

Med et velfungerende instruktionsudvalg og en stor instruklørskare, hvoraf 
mange efterhanden er meget rutinerede, er jeg tryg ved tanken om, at vi er i 
stand til al kapere den store kanintilgang, vi utvivlsomt f3r i jubilæums5ret for 
dansk studenterconings 125 lirs virke. 
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Michael Hansen 
J nstru k lionsrochef 

Langture 1991 

Når et forløb går godt. skyldes det sjældent et enkelt faktum . Hvi~ en langtur 
bliver vellykket skyldes det f.eks. ikke blol godt vejr/ro-farv'lOd. Det er et 
samspil mellem flere faktorer, en slags kædereaktion. . 

Når jeg ser tilbage over hele langturs..~æsonen, gør det samme forhold sIg 
gældende. Det blev en vellykk.et sæson med mange korte og længere lure I både 
inct- og udland. Mange gamle - men heldigviii også mange nye - langtursroere 
kom på vandet og jeg tror, jeg på samtlige deltageres vegne kan belegne lurene 
som utroligt spændende og afvekslende. 

Grunden til at turene blev så vellykkede er som s<lgt flere faktorer. En faklor, 
som desværre ofte overses, men som jeg vil nævne her, er : langtursudvalgel. Var 
det ik.ke for de st<ldigt vedholdende og arbejdsvillige medlemmer, som har valgt 
at lægge en hel del af deres tid og kræfter i langtursudvalget, var mange ture 
ikke blevet til noget. . 

Derfor sender jeg på. samtlige !angtursroeres vegne en varm og stor lak ItI det 
homogent og velfungerende langtursudvalg. Var del ikke for jeres arbejdsindsals 
for langtursgrejel, planlægning af ture og vilje til at gøre e~ ~kstra tndsals for at 
turene rent teknisk kunne gennemføre.s, var mange ture I ~r aldng blevet tIl 
noget. Tak til jer alle. . . 

Rostatistikken for langture steg i ~r med mere end JO % set l forhold til 
foregående k Et forhold, wm ikke mindst skyldes, at langtursroning i lir blev 
mere "synlig" med bedre PR, opslag etc. Delle er et element, som også fremover 
vil blive stvrket. Mere PR for langture, flere turfarslag. 

Arbejdet skal Irammes }'derligere, således al f.eks. også nye roere hurtigere 
introduceres tillangtursroning. 

Et mere tværfagligt <Irbejdc mellem de forskellige ro-chefer - herunder 
interessegrupper - skal derfor konsolideres ogs~ det kommen~e .år. 

Et hidtil rimeligt ubenyttet omrJlde. som kan relateres td tnteressesfæren 
omkring langtursroning, er sponsor-virksomhed udefra. Del er et forhold, der 
blev inlroduceret i lir p~ nogle af langturene. Et forhold, wm både for!;tærker den 
enkelte tur - i form af f.eks . økonomisk tilskud - men også er med til <lI 

profilere klubben udadtil. Sponsor-virksomhed i forbindelse med langture er 
derfor en fordel for alle parler, og det faktum skal der arbejdes videre pil 
fremover. 

Sikkerheden pB langture er selvfølgelig vigtig. Derfor vil jeg - som vi også 
startede på i ~r - vedholde de regelsæt . wm er gældende for langture. 
Holdningen var for mig al se desværre lidt slap i enkeltstående Illfælde, hvad 
hverken mandskab eller DSR kan være tjent med . Men : 1991 blevet flot år for 
langturene. Lad os arbejde videre ~ det grundlag og få en mindst lige sll 
vellykket langturssæson næste k 

Lasse Wredstrøm/Langtursrochef 
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På langtur i Limfjorden 
Sommer 1991 

Som til så mange andre langture blev ideen til denne tur undfanget i de mørke 
viatermllneder. Langtursudvalget havde barslet med en tur fra Prag til Berlin, 
hvilket lagde beslag på to af vores langturs glasfiberbåde. Vores tredje blid havde 
jeg i august 1990 været med lil at lægge op for vinteren i Ribeniz Damgarten 
ved Rugen. 

Da jeg foretrækker at ro langs for mig ukendte kyster, begyndte jeg at 
undersøge alternativer til OSR's udstationerede både. Efter at have været med 
Svante, PR og AR i de norske, finske og jugoslavisk.e skærgårde samt i Østtysk
land, går det op for en, at de danske farvaode egentlig kan væce ganske 
spændende. 

Valget faldt derror pli Limfjorden med udgangspunkt i Thisted, hvor OfFR har 
en udstationeret blid liggende. 

Lasse Wrcdstrøm, vores nuværende langtursrochef, og Martin Skanderby, et 
tidligere DSR medlem som nu bor i Jylland, var straks med på ideen . 

42 

Endelig oprandt dagen for vores afrejse - vejrprognosen kunne ikke være 
bedre; det skulle vise sig, at vores ferie faldt sammen med en af sommerens få 
perioder med stabilt højtryk. 

Lasse og jeg startede fca Nivå, hvor jeg bor, mod Thisted. Martin ville støde 
tilos den følgende dag. 

Det første VI s~ lil LimrJorden, var de glimtende bølger og det kuperede 
landskab omkring Hare vIg på Salling; vi var straks enige om, at der m~\Ie vi 
hen. 

VI blev godt modtaget af formanden i Thisted Roklub og startede den 
følgende dag ved middagstid . Med vinden ind for agten befandt vi os efter to 
timer ved Fegger Røn, dvs. Mors' nordligste ;;plds. Her mødte vi den ud
stationerede b§d fra Skive, som var den mods<I(\e vej rundt om Mors . Pli vej ned 
langs Mors ' østkyst underholdt Lasse os med en halvanden times komprimeret 
udgave af den Nordiske Edda . Da vi kr~vlede i poserne ved roden af Buksør 
Odde, havde vi lagt Slress og de hjemlige problemer bag os. 

Næste dag var det vindstille og t~gel ; den fugtige, lune og uigennem~igtige 
Juft kombineret med slilheden, i hvilken man kan høre selv de svageste lyde fra 
havet , gav Sin heIl specielle stemning. Medens vi stod og vaskede os i 
vandkanten, var det som befandt vi os i el uendeligt badeværelse . 
Snart fik solen kr1Jf1 , og tågen letlede - meget passende, for vi havde efterhånden 
fået pakket telte sammen, godl hjulpet på vej af en flok køer , som syntes. 
græsset var grønnesl ved vores teltplads. 

Turen gik derefter via Nykøbing Mors mod Fur, hvor Nordjyllandskredsen har 
en veludstyret hylle, hvortil der endda er knyllct to nordiske langtursb~de. Ud 
over sin n;ltur er (1e n kendt for sine marine fossiler, som typisk kan findes langs 
stranden, va;;ke t ud (ra de molersanejringer, som øer er rige på. 

Medens jeg aflagde kort besøg hos min fyrs foræ ldre, fordre v Llsse og Martin 
tiden med al se på lofter i øens middeJalderkirke. Ved middagstid var vi atter pa 
vandet og salle kursen mod H1Jre Vig i højt solskin og med en jævn vind fra 
land. Vi holdt os i læ inde under land. Ud rOl Glyngøre troede jeg al have gjon 
sommerens zoologiske opdagelse p5 de kanler. En mørk, glinsende bule i 
~jlrenden, der med mellemrum dukkede op til overfladen; var del en hVill? 

I-Iurligt kom kikkerlen frem, men ak, det viste sig al være en brætsejler i 
havsnød. Vi fik slæbt kalorjus, der var tysker. til land. Tre km længere rremme 
gentog hIstorien med "hvalen" sig, denne gang var det en gummib~d p~ vej til 
Mors. Nok er en gummib§d sødygtig, men den kan nu engang ikke ros op mod 
vinden med korte ~rer! Vi blev enige om, at der ikke var nogen egentlig fare for 
den person som I~ i bliden; inden en halv time ville den n~ land . En glltur pli 10 
km, kun iført badebukser, målte være en passende lektie. 

Det viste sig, at der lå en ølejr på det sted i Hare Vig, vi havde udselos til 
lejrplads. Vi fandt imidlertid en bedre plads et s1ykke derfra på en tange mel/em 
to vige. Ingen af os var indstillet på sociale eksperimenter. 

De næste dage fortsllllc vi vores færd mod Jegindø. hvor vi h1Jvde planlagt en 
overnatning. På vej dertil passerede vi SPØtlrllP Slot, som er en af de IO 
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middclltlderborge, vi har Danmark. Lasse insisterede p~) at vi skulle se borgen, 
og VI gik derfor ind til eo badebro og erfarede snart, at der var 3-4 km til slottet. 
Jysk gæstfrihed og Lasses talegaver bevirkede imidlertid, at vi blev kørt til og 
fra slottet. Vores lidt usædvanlige fremkomst krydret med "Uodskyld har I 
noget imod at passe på båden, medens vi går ind til Spøttrup Slot", og "hvilken 
vej kan I anbefale? ... " var tilslrækkeligt. Borgen. der fremstår med voldgrave og 
vippebro, er absolut et besøg værd. 

De sidste to dage tilbragte vi i Skyum Bakker, hvor Thisted Roklub har en 
hyUe. Selvom forholdene var lidt primitive, havde vi det hek for os selv, da 
hyllen er uden vejforbindelse og omgivet af fredede lyng og kralbevoksede 
bakker. Uden at genere nogen kunne lasse og jeg smide tøjet og dase i solen . 

Vi opdagede snart, at der lå en veludviklet muslingebanke ud for hytten . Vi 
besluttede os lil al fordrive den følgende dag med at fiske muslinger samt al 
foretage en tur til Vilsund efter hvidvin, drikkevand og krydderurter. 

Om aftenen forspiste vi os i friskfangede, hvidvin~dampede blåmuslinger, 
me<lens solen gik ned imellem de gravhøjsbesmykkede bakker. Det var vindstille 
og lydt, og vandet var som et spejl. Selv vindmøllerne på Mors stod stille. 

Næste dag skulle vi aflevere bliden i TIlisted. Med vemod pakkede vi vore 
ting og drog afsted . Ved den sidste pynt inden Thisted gjorde vi holdt og drak 
en kop kaffe, ligesom for at trække tiden lidt ud. Snart ville vi være tilbage i 
civilisationen med tankerne på alle de ting, som ventede derhjemme. Som el 
sidste farvel stak en sæl sit hoved oven vande og kiggede nysgerrigt på os; det 
var den ~erde sæl, vi s1l p~ den tur. 

Erik K. Rasmussen 
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Henley Royal Regatta 1991 

Henrik Bang Andresen og undertegnede beslullede i for~ret at tilmelde os 
Henic)' Royal Regatta i dobbelt sculler. RegaUaen fo reg1lr over fem dage efter 
cupsystemel idet kun den vindende bfld g~r Videre til næste dag~ løb. . 

