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FORMANDENS BERETNING
Sæsonen 1994 har været præget af stor aktivitet. Der har været mange
aftener, hvor bådehalIen har været totalt ryddet - både på instruktionsaftener og på "normale" motionsaftener. Dette får naturligvis nogle til at
stille det spørgsmål, om klubbens medlemstal har nået en grænse, hvor vi
skal til at tænke os ganske gevaldigt om. Jeg vil komme ind på dette lidt
senere under en kort gennemgang af resultatet af de strategimøder, bestyrelsen har afholdt i det forløbne år.
I tal ser situationen ud som følger pr. 30. september 1994, som jo er
dl'lI dag vi har valgt at sammenligne på fra år til år:
af ilkl iVl' Ill ~ dlemmer var præcis 1100 mod 946 året før. Disse
Vl'dl..lll1unende et udtryk for noget nær det maksimale
1110 Ilh III II I
II 11110 ' 11 (l l'/ ~ mener at vide, at det maksimale var 1106), og
I I I II 10 11 1 111 1111 1Ill1l1d dl'ls 'r ved sæsonens slutning pr. 1. oktober. Dette
lil l ' II dn, Ik~1
11 111 l r NIIII1 tidligere set. I øjeblikket (november 1994)
, I I 1/1 IIIlO 1111 d h 111 1111 1, 1'1 lal som jeg forventer vil være nogenlunde
11111 111 III III I I h l H)/llIld:j('1I af næste sæson.
I\ IIHIIII'I

vi købte af Dansk Forening for Rosport. Disse kurser var en succes, hvorfor
de vil blive gentaget til næste forår og udvidet med to nye kurser, instruktør
3 og 4 . Efter gennemførelse af alle 4 kurser kan man smykke sig med titlen
klubtræner. Det er mit håb, at rigtig mange vil deltage på disse kurser, da
vi aldrig kan få for mange dygtige instruktører i DSR. Jeg er sikker på, at
Karen gerne tager mod forhåndstilmeldinger alIerede nu.
Vi har som bekendt fået ny instruktionschef i år, Karen Føyn, der tog
over efter Michael Hansen, der havde holdt ud på posten i 11 år. Tænk jer
to aftener om ugen hver uge i hele sæsonen i 11 år at stå ved pulten og
sørge for, at de nye medlemmer bliver godt modtaget. Det kalder jeg en
præstation ud over det sædvanlige. For den slags præstationer har klubben
en belønning, Papirkniven. Denne er indgraveret med ordet "Fortjent" - og
om dette passer til nogen, er det til Michael. Vi har derfor besluttet at tildele
Michael en papirkniv.

1I11 ' I I,,, I I('~\~:(·.

111'11 11111 1"1 ' IhlNk 'Iurls, et nyt medlem møder, er instruktionen. Vi har
1'1\ d'lI ' pllllkl for:;øgt at indføre en mild begrænsning, idet vi indførte et
alltal introdllktio nsaftener, der så var indgangen for de nye medlemmer. I
forlængelse af dette indførtes en ret streng kontrol med indmeldelser, således
at vi ikke skIlIIe spilde alt for megen instruktørkapacitet.
Her må det være på sin plads med en lille historie fra en instruktionsaften:
En af vore instruktører står og vifter med en bundprop foran et hold
håbefulde kaniner og spørger dem, hvad der er det vigtigste at huske, når
man skal ud at ro? Og svaret lyder : " irokortet!" Kom så ikke og sig, at
budskabet ikke er trængt ind!

Antallet af nyindmeldelser blev 4 18! Og de er stort set alle blevet
instruerede. Det kan godt være, at nogl u af jer mener, at de ikke er blevet
instrueret godt nok, hvilket sikkert altid vil være rigtigt - det blev vi andre
helIer ikke set med de ældre medlemm 'rs øjne! Men hvorom alting er, så
har det været en formidabel indsats fm instruktørside, som jeg gerne vil
benytte lejligheden til endnu en gang at sige dem tak for.
Der blev i foråret gennemført to instlllktørkurser, instruktør 1 og 2, som