Vi havde 'kun roet sammen el par gange i vinterens løb, så set I lys~t af, at. VI 
ikke ønskede at blive et let oHer for vore modstandere var det naturltgt, al Jeg 

log til Norge i midleo af juni, for at vi kunne forberede ~s . . 
Regal1acns megen festivitas kom vist lidt bag på f-lenrlk , selvom Jeg l11ent~ 

al have forklaret tingenes sammenhæng - Henley har trods alt været mit ande 

hjem SIden L985 . . 
Så lil selve kraftudøvelserne: Vi havde 11101 en Carl Douglas båd fra to 

midaldrende herrer i London . Båden var kun to uger gammel, men denne notl~ 
træbåd er med sin form ikke beregnet til det urolige vand på Themsen . VI 

navngav den derfor "a nice piece ef furoiture" . . . 
I første runde mødte vi Japan, som vi besejrede "easil)''' - det VII sige over ~ 

længder . Derefter kom vi op imod to London fyre, som kunne være gode nok 

tt! at komme i finalen så det var enten dem eller OS! 
Da vi ikke havde' sammenroet så meget, samt i betragtning af bådens 

følsomhed over for uroligt vand, havde vi allerede før vort første løb valgl at 
benyue en meget tung gearing: 157 cm i spændvidde, samt 87 cm på 298 cm 

~rer med 18 cm blade . . . 
Henrik fangede en ugle i det tredje lag, men med den lunge geanng roede VI 

lag for tag fra konkurrenterne efter 900 m og vand I med 2-3 længder. 
Derefter blev løbene !eltere, og det kom ikke som den store overraskelse, da 

vi i finalen skulle op mod hjemmebaneholdel f~a Leander. Her log VI tete~ 
allerede fra starten, og de s~ os aldrig igen, før VI delte eo !laske champagne I 

Leander Club hen på eftermiddageo . . . 
Det var en oplevelsesrig HRR. Vi mødte som ventet et væld .af de~lIge 

mennesker (der er trods ah ogs~ 60.000 pr. dag at ~ælge imellem). VI var til en 
del garden parties, og solen skinnede i syv dage I Iræk. Det begyndte først at 
regne, da vi om mandagen pakkede bilen for .at fortsælte mod faslland.el -
Luzern regallae n ventede på vort fremmøde som Itlskuerc den følgende weekend . 

Bjarne Eltang 
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VERANDAEN - lidt rumforskning 

Som bekendt, og som omtalt i årsberetningen 
for 1989, s. 12-13, stod klubhuset i Strandvæn
get færdigt og indviedes den 13. juni 1939. 

Blandt de loklller, som vi daglig har haft 
glæde af i de over 50 lir, der nu er gllet, men 
som i de senere ~( nærmest har skreget efter at 
blive gjon i staod, er Verandaen. J vinter fær
diggjordes endelig en gennemgribende istand
sættelse af delle rum; de store vinduespartier 
udskiftedes, gulvet, loftet og varnle;nstal1atio
neroe fornyedes, og der kom nye møbler. 

Verandaen præges nu - igen - af en let og 
lys stemning, og udstyret er fornyet og gjort 
tidssvarende, uden at rummets karakter er 
forandret p~ afgørende m~de. Kun korIvægge
nes opsigtsvækkende lysgrønne farve signalerer 
for alvor nye tider. 

Med lil at fastholde stilen er den samling af 
bronzeskulpturgrupper, som rummet - nu som 
før - er udsmykket med. 

Grupperne stammer aJle fra det gamle klub
hus fra 1920, tegnet af Poul Henningsen. Delle
hus, der lå i Kalkbrænderihavnen, brændte 

1936, men skulplurerne overlevede og overflyttedes 1939 til den nuværende pla
cering, hvor de har form~el også al overleve skiftende tiders skiflende smag. 

Det er tyvernes kunst. 
Den nordlige kmtvæg prydes af Max Medens "To IIlIge Piger", udstillet 1919 

p~ Kunstnernes Efterårsudstilling. Gruppen, der er en gave fra kunsIneren 1922, 
fremtrådte oprindelig som lueforgyldt, men det kan nu cfterh~nden være svært 
at få øje på. - Åleslanke er de to piger vej ikke, men mon ikke denne gruppe 
alligevel er verandasamlingens smukkeste? 

I rummets modsatte ende, p~ den sydl ige kortvæg, er opsat "Sa/yr" af 
Johannes Bjerg (1886-1955), der vel er mest kendt for sin kolossalsIatue af 
Skipper Clement i Aalborg. Men her har Bjerg arbejdel i mindre skala. I dag vil 
måske nogle finde vores salyr en smule frivol, men ingen tog vist anstød, da 
DSR i 1920 fik værket som en gave fra kunstneren, iøvrigt på det gamle klub
hus' indvielsesdag, den 13 . juni 192.0. 

Jean Gauguin (1886-1955) - søn af maleren Paul Gauguin, der jo boede i 
København i en kortere ~rrække i J 880'erne - er mester for to andre bronzer, 
som udsmykker den langvæg, der vender ind mod festsalen. De Io betegnes 
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henholdsvi~ "Bcl'ægclsc ,. og "GCS/IIS" og er begge skænket af kunstneren i 1920. 
Bronzens nu meget d~'bt patinerede, næsten sorle, farve underst r.ege r . det 
~kyggea"ligc inellr)'k, som figurernes langstrakte og konturløse modelleTlng gIver. 

Gaugl~i n var i øvrigt også ophavsmanden til sølvskulpturen "Ny Tid" (oftest 
kaldel "Søh'lIestell" eller blot "Hesten") fra 1921, der i mange år anvendtes som 
klubbens maskot og medbragte~ bl.a. lil Langelinie ved Studentermatchen. 
StOltuctlen var oprindelIg placeret p~ en flytbar sokkel ; nu kan den ses .anbragt 
pa væggen ved præmieskabet i Vestibulen, og den er stadIg et flot syn, Især når 
den er nogenlunde nypudset, hvilket jo fra tid til anden forekommer. 

Klubben fejrer rundl jubilæum i sæsonen 1992. El slort ønske hos alle m5 
være, at det bliver muligt at istandsælle resten af førstesalen - særlig festsalen -
i denne forbmdcl~e. 

Kan resultatet blive s5 afbalanceret og vellykket, ~om det er blevet for 
Vcrand<len , vil det være anstrengelserne værd. Lad os så htlbe, al midlerne kan 
findes . 

Vc.randacn efter ICSI3urerins 

Nicolai Lindgreen 
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Kaproningsafdelingen 1991 

Modsat 1990 svandt afdelingen af outriggerroende medlemmer ooget ind i den 
forløbne sæson . Man forsøgte, som nævnt i sidste årsskrift, at f~ s~ mange nye 
roere ind i kaproerstaben som muligt. Der var da også mange, der meldte sig, og 
bliver der bare nogle få tilbage, m1l det siges at være positivt. En god håndfuld 
nye fik smag for den meget Mrde og intensive træning og fortsalle vintertræ
ningen, til sæson 1991 gik i gang. 

Bare een helt ny, Camilla Riff Alexandersen, havde mod pli at forsøge sig i 
den forløbne sæson. Camilla brugte ca. 2 mfmeder til oplæring på Bagsværd Sø 
med hjælp fra Mette Bacher i dobbeltsculler, og damerne fik ogsA afprøvet et par 
kaproninger med pæne resultater til følge. Senere kastede Camilla sig ud i at ro 
singlesculler, hvor hun blandt andet fik sin sag for ved Maribo Regallaen, hvor 
søen viste tænder og mindede lidt om Atlanterhavet. De øvrige kaproere holdt 
som vanlig p~skelræningslejr p~ hjemlige farvande, idet Bagsværd Sø og omegn 
atter dannede rammerne om DSR's bproeres og træneres påskeforoøjelser. Fra 
sæson 1990 havde følgende nye roere valgt at fortsælIe : Rie Sørensen, Lene 
Skov Andersson, Niels I-Iyldager, Petcr Raundal, Teis Hansen og Niels Sørensen. 
Udover disse var det den gamle stab af kaproere, der viste DSR's farver rundt 
omkring ved små og store regattae(. Melie Bloch, Melie K. Hansen, Henning 
Bay, Jesper Poul~en og Bo Vestergaard bar alle gennem 5rene haft stor succes 
p~ kaproningsbanerne i senior A-klassen, men også tre roere, der startede j 1988 
og 1989, holdt ved, nemlig Vibeke østergaard, Henrik Hebsgaard og Esben 
Bjørn lacobsen. 

J slutningen af april fik DSR tilgang af en ret talentfuld roer, Thomas Poulsen 
fra Bagsværd Roklub. Thomas havde j sin gamle klub vist ganske gode takter 
og formåede dels ved sit altid stdlende humør og dels ved sin suveræne roning 
at falde godt til blandt DSR's kaproere. Poulsen var det friske pust, der skulle til. 

Kaproerne lagde ud i april m~ned med deltagelse ved en universitetsregatla i 
Utrecht i Holland, hvor en damefirer med Regitze Siggaard, Melie Andersen, 
Vibeke østergaard og Rie Sørensen repræsenterede Danmark på bedste vis. Selv 
om bare cen af damerne var universitetsstuderende, kunne man all igevel vinde 
over flere gode udenlandske hold - noget af en præstation! 

DSR's kaproere klarede flere fine resullater i årets løb, men midt på sæsonen 
var det, som de aktive og trænerne havde tabt gnisten. Der manglede fast 
fremmøde fra trænernes side, hvilket smillede gevaldigt af pli roerne, der for det 
meste passede sig selv og målle klare træningen p~ egen hand . Delle forte til 
opløsning af flere hold, kulminerende ved regattaen i Holstebro i august, hvor 
de neste fra DSR's kaproningsafdeling startede i singlescullere. Aldrig har vi 
været repræsenteret med så mange enkeltmandsblIde som i Holstebro. 

Her følger en oversigt over de enkeltes resultater i 1991. 

Jesper Poulsen 
i rolJassinel 

Damerne først 

Lene Andersson havde en rigtig god sæson og visle trods sin ringe størrelse, 
at hun sagtens kan være med blandt nogle af vore bedste letvægtsdamer 
herhjemme. Lene startede sæsonen med at prøve et helt nyt projekt, hvor hun 
sammen med tre andre ktvægtere fra henholdsvis KR & Lyngby Dameroklub 
dannede en firer uden styrmand . Da bådtypen ikke benyHes meget i Skandinavi
en, fik pigerne ikke den store konkurrence. De stillede ofte til start uden for 
konkurrence i nogle andre klasser, en tur til Duisburg mod den ypperste 
verdenselite blev også afprøvet, og selvom holdet ikke fik ben lil jorden, Vilr det 
en lærerig oplevelse. Pli grund af den manglende konkunence opløstes holdet 
midI på sommeren, men gik igen sammen ved den Internationale Københavns
regatta mod et damehold fra Zimbabwe . Vore damer vandt en sikker sejr, hvilket 
der var stor glæde over - ærgerligt al denne bådtype ikke bliver bakket mere op 
frd roforbundets side, for holdet fra Zimbabwe var udtaget til VM i Wien, og det 
kunne vores jo ogs~ have været med ti\. Lene havde nogle gode scullerløb, hvor 
hun blev nr. 4 ved Dcmmarksmesterskaberoe. Alsidig rom hun cr, blev hun 
samme dag Forbundsmester i 4-åres inrigger . 

Mette Bloch var som sædvanlig DSR's profil udadtil. Hun skulle forsvare sit 
verdensmeslersk<:tb ved VM i Wien og visle en forrygende form ved b~dc at 
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En glad Melie Bloch dIer sejren j Luzem 

vinde Nordisk Mesterskab og finalen i Luzem. Ved Verdensmesterskaberne i 
Wien roedes der stærkt, og de iodledende løb viste da også, al tilskuerne kunne 
se frem til el gyseropgør i finalen. En New Zealandsk deltager ville have guldet 
i ~r - og fik det. Mettes ærkerival fra Belgien tog sig af sølvet, og Melie m§Ue 
nøjes med bronzen. Skuffende? Del syntes Mette ikke, det var. Hun var et ston 
smil efter løbet og udtalte til den samlede verdenspresse, hvilket vil sige 
skribenter fra de danske formiddagsblade og DSR's ~rsberetning, at hun var 
MEGET glad for bronzen og var så træt, s~ træt, hvilket senere skulle vise sig 
at skyldes en begyndende influenza. 

Mette K. Hansen har roet i mange lir og stillede til start i letvægtssculler det 
meste. af sæsonen. Mod klubkammeraten Melie Bloch, var der ikke meget at 
gøre, men Melie K. Hansen viste flot roning ved et par 'udenlandske regattaer. 
Bedst gik det ved den store internationale Bosbaan Regatta i Amsterdam. Melie 
kvalificerede sig til finalen, hvor hun var godt med begge dage - især søndagen 
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står prentet i undertegnedes hukommelse. Fra en medfølgende laSTVogn fyldt med 
hollandske tilskuere og træner Jan Pairnø, Melie Andersen samt Deres udsendte, 
kunne vi følge Melte Hansen arbejde sig fra en sikker sidsteplads op gennem 
feltet, hvor hun fik. has på reserven til det danske letvægts damelandshold og 
blev nr. 2. En flot præstation og samtidig årets bedste løb for Mette. 

Rie Sørensen havde sat sig s~mmen med Vibeke østergaard i tung dobbelt
sculler i 1991. De fik prøvet mange løb sammen og vandt nere sejre i senior A 
II, men mod landsholdsdamerne havde vore ikke rigtigt noget at skulle have sagt. 
Det tager mange 1\r al nå toppen af den danske ro-elite, og med bare to eller tre 
sæsoner bag sig er det svært at hamle op med roere med ti-femten års erfaring. 
Rie SØrensen og Vibeke østergaard fik ogs1\ afprøvet nogle sioglescullerløb med 
rimelig succes. og man skiftedes til at tage sig af de bedste placeringer, selvom 
det dog nok ikke Vilr aftal! på forhånd. I efteråret stod det klart, al de to damer 
har nye planer for sæsonen 1992. Vibeke østergaard tilmeldte sig et projekt i 
letvægtsfirer uden styrmand, hvor der var h~b om en VM-deltagelse i Montreal, 

~ og Rie Søren."en meldte sig til et projekt i dobbeltfirer uden styrmand i den 
tunge gruppe i Danmarks Rocenter, hvor hun sammen med 4 andre ret unge 
roere skal kæmpe om at komme til OL ) Barcelona. 

DSR havde ogs~ god repræsentation ved et par veterandamer, der deltog ved 
flere kaproninger i 1991 med succes. 

llr;tto Glaae. Mette Bro d,"r og "Urd" 

Britta Graae og Melle Bacher roede det meste af sæsonen dobbeltsculler, og 
selvom der ofte ikke blev løb for de to damer, valgte man at møde til start i 
begynderklassen mod nogle meget yngre roere. Her blev det til et par suveræne 
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sejre i Sorø, mens Melie også prøvede al vinde dobbehfirer j Maribo i en 
kombinalian med Køge/KYIKlHellerup. Ved Vikingeregaltaen i Kerteminde blev 
det også lil suveræne sejre i henholdsvis dobbeltsculler og i dobbelt firer, hvor 
Brilla Graae og Melie Bacher i lånl båd sammen med repræsentanler fra Lyngby 
Dameroklub slog el dansk og et tysk hold . Ogs~ her ser del ud lil, at damerne -
trods den høje alder - tager en sæson mere. 

Yi skal ikke glemme Susanne Agersnap, der coxede/styrede sig Iii nogle pæne 
placeringer, dels ved Gata Elv Rodden, hvor hun blev nr. 2 i herrernes 
malionsklasse og dels ved DM. hvor hun slyrede sig Iii en 3. plads sammen med 
Birger Lund-Rasmussen og Ulrik Bang. 

Også Birgille Hanel skal nævnes her. Birgitte lagde ud i fornem stil ved at 
blive nr. 2 og 3 i kombinerel dobbeltfirer ved Københavner Slafetten. Ved 
Efterllrsbproningen opn5ede hun IO førstepladser i henholdsvis dameotter og i 
mix dobbeltsculler. 

Jette Hejli Sørensen varetog Irænergerningen i 1990. men valgte al stoppe og 
hellige sig familielivet i 1991 . Jette, der nok er den mesl erfarne kvindelige 
stynnand herhjemme, tilbød sin hjælp som "styrekone" for DSR's otterhold i 
sidsle sæson, og selvom den lidiigere lette styrkvinde var blevet en ilnelse 
tungere og havde ekstra ballasl i maven (en pige, som blev født i december), 
Slyrede Jette sig til nogle gode resultater. Ved DM blev del lil en 2. plads i 
herrernes aller og dagen efter, ved Eflerårskaproningcn, slyrede Jelle Sørensen 
damerne lil en sikker sejr i aller. 

Sll herrerne 

Kaproningsafdelingen har CII gæstearbejder, der en gang imellem viser sig ved 
regalløerne herhjemme, selvom del er yderst sjældent. Henrik Bang Andreasen 
er medlem af DSR, men bor og ror i Norge. I ~r havde Bjarne Eltang og Henrik 
fåel den geniale ide al slå pjallerne sammen i en dobbeltsculler med henblik på 
Henley Regallaen l begyndelsen af juli. Om dette kan der læses andetsteds i 
lIrsberetningen. 

Henning Bay blev sølvvinder i letvægls olier på Tasmanien i 1990 sammen 
med Bo Yestergaard . De to slærke roere boldt en slags sabbatår i 1991. men var 
dog med i flere løb. Henning starlede sæsonen med at ro sammen med en anden 
lelvægter, Jesper Poulsen, men grundet medicinsludiernc stod det hurtigt klart, 
al de Io herrer målte fordele sig i IO singlescullere. Sammen med Bo Yeslergaard 
holdl de sig i form med henblik på DM i seplember. 
Og~ Michael Frei holdt en stille sæson, men var ofte behjælpelig med at 

agere reserve, hvis vore tunge herreroere manglede en person til en dobbe11firer. 
Anders Brems og Marlin Nellemose salsede på deltagelse ved junior-VM i 

Barcelona. De IO guller lagde fornemt ud og roede flere 1. pladser hjem, men 
forskellige uforståelige heals i udtagelsesregauaen i Keln belød, al de to DSR
roere IKKE blev udtaget lil junior-VM. Dette og Anders Brems' biluheld med 
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eflerfølgende skader b~virkede. at de IO unge herrer slullede sæsonen sammen 
allerede sids t på sommeren. 

Kasper Haagen,en roede, ligesom de to førnævnle, i juniorklassen. Det meste 
af årel stillede Køsper til slarl i singlesculler, og selvom del ikke blev lil nogen 
sejre, vislc han en ulrolig fremgang fra løb lil løb. Alle tre rykker op i senior B
klassen i 1992, og da vinlersa::sonen slartcde, fandl de sammen med deres DM
makker fra 1990. Klaus LauriIsen, sll holdel lil en god senior B- dobbellfirer aller 
er samlet. 

Teis Hansen og N iels Sørensen begyndte med al ro kaproni ng i 1990 og havde 
et ganske godt ~r med utrolig fremgang fra løb lil løb. To herrer, der i højde og 
drøjde har perfekte kaproerskikkelser. Man s1\ frem lil en fortsælleJse af deres 
rokarriere i dobbellsculler. men det hele flaskede sig ikke som ventet. idet Niels 
SØrensen først drog el par ml\neder til USA inden rosæsonen, og sid.;:n blev 
arbejdspressel så storl , al de Io opgav _amarbejdel. Teis Hansen roede i starlen 
af sæsonen dobbehfirer med blandt andre Lars Olsen. men utallige udsk iftninger 

.. belød , al Teis og Lars i sledel begyndte al ro dobbehsculler midt p~ sæsonen. 
Holdet visle /lere gode løb - ogsll med cn ulrolig fre mgang. og det hele 
kulminerede med el rigtigl superløb i AmSlerdam , hvor de i finalen gav 
Rocentre t.~ Morlen Tibian og Søren Aasmul s5 meget kamp, al centerroerne 
vaigIe at stoppe midi i løbet. Desværre havde urs Olsen og Teis 1·lansen ikke 
den store lysl lil al fortsæIIe samarbejdet cftcr regallaen i Holland, hvorefler man 
helligede sig singlescullerne, ligesom m~nge andre af klubbens herre kaproere. 

Henrik Hebsgaard og Esben Jacobsen roede lil og med Am sterdam Rega llilen 
letvægls dobbellfirer. Holdel fik sin sag for. da man hver gang skulle møde 
landsholdsblIde ved inden- og uden landske regallaer. Senere gik Esben og 
Henrik over Iii at ro sloglesculler. hvilkel vel ikke kan være den heil store 
overraskelse for denne beretnings læsere. 

Morten Tibian roede, som før nævnl, dobbeltsculler med Søren Aasmul fr;! 
Holte Roklub . Holdet roede for Danmarks Racenler og havde fl ere gode løb i 
Si arten af sæsonen. Efter regallacn i Amsterdam og de Nordiske MCl'lcrskaber 
i StOckholm blev ogsll delle hold OpIØSI, og Marlen fOrlsatle i singlesculler. 

N ids H >' Idager, der også startede med kaproning i 1990. fO[\Salle uforlrødenl 
i 1991 . Nie ls, der i højde og drøjde saglens kunne passes ind om lallcl sholdsroer 
i de tidligere østeuropæiske lande. blev sat l en single_ culler og roede flere 
begynderløb ved regathlerne herhjemme. Trods megen Iræningsfl id, fik Niels 
ikke Irænernes slørsle bevågenhed, men takkel være flere af DSR's garvede 
kaproere. der bisIod med råd og vejledning, holdt den ambitiøse roer ud gennem 
hele sæsonen. Hans slørsle ro-oplevelse var nok, da Morlen Tibian gik ind som 
reserve på cn dobbeltsculler med Niels i Holslebro. Morten forsIod al give Niels 
inspiralion og visle, hvilkel lempo man skal ro i, nllr mllll ror en riglig 
kaproning. Delle foregik over 1000 meler, der i forvejen er cen lang spurt. Niels 
fik nok at gøre med ill følge med og opnåede ogsJl at f~ en frisk kulør i 
kinderne. Den høje roer har ikke mislel model og meld le s ig illlerede kampklar 
umiddelbarl efler, al vinlerlræningen gik i gang . 
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Niel. Hyld. ger 

Peter Raundal var ligeledes en af de nye fra 1990, der viste flaget i sommer. 
Han roede mest singlesculler i begynderklassen og med pæne resultater. Sidst på 
sæsonen roede Peter dobbeltsculler med Esben Bjørn Jacobsen, hvilket gik ret 
stærkt i betragtning af, at de tO roere aldrig havde roet sammen før. 

Thomas Larssen roede i begyndelsen af sæsonen på letvægts dobbeltfireren 
med Esben og Henrik og trlldte ofte til som reserve, hvis der manglede roere pli 
de store hold . 