Instruktion
Nok om instruktion. Der foregår heldigvis meget andet i klubben end
instruktion . På motionsfronten har Lars Bundesen taget over og med sit nye
motionsudvalg er det lykkedes ham at arrangere mange fællesture, som det
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er mit indtryk er blevet søgt ganske godt. Især turene på Kristi Himmelfartsdag og Skt. Hansaften havde traditionen tro en overvældende tilslutning.
Et andet område, der hører under Lars, er rovagtsordningen . Med den
aktivitet, der er tirsdag/torsdag, er denne ordning et absolut "must", hvis vi
skal have folk på vandet inden for en rimelig tid. Det har knebet med at få
dette til at køre, selvom Lars har gjort et stort arbejde for at organisere
denne ordning. Jeg vil herfra gerne appellere til især medlemmer med nogle
års roerfaring om at yde et par aftener hver sæson, således at vi kan få
ordningen til at fungere noget bedre næste år.
Når vi taler om instruktion og motionsroning, vil det nok være på sin
plads at nævne det forsøg, vi har gjort med at indføre en computeriseret
roprotokoJ. Nogle medlemmer har gjort det stykke arbejde, vi har talt om
i flere år. Tak for det!
Mange vil nok sige, at forsøget ikke faldt heldigt ud. Det er klart, at
der vil opstå køproblemer på de store roaftener, hvorfor vi må finde en måde
at få systemet til at virke. Jeg er overbevist om, at dette er måden, hvorpå
vi kan få en ordentlig rostatistik samt et godt informationssystem i hverdagen. Dette var første version. Vi har lært noget, systemet vil givet blive
ændret, men jeg håber, vi kan fastholde ideen med at benytte EDB i en eller
anden form til roprotokollen .
Kaproningen har fået en del tilgang i år. Det er glædeligt at se, at der
stadig er nye, der har lyst til at dyrke roning på konkurrenceplan. DSR har
med Ree's Legat i ryggen de bedste muligheder for at skabe de rette rammer
omkring kaproningen, så jeg håber at se en vækst i denne afdeling i de
kommende år.
Resultaterne har da også været tilfredsstillende. Vi havde 11 roere på
det danske rolandshold til verdensmesterskaberne, hvor Thomas Poulsen
tegnede sig for et verdensmesterskab i letvægtsfirer uden styrmand. Tillykke
til Thomas!
Også vore unge roere i aldersgruppen 19-22 år gjorde det godt. Henrik
Jensen og Thomas Ebert hjembragte medaljer fra Nations Cup i Paris. Også
til lykke til Thomas og Henrik.
Jeg vil ikke bruge denne lejlighed til at opremse resultater, dem skal
I nok få med årbogen, men jeg vil slutte med at nævne, at vi igen fastslog
vor position som den mest vindende klub ved Danmarksmesterskaberne.
Vi har atter i år forsøgt os med en mellemting mellem kaproning og
motionsroning under navnet MOTION+. I år blev dette ledet af Torben
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Knudsen ("Gustav"), og det er mit indtryk, at det er gået bedre end tidligere .
Dette er efter min mening et område, der bør styrkes i de kommende år, da
der klart er et behov for et tilbud, efter giver medlemmer en struktureret
træning, men uden at de skal ofre den tid, der skal til, hvis man ønsker at
ro kaproning. Men mere herom senere.
Langtursroningen er igen i år blevet dyrket, men desværre af for få
mennesker. Der har atter været gjort forsøg med roture i udlandet på en lidt
anden måde end tidligere. Langtursroningen er efter min mening et af de
tilbud, der burde have langt flere brugere, og jeg er sikker på, at området
vil blive adresseret med nye tanker i de kommende år.
Aktivitet er godt, men uden at have materiellet i en stand, således at
det kan bruges, går den ikke.
Der var mange advarende ord, da vi sidste år vedtog at afskaffe arbejdsordningen og basere det hele på frivillighed . Jeg er blevet positivt
overrasket. Der har været god søgning til de arrangementer, der har været
afholdt omkring materielklargøring, og det er mit indtryk, at vi er slået ind
på en vej, der vil kunne bære.
Kim Knudsen har fået bedre forhold med vores overtagelse af DS R's
Bådeværfts bygning. Kontant har det givet en gang mere i bådehallen, men
også bedre arbejdsbetingelser for vores bådrnand.
Som så meget andet i klubben kræver vedligeholdelsen af bådparken,
at der er medlemmer, der er villige til at ofre den tid, der skal til for at
skabe kontinuitet og overblik.
Vi er heldige at have en sådan person blandt os. En person med interesse for materiellet, med den fornødne tålmodighed og med et antal
tommelfingre, der klart ligger under 10. Jørgen Foss er blevet et fixpunkt
i vedligeholdelsen af klubbens materiel, hvilket jeg håber, han vil være i
mange år fremover. Denne indsats har vi i bestyrelsen syntes gør ham
"Fortjent" til at modtage en papirkniv.
For snart mange år siden indførtes et nyt tilbud i DSR, nemlig kajakroning. Denne aktivitet har været mødt med en del skepsis fra varierende
bestyrelser. Der er ingen tvivl i dag: aktiviteten er gået hen og er blevet
endog meget populær. Kajakroning i DSR skal ikke opfattes således, at vi
er gået hen og blevet en kajakklub. Tværtimod, kajakroningen er et ekstra
tilbud til vore roende medlemmer.
Også kajakroerne har fået bedre plads med opførelsen af det nye
kajakskur (og vi andre har fået bedre plads i bådehallen).
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da indgroede vaner er svære at ændre; men vi har i sinde at holde fast i beslutningen ganske længe for at få spredt aktiviteterne.
Der har været afholdt en del fester og fredagsbarer, alle med meget stor
tilslutning. Jeg er sikker på, at der er basis for mange flere af den slags
arrangementer, men det er begrænset, hvad den relativt lille kreds af medlemmer har kunnet overkomme, så her er så absolut et område, på hvilket
vi kunne bruge en hel del initiativer. Mange vil sikkert mene, at det er en
meget stor opgave at stå for disse arrangementer. Hvad angår de store fester
med flere hundrede mennesker til spisning er dette naturligvis sandt, men
er man nogle stykker om arrangementet, er det faktisk ikke så slemt.
Fredagsbarerne er selvfølgelig en langt mere overkommelig opgave. Her skal
baren blot åbnes. Har man en god ide til et trækplaster, hjælper det, men
jeg mener at alle kan være med her. Hvad med at prøve? Nogle har gjort
det - og resultatet har været ganske godt.