Thomas Poulsen, vor tilflytter, viste meget flolle (akter ved samtlige regallaer , 
hvor han var tilmeldl. Dansk ronings letva::gtskomet, Jens Mohr Ernst, kunne 
Thomas ikke sit men at være næstbedst herhjemme er jo ikke dårligt, n~r man 
stadig er senior B-roer. Størst indtryk pli undertegnede gjorde Thomas ved 
Scandinavian Open pli Hjelmsjon, hvor han klarede den lange og trange vej til 
finalerne p~ fornemste vis. Ud af 28 deltagere blev det iii henholdsvis en 3. og 
4. plads i det skrappe felt. 

Stig Rasmussen (Kaptajnen) viste stor aktivitet i 1991. Det blev til flere 
veteranløb, og nllr'man skeler til herrernes ro-statistik, har Kaptajnen haft flere 
starter end mange af vore bedste kaproere og med flere pæne resultater til følge. 
Blandt andet en t. plads ved veteranregattaen De ['Ioop i Holland, der altid 
afvikles sidst på sæsonen. 

Også Bjørn Quaale var med. Han deltog i Københavner Stafellen i april, hvor 
det dog blev til en sekundær placering i otter. 

Danmarksmesterskaberne 

Som læserne nok har forstået, kneb det gevaldigt for DSR's kaproere at holde 
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gnisten i m~l1cdcn op lil DM . nere hold var splillet op, nogle tog træningen i 
egne hænder, og spørgsm5lct var, om vi kunne leve op til triumftoget ved DM 
i 1990, hvor vi blev den mest vindende klub. 

p~ spindesiden iiat~ede man på Mette Bloch i singlesculler og på en 
dobbelt firer med Mette Bioch, Mette K. Han cn, Rie Sørensen og Vibeke 
østergaard . Ugen før DM stod det imidlertid klart , at vt godl kunne vinke farvel 
til nogle - p~ papiret - sikre me~terskabe r hos kvinderne. Melie Bloch var 
nemlig syg, og sætte reserver p~ dobbeltfireren ville man ikke. Lyngby 
Dameroklub v;lOdt en sikker sejr i denne blldtype. Dette års finale var afgørende 
for, om DSR eller LDR skulle tage pokalen i besiddelse, idet de IO klubber 
havde lige mange sejre inden løbet, men det var all"å LDR, der fik pokalen til 
ejendom. 

Drill' Graae. Leno S. Andcr",on, KIm Pou1<cn (co •. ). Oonh" Lindh olm og Su""nn. Agcr<nap 

Hvad vore elite-damer ikke kunne, kunne et inrigger-hold . Britta Graae, 
Susanne Agersnap, Dorthe Lindholm og Lene Andersson med Kim Poulsen som 
C{)X . havde valgt at vise DS R's farver i 4-åTi:S inrigger. Holdet skulle ud mod 
sidste års mestre fra Køge samt el hold fra Granaa Roklub. Flere af de garvede 
outriggerhold havde trukket noget på smileb5ndet, når dilmerne entrede "konebå
den" på Bagsværd Sø ugen før DM, men sandelig om ikke vore friske damer gik 
hen og vandt. For første gang i historien blev DSR Forbundsmester i dame 4-
åres inrigger - og det bliver forhåbentlig ikke sidste gang, da det forlyder, at 
damerne satser på "the double" (2- & 4-~res) n~r DM afvikles på Haderslev 
Dam j efteråret 1992. 

På herrefronten havde man foretaget nye konstellationer. Man gik i arkiverne 
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for at finde gamle og garvede roere frem. Pli nogle kan det m~ske lyde 
besynderligt, at roere, der havde været aktive hele sæsonen pludselig blev 
skubbet til side til fordel for tidligere tiders kæmper, men s~dan skulle det alts~ 
være i år, og DSR var da ogsl tilmeldt i flere spændende bådtyper, hvor vi 
måske med lidt held kunne gøre os gældende. 

Et enkelt hold valgte at gå helt andre veje, hvilket normalt er uhørt i en 
kaproningsafdeling. Det var Morten Tibian og Teis Hansen, der nærmest blæste 
på andres meninger om DM-hold og deltagelse eller ej! Tibian og Hansen 
bestemte sig for at prøve lykken i dobbeltsculler, hvilket Morten Tjbian jo før 
har været mester i sammen med lan Baden. Træning fik man ingen af, men 
passede sig selv og kunne bave hele søen i fred for aodre kaproere ved at træne 
om formiddagene. De to roeres stil er vidt forskellig, og jeg skClI nok lade være 
med at give en høj karakter lil det kunstneriske, men det gik lilsyneladende 
stærkt, og holdet kunne se frem til en gyserfinale mod Io hold fra Nykøbing 
Mors og Viborg, der hClvde supertoptrimmede landsholdsroere i besætningerne. 
Morten og Teis var bagud ved 500 meter mærket, men fik roet sig op, hvorefter 
det hele udviklede sig til en megel hård kamp mellem vore og Viborgs roere, der 
ikke umiddelbart ville give sig. Bare få meter før mål fik Morten og Teis roet 
sig forbi Viborg og kom i m~l som danmarksmestre. 

Til herrernes dobbellfirer havde man ogsi!. været i gemmerne og Fremdraget 
Henning Bay, Michael Frei, Bjarne Eltang og Bo Vestergaard. Holdet opnåede 
en 3. plads efter Io gode hold fra Bagsværd og Odense. Delle lirs DClnmarksme
sterskaber afsluttedes med noget af et opløb i herrernes otler med seks hold til 
start. Fra DSR deltog Bjarne Eltang, Jan Baden, Torben "Gustav" Knudsen, 
Henning Bay, Bo Vestergaard, Thomas og Jesper Poulsen, Per Arnoldi og cox. 
Jette Hejli Sørensen. Vorl hold førte op til 1000 meter, men lå side om side mel.! 
sidsle lirs mestre fra KR. Københavnerne, der havde jubilæumsår, kom først i 
mlll med et lille sekund ned lil DSR. 

Dagen efter mødte de fleste DM-deltagere frem allerede kl. 10.00 til årels 
sidste regatta på Bagsværd Sø, Efterårskaproningen. Her havde en heil ny DSR
roer sin debut. Vi har f]el tilgang af en russisk verdensmester i dobbeltfirer, 
Miknail (vanov, der vandt guld i 1986 & 1987. DSR's dameraere øjnede her en 
chance for at ro /lied den store mand. Birgille Hane! fik fornøjelsen i mix 
dobbeltsculler, hvor det blev til en sikker seJT til Hanel/lvanov. Britta Graae og 
Mette Bacher salsede på mix dobbeltfirer uden styrmand sammen med Ivanov 
og en anden stor kleppert, le5per Linnemann fra Vordingborg. Her kunne vi p~ 
nærmere hold følge med i, hvordan en verdensmester gør, nllr han ror kaproning. 
Bare følg mig, sagde Ivanav, og det prøvede vi sll på. Normall øger dansk.e roere 
tempoet i båden ved al køre lidt stærkere på ruJlesædet, men her øger man altså 
trykket ude i vandet mere og mere - det er opskriften pli et verdensmesterskab, 
kære Iæ.sere! Re~ultatel var en 2. plads lil mix dobbeltsculleren. Derudover vandt 
DSR's damer i vor nye gule Olier, LEO Tr, som vi ved sæsonens start havde f]el 
af Løvens Kemiske Fabrik. Det er visl den mest suveræne sejr, damerne 
nogensinde har vundet i olter. Der var længder ned til de to andre hold i løbet. 
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Mandskabet var Inger Pors (Assens), Birgille Hallel, Melie K. Hansen, Vibeke 
østergaard, Brilla Graae, Mette Bacher, Lene Andersson. Karina Gravad (Køge) 
og cox . kile Hejli Sørensen . 

Ugen efter gja ldt del som vanlig Gata Elv Rodden. Undertegnede havde håbet 
pli, at DSR kunne stille med el klubhold deroppe, hvor vi sagtens kunne have 
vundet løbet , men DSR's kaproersker har lIbenbarl forskelli g indstilling til det al 
ro pil klubhold. Resultatet var, at syv DSR-damcr deltog i Gota Elv Rodden p~ 
tre forskellige kombinationer. Mon det sbl lykkes at danne en ren damealler og 
en herre-dillo i 1992? Det kunne være perfekt at afs lulle jllbilæurnssæ~onen med 
Io sejre i el af verdens h3rdeste otterløb. 

I oktober skele der en udskift ning j kaproningsa fdelingen , idel Jess Rasmussen 
og lan Palmø stoppede som trænere. yc trænere blev: WClldemar Chabior 
(lidiigere Bagsværd Roklub), Regitze Sigg,wrd og Per Arnoldi s3ml Mikhai l 
Ivanav. Ellers ser kaproningsafdeli ngen således ud : 

Kaproning .. chef: 
In format ionsche f: 
Malerielansvarlig: 
Kaproerrepræsentanter: 

Relner Modest 
Mette Bacher 
Slig G. Rasmussen 
Teis P. J-lansen og Vibeke østergaard 

Melie l3acher 
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Kaproningsstatistik 1991 

Na\ln 

HERRER 
Andreasen, Henrik Bang 
Arnoldi, Per 
Bay, Henning 
Brems, Anders 
El tang. Bjarne 
Frei, Michael 
Haagensen, Kasper 
Hansen, Teis P. 
Hebsgaard, Henrik 
Hyldager, Niels 
Ivanov, Mikhail 
Jacobsen, Esbcn Bjørn 
I...arr.sCIl, Thomas 
Loft, Klaus 
Nc II cmosc, Manin 
Olsen, Lars Toftegaard 
Palmø, Jo.n 
Poulsen, Jcsper 
Poulsen, Thomas 
Qvale, Bjørn 
Rasmussen , Stig G. 
RaundaJ, Pele r 
SøreJlSen, Nicis J. 
Tibian. Monen 
Vcstcrgaard, Bo 

KVINDER 
Agersnap, Susanne 
AJcxaudersen, Camilla R. 
Andersen, Mette 
Andersson , Lene Skov 
Bacher, Mertc 
Bloch, Melie 
Graac. Britta 
Hanel, Birgiue 
Hansen, Melie K. 
Siggaatd, Regitze 
Sørensen, Jelte Hejl i 
Sørensen. Rie 
Østergaard, Vibeke 

AnJ.al rta rte r 

1 
I 

IO 
12 
7 
5 

19 
12 
1J 
14 
2 

20 
9 
6 

12 
9 
3 
6 

13 

14 
8 
4 

21 
9 

3 
5 
4 

24 
21 
15 
12 

4 

19 
2 
3 

20 
19 
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J. p!JuJs 

I 
O 
O 
6 
l 
2 
O 
2 
O 
I 
l 
O 
I 
2 
6 
l 
2 
I 
4 

O 
1 
O 
O 
7 
l 

l 
O 
2 
5 
6 
9 
7 
2 
4 
2 
'2 
8 
7 

-- -- -- - -

2. pUuls 

o 
l 
5 
2 
2 
I 
2 
J 
I 
O 
I 
2 
I 
2 
2 

4 
O 
7 
4 

O 
4 

2 

1 
2 
O 
4 
5 
2 
2 

4 
O 

l 
2 

3. plmJs 

o 
O 
2 
3 

l 
l 
3 
5 
O 
O 
4 

l 
l 
3 
O 
O 
2 
2 
O 
2 
l 
l 
3 
J 

l 
O 

2 
J 

1 
5 
O 
O 
5 
6 

Gudmund Schacks Mindefond 

Gunnar "Nu· Hansen og Regitze Sigg .. " d 

Protektor for Gudmund Schacks Mindefond, Hendes Kongelige Højhed 
prinsesse Benedikte, (oreslod i overværelse af en kreds af særligl indbudte 
mandag den 23. seplember uddelingen af Gudmund Schad: prisen 1991 ved en 
receplionshøjlidelighed, der afholdtes i Danske SludenIers Roklub. 

Bestyrelsesformaoden, advokal T. Ingemann Hansen, bød velkommen og 
redegjorde for forløbet af de godl tre år, der var gået, siden en kreds af afdøde 
Gudmund Schacks venner den 17. juni 1988, der Ville have værel Gudmund 
Schacks 90 Ars dag, tog iniliativ til oprettelsen af fonden . 

Den mellemliggende periode havde værel anvendt lil indsamling af midler lil 
fonden, og del var med glæde og slolthed, al formanden nu kunne konslatere, al 
fonden havde opnAet en størrelse på knap en million kroner, hvilkel muliggjorde 
dagens uddeling af Ire priser på hver kr. 15.000,00 foruden el emblem med 
Gudmund Schac.ks inilialer. 

Fondens form!!) er al stølle dansk idræl, derunder navnlig sAdanne idræL~grene., 
der havde Gudmund Schacks særlige interesse sllsom rosporten, handicapidrætten 
og dansk deltagelse i de Olympiske Lege, og endvidere er del inden for fondens 
formål al uddele priser lil personer, der har ydel en særlig bemærkelsesværdig 
indsats under Danmarks Frihedskamp 1940-45. 
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Årets prismodtagere var: roeren Regi/ze igg(t(Jrd, ryllerskell Lis Hor/el Dg 
modSlolldsmanden Ole Lippmann. 

Af særlig interesse for DSR's medlemmer er valgel af Regitze Siggaard. 
Bjarne Eltang motiverede p~ beslyrelsens veone valget af Regitze. 

Regitze er 23 ~r og studerer p.1. levnedsmiddelvidclIskab ved Den Kongelige 
Veterinær- og Landbohøjskole, hvilken uddannelse hun forvenler at afslutte i 
januar 1993. 

Hun begyndte sin rokarriere i 1983 i Lyngby Dameroklub, men skiftede til 
Danske Studenters Roklub i 1987. 

Til dato har hun vundet to Danmarksmesterskaber i dobbelt-firer og to 
Danmarksmesterskaber i dobbeltsculler. Herudover er hun nordisk mester i 
dobbeltsculler, og som kronen på værket vandt hun en guldmedalje ved 
verdensmesterskaberne i J 990 i lelvægts dobbeltsculler i T<Jsm<Jnlcn. 

Regitze Siggaard har nu angiveligt efter svære overvejelser beslullet at sloppe 
sin aktive rokarriere for at færdiggøre sine studier. Hun beskrives af personer. 
der stllr hende nær, som en særdeles omgængelig pige, der er meget højt værdsat 
af sine kammerater både i og uden for roning. Hun bistår i DSR med uddannelse 
af nye roere, lige~om hun har stillet sig til rådighed som Iræner for nye kaproere. 

Regitze Siggaard er endvidere en meget benyllct foredragsholder - såvel om 
sine erfaringer i kaproning som om sit kendskab til rigtig ernæring. 

Regitze Siggaard modtog prisen og lakkede s~dan ; 

I dag je m.:gl' l bi'll'rel er 
og ,akker alle. der U til siede Irer. 
lak {or dell lil/id og værrlsælllillg. 
,nm I har vist mig ved del/IIC h/illt!sra-kning. 

AI være roer er nu noget særligl. 
In·lld der er ,·igtigsl c·cd jeg ej - helt a:r/igl. 
men iloglcort! SOm lil/id og respekl 
har vulldet illdpds i mil iJ1lellekl. 

Grællubrydning og gode velinet 

jeg også fra sporlen kentler. 
mi" personlige ud'·iklillg har va:r~1 Slor. 
allsammm {ordi jeg er ro ·r. 
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M~I/ IIt/CII opba~1I 11l.~ Dg Sl(>/I~ 

mul og drolllJn" W/r lil ingell ny l/I!. 

der{or mtn inder/igS/~ lok lil olle jer. 
rier turde og ville .wm~ på idrtrlskvinde/l hu. 

Håber. ni jeg lil andre må giw 
lanker t;>g u{arillp,l"T. der kali blive 
l i / hjælp og inspiration. 
om de kommer i samme situD/ioJl. 

Ved al mindes Gudm und.l· ' ·(uemåde. 
faimcM og allsvar i nJle Ixide 
jefi1 lakle." for legal og ære. 
S()/IJ jeg I!T l·U'" af ni /xrre 

Mette Bacher 

DSR's Venner 

Roklubbe.n~ ven ner - Danske Sludenters Roklubs Venner - er en forening. 
tæ.nkt som cn støtteforening - en støllckred . . fortrinsvis af gamle roere, men nu 
frem for all et mødested for os gamle og nye roere. Her mødes vi og er glade 
ved at se kendte ansigter og konstatere, al vi dog stadig S3 nogenlunde ligner os 
selv, som vi s~ ud, da vi roede :;ammen for Br tilbage. 

På delle, ted vil jeg minde.s Gudmund Schack og Erik Becker, der begge har 
gjort en stor indsats for al bringe "Vennerne" frem, gøre foreningen til det, den 
er i dag. 

Vi mødes lil gener<llforsaml ing en gang om liret - i februar/marL men lad 
ikke ordet generalfor amling shæmme nogen, for mødet er en venskabelig, 
hyggelig . <lmmenk msI. Vi mødes lil gule ærter og æb le~kiver, men så har Eri k 
Bed er også sørget for at indstifle et legat, dt:r i daglig tale bærer det smukke 
navn "brændevinslegatct" . Delle legat giver en snaps til de gule ærter og, hvis 
det rækker, desuden et glas solbærrom Ijl æbleskiverne. Stemn ingen pi j er al 

være høj - ikke p.g.a. brændevinen. men fordi vi er glade for at mødes med de 
gamle kammerater. 

Og del vil vi gerne blive ved med. 
Vi ser derfor gerne, al de gamle og 
de nye kammerater, der endnu ikke 
er medlemmer, bliver del. Indlm:l
delse kan ske hos foreningens sekre
tær, advokilt Dan NieL en (telefon 33 
11 12 88). Kontingentet er urimeligt 
lavl: 25 kr. om firet, sil derfor giver 
de fleste mindst 50 kr. Vi hylder 
frivillighedens princip. Foreningens 
overskud går til anskaffelser, som vi 
foræ(er roklubben. 
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Medlemmer af DSR's Venner Rostatistik 1991 Svanemønen -

Henning Amelung Jesper I-Iven G il1e Pallcsgaard 
William Arcntvcd Gorm Jensen C -l-I. Juul Peterscn Antol Amal Meålems- Meålems-

Pierre Aubcrlin Harald Jensen Stecn Pliniussen Type Navn lure km. ture km. 

Aage Bans Mclle Badlcr Jensen Olc I'ockcndah l 
Erik Bastrup Dirk Villy Ohm Jenscn Bjørn QuiSlorff Fire-lires Dan 11 53 55 265 
Ib Bjerrchus Erik Johannesen BjMn Qvale inrigger Viking 51 3R8 255 1.940 
Jelte Bjørner Ih E. Jørgensen Benl Rasmussen Thor 52 477 260 2.385 
Benl Brcdmosc Pernille Jørgensen Bjarno Rasm us, cn Balder 26 235 130 1.175 
Finn Gamel Christensen Hans Kardel C. Høcg Rasmussen Bjarke 93 9:!O 465 4.600 
Bi rlhe Clausen Bentc KjØllcl Erik K Rasmu sen Gudmund 62 695 310 3.475 
Ronald Clauscn Niels Klenov Henning Rasmussen Ydun 85 898 42- 4.490 
Th. Falck-Hansen Frants Kragh Slig Georg Rasmu~~en Hugin ]lO 1.187 550 5.935 
H. Feilberg H. K. KriSlensen Werner Rasmussen Munin 63 689 315 3.445 
Poul Fogh Jens Krumholt Slig Rydberg I all 5S3 5.542 2.765 27.710 
Hans Frederiksen Ib Kruse Dagny Rørsgaard 
Marlin K. Frederiksen Frode Langhede Elisabelh Rørsgaard To-ares Frederik IX 26 272 78 816 
Niels W. Fredsted Anker Lassen Palle Rørsgaard inrigger Eleklra 13 16\ 39 483 
Tove Freds ted Nicolai Lindgreen Niels Secher Helge 6 77 IR 231 
F. Frenzel Grethe Lyager Ole Seeher AR 2 768 6 2.304 
Birgitte Frydendahl Marlin Lyager Ole Skærbn Tjalfe 22 458 66 1.374 
Johan Frydcl1uahl Herberl Marcus Palle Smilh ('afner 57 717 171 2.151 
Niels Gjerse Knud Mikkelsen Niels SIrigel J.oke 9 120 27 360 
Hugo Grumme Reiner Modesl Arnold Sørensen Hjalte 3 20 9 60 
1-1. Gunutof!e-Bruull Niels Monberg Orla Teglers Absalon 20 273 60 819 
Mogens Hammens H. Møhri ng-Andersell Bente Tholstrllp Svante 2 loOOO 6 3.000 
Frede l-lansen Tage Møller Henning Thune Freja 59 868 177 2.604 
Michael Hansen Dan Nielscn Kaj Traulsen Sjf 59 697 177 2.091 
Sigurd ø st· Hansen Ingo Nielsen J. Vang-Lauridsen Brage 36 5:!3 108 1.569 
Mogens Haul Ole Hellning Nielsen E. F. Voigl Frigg 45 583 135 1.749 
ErliL1g Hedegaard Poul Nissen Michael Vol1qllartz lait 359 6.537 1.077 19_61 ( 
N. Helweg-Larscn Jan Nyboe Kjeld Wiingaa rd 
Heine Hildebrandl G. Nyhcgn Rejmon Wi is Gig-Olier Ormen 17 L86 153 1.674 
Berni Hjejle Ingeborg Nl'lrlyng Peter Wilcken 
Gert Hougaard Kristian H. Nørl)'l1g S. E. C. Wøh lk Gig-firer Olsen 32 389 160 1.945 
l-le Ile Hougaard Bent Packllcss Odin 20 240 100 1.200 

lait 52 629 260 3.145 

Gig-Db./re'er Heimdal 32 287 J28 1.148 

Gig - Db.scl.m.s/m. JOCllnuc 81 803 243 2.409 
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Type 

Gig-Singl.scul. 

4X+ 

JX 

IX 

Ener-kaj(Jk 

Toer-kajak 

Navn 
Anlal 
lure 

Svava 
Ny 
Ran 
lait 

Fruen 

Gran!! 

4 
53 
6~ 

1I9 

2 

Aurura 13 
Luzcm 3 
Mincrva 1 

TaU 1'7 

Daphne 23 
Tuto 13 
Gamma 2 
Grumme 9 
Ikke navngivel I 
Svip 18 
Ion 9 
Sigma 34 
Psi 40 
Ksi 68 
lait 217 

Hval Il 
De-lfi n 4 
Marsvin 31 
Sod 44 
Odder 48 
Bæver 56 
Pcraya 33 
Havkat 62 
Grind 28 
Ikke navngivel 60 
Ikke navngivet 6 
lait 383 

Elefanten 19 

TOTAL 1.853 

2 

Anlal 
km. 

9 
1.050 

439 
1.498 

34 

Il 

J 11 
24 

3 
138 

155 
62 
23 
52 

(\ 

61 
53 

282 
362 
601 

1.657 

183 
27 

332 
383 
500 
573 
669 
946 
987 
804 

78 
5.S.l2 

360 

23.224 

Medlems- Medlems-
(ure km. 

4 
53 
62 

119 

tO 

6 

26 
6 
2 

34 

23 
13 
2 
9 
1 

J8 
9 

34 
40 
68 

217 

II 
4 

31 
44 
4R 
56 
33 
62 
28 
60 
6 

383 

38 

5.433 

9 
1.0-0 

439 
1.498 

170 

33 

222 
48 
6 

276 

155 
62 
23 
52 

6 
61 
53 

282 
362 
601 

1.657 

l 3 
_7 

332 
383 
500 
-73 

669 
946 
987 
864 
78 

5.542 

720 

65.593 

Medlems-
År Medlemmer"" lure 

1943* 
1957 
1961 
1964 
1<167 
1970 
1986 
1989 
1991 

l.22o 
650 
595 
657 
651 
546 
433 
713 
765 

~6.432 

7.568 

6.056 
5.433 

Ture pr. BOd-
medlem IlIre 

21,6 
11 ,6 

R,5 
7,1 

9.493 
3.485 

1.917 
I .HS3 

Båd
km. 

73 .262 
22.397 
21 .232 
24 .91 I 
21.051 
13 .078 

21.443 
23.224 

• ROllingen dog standsel i ca. 6 uger 29.8-8.10 pga. undtagelsesIiIstand 
H "Aktiv," belalende samt livsvarige 

Km. pr. Medlems-
hMlur km. 

7,7 
6,4 

11,2 
12,5 

225 .881 
54.048 
46.788 
56.796 
43.356 
26.268 
34 .813 
68.263 
65.593 

P!I $euller(ronlen lå tidligere en hctydcligl Slørre aktivitel end i dag. Inden for perioden 
1961-1971 blev der ~åledes i 1971 roet 5.839 km . i sculkr (minimum for perioden) og 
i 1964 10.094 km . (maximum for perioden). 

.• t. .. 

., .... 

• 
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SculJeraktiviteter i DSR 

Dengang jeg st3nede i klubben, var det udpræget en klub for morgenduelige 
individualister, der i al slags vejr startede dagen med en tur i .<;cullcr gennem 
Nåleøjet og Skudehavnen til Sandøen, hvor de uden blusel spr ... ng i vandet og 
svømmede over havneindsejlingen og tilbage igen. Hvis vejret og liden lillod det, 
blev der s~ solbadet en stund før hjemturen. 

For mangc var det nærmeSI et ritual, som blev holdl i hævd lige til stander
strygningen med Georg Galster i spidsen. Svømmeturen blev korlet lidt af i 
slutningen af oktober, men de ihærdige tog en dukkert lil dct sidste . 

Noslaigi . Tja, klubben er ikke, hvad klubben var; men det er der faktisk ikke 
nogel, der er. Blandt andel var der ingen kvinder i klubben, s~ Gefion var en 
anderledes interessant klub end i dag. NMeøjet er ikke mere, og Sandøen ligger 
godt begravet i Opfyldningen. Skudehavnen er reduceret voldsomt , og om ~ år 
er den væk med sil hyggelige miljø. 

Mogens HaUl og nogle al hans "disciple " ved Hjetmsj ii 

Det, at Nåleøjet og Sandøen forsvandt, var et alvorligt tab for scullerroningen. 
Mulighederne for den individuelle udfoldelse om morgenen er blevet s1l små, al 
næsten ingen mere udnytter dem. Sandheden er imidlertid, at om morgenen er 
Øresund allerbedst, blot det ikke er p~landsvind. Morgensol og blikvand er ikke 
usædvanligt, og motorb~de og vandskiløbere rnr sent øjne. 

Men scullerroningen førte en mere og mere tilbagetrukken tilværelse fra 
klubhuset, b~dene blev ikke vedligeholdt, og kajakkerne blev en ny form for de 
nye individualister. 

Nu synes denne udvikling vendt. Flere af de gamle klinkbyggede scullere og 

66 

alle svavaerne lw f~c t nye rigge, og b~dpa rk~1 1 er blevel suppleret med scu llerne 
Psi og Ksi , der Cl' blevet meget populære. Adskillige medlemmer har i de . idslC 
sæ~ner filet scullerret ; nogle har derefter beJl)'ttel scullerne meget flittigt , mens 
andre ikke riglig hnr føH sig trygge ved al ro ud på Øresund og stiledes ikke har 
opnåel den $Iore rutine. 

For derfor al dyrke denne form for roning mere int.:nsl, give endnu flere 
mulighed for at fli sculler ret og for <lt pudse tekni.kkcn <l f, arrangerede jeg som 
noget nyt en instn,ktions-/trænings-/ferielejr for alle interesserede på Hjelmsjo 
Roddstadion ved Orkelljunga i Sverige. 

Hjelmsjon er kendl af de fleste af klubbens kaproere, idet der næ.sten hvert lir 
afllOldes regattaer der med deltagelse af DSR. Kaproerne li gger normalt i telt, 
hvis vejret tillader det. Det gjorde det ikke i 91. men det er en anden historie. 

Men de potentielle deltagere til denne tur ønskede mere komfortable forhold 
end det, teltlivets glæder kan byde. Det fik de. Et stort hus tilhørende Skånes 
Roddforbund med køleskabe. lige ved 20 sovepladser, koldt og vmmt vand, 
sauna, komfur med ovn, og ikke mindst fjern syo plus i passende afs tand en 
storstad med tennisbaner, bowling, golf og minigolf. 

Nu havde ingen taget deres golfkøller med. så der blev iKke spillet golf, men 
alt del andet blev prøvet. Det primære var dog roningen. 

Vi var godt forsynede med både, nemlig en klinkbygget sculler, en letvægt 
EmplIchersculler, to hvide Haslescullere, en cravelsculler Atom, IO dobbeltscul
lere Luzern og Minerva, en dobbelt treer Grane, en dobbe.ltfirer 4x+ Fruen og en 
firer Pollux, der kunne roes b~de som 4+ og 4-, plus to kajakker. Det blev brugt 
alt sammen, men ikke på en gang. Nogle både blev benyttet meget flilligt, mens 
andre førte en mere tilbagetrukken tilværel se. 

Det blev hurtigt klart, at klinkbygget sculler er et begynderfænomen, som skal 
overst~s hurtigst muligt, og at ro, balancere og styre Pollux, alt pli en gang, er 
ikke noget man umiddelbart kan den første gang. 

I alt deltog I H medlemmer i lejren j løbet af 14 dage i august. I den første uge 
var vi 7, i weekenden 14, og i den sid~te uge 11 . Af dcl1t\c flok havde 8 ikke 
tldligere eller kun enkelte gange siddel i en sculler. En enkelt havde slet ikke 
intention om overhovedel at komme ud i en singlesculler; men ~Ile viste wlent 
og fik scullerret, og Karen Brems Føyn genvandt sin selvtillid og var synlig stolt. 
Andcrs Føyn fremvist e den mest forsigtige og nervøse seullerroer nord for 
Alperne, men det varede mindre end e·n halv lime, så var sk rækken for ufrivilligt 
at kæntre overvundet. 

Vi nåede ikke de store kOllkurrenceprægede udfordringer i den første uge, til 
gengæld fik noglc: af os prøvet tidlig morgenroning for at opleve solopgang cver 
Hjelmsjon. Dct var meget specielt og meget tidligt, da Henni ng Smith NIelsen , 
Hanne Nygaard og undertegnede gik p5 vandet i tyk tåge i en I x og en 2x. Vi 
kunne lige skimte baneafmærk.llingeo, og da vi korn ned lil enden af :\ø(;;n i 2x, 
turde vi ikke ro lilbage igen, før vi havde kontilkt med Henning i l x for ikke at 
kollidere. Solen s1l vi først langt op ad formiddagen . 

l løbet af weekenden skete den store udski ftning med tough guys med 
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tilslutnig til motion+, og det satte selvfølgelig sit præg p~ seriøs iteten. 
Aktiviteterne blev en tand mere konkurrenceprægede uden dog at g~ til 
yderligheder , og klimaks blev afholdelse af en minitriathlon best~ende af ca 1000 
m i Ix , svømning tv ærs over søen ca 300 m og til sidst ca 3000 m løb . S~ vidt 
jeg husker, blev Ulrik Bang en sikker mes ter med Jacob Hiotz (alias Heinz) som 
m .2 . Selv fandt jeg ud af, at jeg bør forbedre mi n hast ighed under svø mning 
betyde ligt, hvis jeg skal gøre mig chancer inden fo r triathlon. Men alle morede 
sig, og Gorm Knudsen var eminent som banedommer i motorb~den. 

Allemaliv1 brug af el redni ngsbælt e 

Ud over det sportslige dyrkede vi ogs~ det sociale samvær, som det s~ 
populært kaldes. Dette skete for en stor del i saunaen, der blev flittigt benyttet. 
Mange problemer blev drøftet og ideer udvekslet , men nok uden de epokegøren
de konklusioner. Beretninger om tidligere sportsbedrifter, parodier p~ ikke 
tilstedeværende medlemmer, ægteskabelige skærmydsler, filosofiske diskussioner, 
medicinske forel æsninger og kursus i moderne dans, ja det var der alt sammen , 
og vi kom nok en del tættere p~ hinanden . Måske var vi heldige; men vi gik 

godt i spænd både den første og den anden uge. 
Det overvejes at gentage arrangementet i 1992. 

Pinocchio/Mogens Haut 
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O-sektion ns beretning for 1991 

Sektio ll\"1l hllldl 'Il ' ral forsamling i december 1990, og der blev valgt 
følge nd > st ,(( .: 

1'<'111 11 111<1 

1,.1', , II I : 

Sd,w!.1 I 

I' .R, 111111 , 

I{o llu ld Clausen 
NI'> Schmidt 
11111 :111 Fryd 'ndahl 
Mil " :I~ I Sl i ' rn hnlm 

Sektionen var I 1<1 1 Il Ih 111'11 ' I II IIVI' lI lh r I ':190, men af forskellige ~rsager 
blev festhgholddse n udsklIdi III d l' 1I I' , 1,II 11 t:1r I ;..191. Vi indbød til fest i 
Gåsehuset , og 22 mddte sig, og II I.' IIIII.;d V, II "I I ~ ' \ Cl 's5 f ridt. Aftenen startede 
med en orienterings-g~tur, hvor mali (' lidi I ' II \('(I III mødes på toppen af 
Mørkebakke, hvor VI sk~lede for sektiOIIl ' n. 111111.-1 d,'\I ,' fI ,'rf\ojlg ' nd ' hyggelige 
middag blev der holdt mange taler. Sektion 'n ~ 1(l1l1l:llId )' '11 11(' 11 ', ik i sin tale den 
udvlkhng, som sektionen havde gennemglle t, og SOIlI (lll r lll ' 11111', 1l1"'1! 'Il havd 
gennemgået. Der er god grund til at hæfte sig ved, at s 'ktl(llll' lI, d I :IIUlIg h:l r 
været stor, gennem tiderne har leveret både formand, kasse rer 1\ • Il: 's i 0111\:111(1 

til Orienteringsforbundet. Formandens egne oplevelser med sektion ' Il g. r kun 2 
~r tilbage, men der deltog 3 personer, som havde været med lige fra start ' Il . 

SektIOnens styre havde besluttet, at disse tre : Einar Voigt , Jesper Hven g 
Henmng Amelung, skulle have livsvarigt medlemsskab af sektionen. For nogle 
fortsatte , aftenen lOdtIi de sm~ timer begyndte at blive store igen . Dagen efter 
havde VI almlOdelIgt træmngsløb med efterfølgende reception, og der kom da 
ogs~ nogle gæster fra andre klubber. Vi noterede os, at der ikke kom nogen fra 
roklubbens bestyrelse. 

Vi har afholdt de sædvanlige løb fra Gåsehuset. Vi startede i december 1990 
med det traditionsrige julekispus, der som sædvanligt var hyggeligt og velbesøgt. 
Men ellers har deltagelsen været på det jævne. 
. Den 28. april 1991 afholdt vi "Det 47. Stifinderløb " i Klosterris Hegn . Det var 
Ikke mulIgt, at få adgang tilomklædningslokaler, som gjorde det muligt ogs~ at 
have s ta.:vnekontor ved omklædningen. Vi flyIlede derfor det hele ud i skoven. 
VI I ~nt ' n udstillingsbus af firm aet Søren T. Lyngsøe. I denne skulle vi have 
stævn 'kOIltor, Dagen oprandt i et sandt skybrud, og hele afviklingen blev hermed 
noget kaotIs k, VI havde f~et organiseret beregning med mere for d~rligt , hvorfor 
det end\!' III 'J . al LI 'I var nogle fll smullere i resultatlisten, Og s~ var vi udsat for 
det h 'It SllI l l "po,:rrøvcri": der blev om morgenen frjernet 7 poster fra skoven. 
Dettc p, vlrl. l'(1t m:,lIIgc baner. Vi havde et fortrinligt samarbejde med skov
fogcdt'll " I' dl II ",VI i,! • skllvadministration . Delle viser, at det kan lade sig gøre l 

VOll·~ Ih 11 11/' ( I.. I d' I hli . løb har været alt for ringe . Nu m~ vi til at tage os 
samllll ' lI 

69 



Vores deltagelse i klubturneringen gik og. f. I viJsken, så nu mil vi hellere 
holde en pillIse med den! 

Vi skulle havc anJoldt træningsløb for østkreuscn~ klubber i september, men 
pludseligt var alle, der kunne arrangere delle, bortrej. t. s~ det måtte vi ogs~ 
aflyse! 

Man må sammenfatte ~ret som godt begyndt, men dårligt afsluttet. Der er 
ingen tvivl, om at styret bør gøre det bedre. Det er mange 5r siden, der har været 
så mange medlemmer i DSR, s~ der burde være potclltiale nok til et højere 
aktivitetsniveau. Styret føler sig ikk.e udbrændt, selvom formanden har hængt 
på "taburetten" i snart 20 år, men det lykkes ikke uden en m<lssiv opbakning fra 
roklubbens medlemmer og bestyrelse. Styret er helt klar over, at dct, der kræves, 
er at der kommer en fornyelse i form af at en lille gruppe, der er fra den aktive 
kerne i roklubben. Styret ved bare ikke, hvor denne gruppe er. Mr.n hvis den 
findes s~: KOM FRIT FREM! 

Vi fortsætter ufortrødent: 
Vi vil lave løb fra GlIsehuset al. hver 3. uge indtil ca. I. april 1992. 
Den 12. april 1992 afholder vi "Det 48. Stifinderløb" i Rude Skov. 
Fra ca . 1. april til ca. 30. september er der træningsløb eller åbent løb 
næsten hver dag. På hverdage sidst på ef term iddagen. 
Fra ca. 1. oktober 1992 genoptager vi løbene fTa Gåsehuset ca. hver 3. uge. 

Der bliver bragt nøjagtige datot:.f i DSR-bladcl. S~ er det bare om at udnytte 
tilbuddene. 

Et godt slogan for orienteringsløb er: 

Orienteringsløb. Motion for hjerne og hjerte. 

Kom og prøv det. Vis at du er i besiddelse af begge dele! 

Ronald Clausen 
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Livets gang Svanemøllen 

1991 var året hvor ... 

... Michael Hansen måtte undvære "Pædagogen" under instruktionen. Allerede i 
slutningen af april låntes Pædagogen ud til brug ved afviklingen af Køben
bavnerstafetten, som foregik i Sydbavnen. I Sydhavnen findes en række 
bundpæle, som ligger lige under vandoverfladen, og det var fra Københavns 
Roklubs side blevet indskærpet at man endelig ikke skulle forsøge at krydse 
disse omrlIder. Ikke desto mindre var det et KR-medlem, der forsøgte at skyde 
genvej hen over pælene i DSR's prægtige motorbåd, "Pædagogen". Resultatet var 
en smadret motor, som målte pli værksted. Værkstedet var imidlertid overbe
byrdet med arbejde, og således gik det til, at Pædagogen først s~ sine vitale dele 
igen midt i juli måned . Vidner vil meget sent glemme. da Michael kom ut! fra 
bådehal.!en med motoren i armene - som en lille baby - og med et dybt røfl 
udtryk l ansIgtet. Måske de, der Slod nærmest, kunne skimte I~rer i øjenkroge
ne? .. 

...vi fik nyt rotøj, designet af Malene Hasse. Delle foranledigede den allesteds 
nærværende Bjarne Eogell til at forfatte et indlæg til klubbladet om DSR's 
klu~tØj gen~em tiderne, og han salte spørgsmlllslt:.gn ved, om disse forskellige 
deSIgn var l overensstemmelse med for~krifterne i klubbens love. Redegørelsen 
var "behæftet med en enkelt, mindre væsentlig unøjagtighed vedrørende det 
nøjagtige indhold af klubbens tidligere love", men konfronteret med formanden." 
bebrejdende: "Hvad er det da for noget vrøvl, Bjarne?", bevarede Bjarne hovedet 
koldt og svarede uden skyggen af anger: "Ja, ja, men skidt med det; det er der 
alligevel ingen af læserne, der er klar over". 

Reklameindsalsen for det nye rotøj har desvæue været noget mangelfuld -
men kunne du tænke dig at "se p~ varen", kan du fansa! henvende dig på 
kontoret. 

... vi fik lavet nye slæbes/eder. De gamle cemenl$læbe~teder var for korte, og 
blIdvognene kørte ofte ud over kanlen. Det blev - trods flere bestyrelsesmed
lemmers højlydte brokken - besluttet at lade udføre 10 træ-ramper, som skulle 
placeres oven på cementen. Men hvad broUede de sig dog over, de kære 
bestyrelsesmedlemmer? - Var det da ikke et formidabelt godt initiativ? Jo, der 
v~r for s~ VIdt ikke noget i vejen med iniliativet, men nogle frygtede jo nok, at 
d~sse træramper hurtigt ville blive overbegroet med alger. - "Næ, nej da, træet 
VII selvfølgelig. være "anli-alge-imprægneret", s~ lad ikke tanken om glatte 
ramper holde Jer vågne", lød svaret. Meget tidligt begyndte "Gustav" på 
ramperne, og dog trak det ud med den ene rampe, idet man manglede nogle 
beslag. I sæsonens første måneder mlltte man således nøjes med et slæbested, 
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hvIl kel skabte en verilabel fl a kchill s, selv på mindre besøgte ro-aflener. Der gik 
ikke Iling lid , førend del frygtede skete - algerne slog sig ned på vore ramper. 
Det skele Oere gange hver aflen, al nogen skred ned ad rampen og ~Iog 
skinnebenene imod bådvognen - til skade for såvel personens som bådens 
helbred. Kunne man ikke f] medlemmerne lil al købe de nye blå klubdraglcr, så 
kunne man i hvert fald udslyre dem med blå skinnebensmærker som det synl ige 
legn på deres lilhørsforhold. Man fik s~ den ide al sØmme siv-måller pli 
ramperne helt nede ved vandel. Udmærkel ide, men ogsll delte trak ud. da man 
må Ile afvente, ilt vandstanden faldt tilstrækkeligt III, al man kunne bruge en 
hammer. Forhåbentlig f§r vi (mere) glæde af de nye .,Iæbe:;teder til næste år. 

... DSR anskaffede el større antal nye stllflderc. Som man senere kunne læ. e i 
klubbladet, forsvandl (mindst) 17 af di sse på mystisk vis en efter en - måske 
medlemmerne havde filet smag for det med de synl ige tegn på tilhørsforhold? 
Mhke skulle vi, næsle gang vi overvejer al anskaffe en ny forsyning, sætte et 
opslag i Slyngelstuen, hvor medlemmer (mod betaling naturhgvis) kan bc.~tillc 
en stander lil privat brug. Pli denne måde kunne man sikre, at alle b5de. der 
forlader Svanemøllen. er forsynel med en klubslander. 

.. . en lille håndfuld medlemmer - de Oeste med tilknytning lil rnolion+ - tog sig 
kærligt af noget gammel! aflagl kaproningsmateriel fra Bagsværd. som i kortere 
eller længere lid havde været hyldefyJd i SV<Jnemøllen. Der blev s~t rigge )Jr., og 
ah blev afprøvet som en forberedende manøvre inden Mogens Haul~ sculJenogt 
på Hjelmsjo Roddsladion. Delle var el udslag af den sladigl sligende Interesse 
for outriggel materiel, og mon ikke det at se disse b~de på vandel har givel 
endnu Oere lyslen til at lære kunsien al ro sculler? 

.. . Mogens Haut, den evige projel-Iskaber, organiserede el olier-projekt med det 
form~1 at uddanne nye slyrmænd til Ormen. Det var vislnok ogs~ meningen, at 
der skulle sættes et mere eller mindre permanenl ouerhold, som var interesserel 
i en mere målrettel ottcrtræniog - alls~ et Motion+-prægel projekt. Del lykkedes 
da også al m uddannel en belragtelig mængde nye orme-førere (nllr man ser på, 
hvor /'li der i forvejen har den rettighed), mens del var så som så med den 
seriøse Iræning pga . en megel skiftende besætning . 

.. scullerskillel blev lukke! rekordsent - nemlig den 23. maj . Og s§ mente b~de 
instruktionsrochef og mOllOnsrochef endd~ ) al det var alt for lidhgl: "vandel er 
måske \O grader herude ved ponlonen, men ikke ude; buglen". 2 dage senere 
sank Hubert Jensen med sin kajak I Svanemøllebugten. Det log ham efler 
sigende 20 min. at svømme den i land, og Huberl har i saunaen udlalt, al "der 
skulle ikke have værel meget længere, førend jeg ikke ville have siddet her i 
dag" . Derfor: uanset om du cr "født med pels" ligesom Huberl eller ikke, sil 
FØLG KYSTLINIEN. n~r vandet er koldt. 
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.. . et medlem ~benl Slod frem og fortalte, al han var kæntret i ( '/I SI, II I I 
saunaen kan atlllo~fa::r(;n lil tider være s~ inlim, at man uden skam I~I lu II" 
andre selv de mest ydmygende nederlag. Således deltog jeg i den fUl III~'III 
sæson i en sælsom seance: næsten samtlige sauna- gængere kunne berelll· . "I d, 
havde prøvel at være LIGE VED at kæntre en svava. Alle havde nalurligv is (I 

hver sin retfærdiggørende hislorie al fortælle. Sil selvom det i daglig tale helM", 
sig, at "jamen, del er da kun FORMANDEN, der kan kænlre eD svava!" (i lwcll 
fald siden Henning Rasmussen blev formand), så har Henning måske bare va:r 'I 
UHELDIG eller ÆRLIG. Del var dog ikke j saunaen, al Gonn (den Gamle) Rose 
Knudsen gik til bekendelse. Og når han i det hele laget gik Lil bekendelse. 
skyldes det nok så megel, at der er forhold, hvortil den lilknyttede prestige er s1l 
høj, al ydmygelsen ved al kæntre en Sliava helt forsvinder - nemlig det at 
knække en åre. Nej, knække gjorde Gorms åre ikke, men ud for Hellerup SIrand 
Oækkede den, og Gorm m/hle en tur i baljen. Gammel sømand, som han er, 
vidste han lige præcis hvilke knob, der skulle til for at holde årens dele sammen 
resten af turen hjem til Svanemøllen. 

.. . vi også anskaffede 2 nye Concepl 11 ro-ergometre ... 

Benle Tholstrup 



DSR's æresmedlemmer 

Brygger Carl Jacobsen t 
Professor H. J. Hannover t 
Overlæge H. 1. Køster t 
Direktør Henning Koch t 
Civilingeniør Herman Ree t 
Professor, de. med. Knud Secher t 
Direk tør Harald Simonsen t 
Overretssagfører H. Steinthal t 
Grosserer Gudmund Schack t 

Civilingeniør J. Nonnan-Hansen t 
Højeste ret ssagføre r O. Bondo Svane t 
Pianofabrikant Bjørn Mølle r t 
Cand . jur. Aage Bang 
Afdelingsleder Georg Galster t 
Civilingeniør Knud Mikkelsen 
Højesteret ssagfører, dr. jur. Bernt Hjejle 
Højesteretssagfører H. Møhring-Andersen 

DSR's æres tegn 

Hans M.ajestæt Kong Frederik IX t 
Kaptajn H. H. Bondo t 
Grosserer Carl Thorup t 
Direktør Henry Skov t 
Direktør Harald Simonsen t 
HJR-advokat H. Rømcke, NSR t 
HJR-advoka t E. W . Nansen, NSR t 
Aktuar N. Solberg, NSR t 
Professor, dr. med. Knud Se cher t 
Civilingeniør Herman Rce t 

Generallæge Em , Saugman t 
Ambassadør Frantz Hvass t 
H/ R-advokat Leif Rode, NSR t 
Grosserer Gudmund Schack t 
Direktør Axel Lundqvist t 
Civ ,ing, J, Nonnan-Hansen t 
Højeste retssagfører O. Bondo Svane 
Pianofabrikant Bjørn Møller t 
Sagfører Erik Becker t 

t 

Sejrsnulsten 

DSR ska:nkl"l k p, g 'nerCllforsClmlingen i 19.1,1 "S '· i r~masten" til Civilingeniør 
H, Ree til 't illd, 111 /-1 om klubbens indtil da størs h' knpr oningssæson, der havde 
resulteret i , I> ~ql \ 

Ingeniør II. I{n ' til I, lilie MIlI1me år "Sejrsmasten" SlIlIl (' V, ',t vandrende præmie 
i DSR, 

"Sejrsmast 'n" ",k\ ' Id khrhb 'ns bestyrelse for et år au ganl' ' II li l d eller fl ere 
medlemml: r, SIIIII , d, II 11111 jll ll , : ' !iO Jl har udført særlig fort j ' IISI{lIlcll nrh l:jde for 
kaproningen i l ),'m 

Nl:den, t5 ' IHI ' " sil' ""',, \' " III' 1, ' lI k §r trofæel er tildelt pllga:ld 'Ild ' ; 

Gudmund Schack 1'1\1 Birgitte Hane! 1\177 

Mogens Hec "1 .1 ~ Lena Baden 197H 
Max Sørensen tY) h J'll Ccderkvisl 197<) 
Frode Chrisliansen 1937 I'. ' !l c R,.rsgaard 1980 
K. Kolman 1938 Ih li' AJHlcrsc n 1981 
Hugo Grumme 1939 111.11 11('" I-U,IIl '! 1983 
Aage Jørgensen 1940 )(. 111"1 'I" d,"" 1984 
Kaj Traulsen 1941 II JIIIII\ I I il.; ', "II 1985 
Ole Secher 1942 1\(11111 ,111 '\',1111 ur. 
Paul Siverisen t943 .h ·1I11 J\IIJ ',\'II ' ,\ ' II 191'6 
H. K. Rasmussen 1945 Mett' 111",11 "/: 
Erik Kiersgaard 194Q ~ktt c K. lla ... ,,, " I' JK7 
Axel F. Malhiesen 1949 Bo V cSlcrgaarti 1'18H 
Junior-ollercn 1950 Regilze Sigga"," I (liN 

Jørgen Krause 1951 Mette Bloch 1'1'111 
Poul E. Jakohsen 1953 Teis Palle Hanseo 1'1'1\ 

Begynder- otterell 1954 
MnguJls Haut og 
Ku rl N i cl~<':Jl 1956 
Toer nl , slym ".lI1d 1958 
P ' le r Wilckcll 1959 

Nid' )"' /\ ' Il ,~ n 1960 

DIt'II~~1.: Ia r~wlI 1961 
lIan~ h l 'd ( ll h "'(~ 1l II~ ' 

Ih KIII ',[ ' 1962 
Chr. 1(," ,1111' ' 11 1963 
Jem. I{PllIt\ 1 10111 • ~ II 1964 

Beg)'nd"1 II l h ' I \ ' 1l 1965 
Kapllllllll, .. ~ . tld~ I!lI t ~ \ II 1966 
Pall" 1I1111~1, "r" , ' 1967 
Nicis III ~ III \1 . 1\ ' h . I 1968 

Benl St'llIl' 1'\ ". I ~ II 1%9 
Su~aIIlH' Ihil , . • Hd j\~ 

Anllrlh' \V' II I" 1 ~ 73 

Hanl1l' 1'1'1" I i l 1')74 

Cl :"" 1( , " li li 1\)75 
Puul II, d, I .. , 1' 17() 
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Papirkniven 

Hædersgave for fortjenstfuld indsats lil gavn for DSR, en papirkniv af sølv, 
smykket med klubbens stander og forsynet med inskriptionen "Fonjent" , blev 
1935 som bryllupsgave overraki klubbens daværende protektor: 

HANS MAJESTÆT KONG FREDERIK lX 

Desuden indehavts "Papirkniven" af følgende: 

Ove Petersen 1925 
J. Norman-Hansen 1926 
Gudmund Schack 1926 
H. B. Fogh 1927 
O. Hallin 1928 
Axel Hertz 1928 
H. Høeg Rasmussen 1929 
Axel Lundquist 1930 
H. Ru 1931 
Knud Secher 1932 
O. Mandrup-Poulsen 1933 
H. K. Rasmussen 1914 
K. R. Melgaard 1935 
Aage Jørgensen 1936 
Mogens Hee 1937 
O. Bondo Svane 1937 
Sten Ryum 1938 
Ejvind Sieverts 1939 
Jørgen Stærfcldt 1940 
Ch r. Ostenfeld 194 I 
Ulf Kaarsberg 1942 
Gunnar Wandel 1943 
Kr. Nørlyng 1944 
Dan Frørup 1945 
Ejnar F. Voigt 1946 
Gunnar Nyhegn 1946 
Frode Christiansen 1948 
Erik Kiersgaard 1949 
Erik Becker 1950 
I·L Møhring-Andersen 195 l 
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Axel Matlllesen 
Bjørn Møller 
Carl Sjelle 
Mogens Blach 
Aage Bang 
Wrtborg Jønson 
Knud O. Møller 
N. O. H. Stri gel 
R. Møller-Jørgensen 
Erik Haamann 
Aage Hendrup 
Carlo Larsen 
Knud Mikkelsen 
Leif S. Rode 
Peler Wilcken 
D.F.D.S. 
0110 Bjerrurn 
A. H. B011ger 
MOrlen Andersen 
Ib Christoffersen 
J. L. Mansa 
Dan Nielsen 
N. Schaumburg 
Stig G. Rasmus~en 
Niels W. Fredsted 
Steen Storland 
Slig Rydberg 
Palle Rør~gaard 
Johan Frydendahl 

1952 
1952 
1952 
1955 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 
1965 
1965 
1966 
1967 
1967 
1967 
1907 
1971 
1972 
1976 
1977 
1980 
1982 
1983 
198~ 

1991 

Alligatoren 

Alligatoren uddeles hvert år til et medlem, der har gjort et pllskønnelsesværdigt 
arbejde for kammeratsbbet og klublivcl i DSR. 

Fra 1960 til 1972 og siden 1985 er soklen til denne særprægede vandrepokal 
hvert lir blevet forsynet med modlagerens n<lvn og ~rsl;)lIet indgraveret. I lIrene 
1973 til 1984 er delle imidlertid forsømt, og vi kan derfor kun gengive følgende 
liste over modtagere: 

Jørgen Raaschou Hansen 19()() Peter Kristensen 1977 
Chr. Rasmussen 1901 Gitte Pallesgaard 1978 
Sv. Aa . Harlev 1962 Keld Christensen og 
E. Sommer Jensen 1963 Per Christensen 1979 
Børge Ham 191'l4 Frederic Bort 1982 
Ole Pedersen 1965 Kell Lauritsen 1983 
Willem H5.kansson 1966 Jørgen Foss 1985 
Ronald Clausen 1967 Bjørn Andersen 1986 
Jens Krumholt 1968 Olc Hansen 1987 
Kaj Traulsen 1969 Mads Pallesen 1988 
Finn Wibling 1970 Susanne Agersnap 1989 
Martin Lyager 1971 Birger Jønsson 1990 
Jean-Pierre Zafiryadis 1972 Bjarne Engell 1991 
Birger lensen 1975 

Redaktionen efterlyste i årsberetningen for 1990 oplysninger om de hædrede i 
årene 1973 til 1984. En gennemgang af klubblade og gcneralforsamlingsrefcraler 
har hjulpet os et stOrl skridt på vejen, men desværre er det ikke muligt al finde 
dokumenlation for samtlige års prisuddelinger, tillrods for, at alligatoren vistnok 
er uddelt hverl år. Vi vil derfor stadig opfordre medlemmer t;1 at lade høre fra sig, 
såfremt de kender en eller nere af de "manglende" prismodtagere -også selvom 
de ikke kan huske årstallet. 
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