Jørgen Foss - Papirkniv 1994
Der er i den forløbne sæson blevet uddelt et stort antal kajakretter, og der
er blevet dannet et kajakudvalg, der netop er barslet med et oplæg til
bestyrelsen for regler for denne aktivitet i klubben . Et godt oplæg, der vil
danne grundlag for den videre debat her i vinter.
En væsentlig del af en roklub er klublivet. Det er direkte nævnt i vore
Jove, at vi skal samle medlemmerne til kammeratligt samvær .. .. og at vi skal
opretholde restaurationsdrift. Hvis vi ser på de aktiviteter, der foregår i
klubhuset, danner der sig et meget bredt billede. Der gøres gymnastik som
aldrig før. Motionsrummet benyttes i stor udstrækning. Der er en tilslutning
til fester , der næsten kan tage modet fra enhver festarrangør på forhånd, osv.
Desværre har klublivet været koncentreret på to aftener, tirsdag og
torsdag. Man kunne fristes til at tro, at dette delvist kunne skyldes, at
køkkenet var lukket alle andre aftener. Vi tog derfor her i efteråret den
beslutning at ansætte en køkkendame på fuld tid. Hendes ansvarsområde er
at servere middagsmad fire gange om ugen (mandag - torsdag) samt at
holde hele førstesalen ren. Den sidste del håber jeg, at I har bemærket lykkes
godt. Den del med middagen regner jeg med, at mange vil stifte bekendtskab
med - også på mandage og onsdage . Vi forventer naturligvis ikke, at disse
to sidste dage fra en start bliver lige så godt besøgt som tirsdag og torsdag,

David McKenna - Alligatoren 1994
For mange år siden udsatte Niels Strigel en vandrepræmie, Alligatoren .
Denne skulle hvert år tildeles et medlem, der havde gjort en særlig indsats
for kammeratskab og klubliv på første sal. Der har faktisk været flere gode
forslag i år, blandt hvilke skal nævnes arrangement af kaninkagebageordningen og arrangement af fredagsbarer og fester. Bestyrelsen har, da vi kun
har en Alligator, måttet vælge. Og valget faldt på David McKenna, som de
fleste vist kender som en utrættelig instruktør og festarrangør.
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Klubliv og hus hører sammen. Huset danner jo rammen om klublivet
og alle de aktiviteter, der ikke foregår på vandet. Det er et stort hus, og
vedligeholdelsen af dette er en krævende opgave, både økonomisk og arbejdsmæssigt. På det første område har vi i de forløbne år haft en del
bevågenhed fra fonde, og jeg håber at I indtil videre er tilfredse med de
synlige resultater af indsatsen. En særlig tak til bestyrelsen for Ree's Legat,
der som vanligt har stillet endog meget store midler til rådighed for
opgaverne.
Sidste år fik vi den nyistandsatte festsal, mens ændringerne i det
forløbne år har været mindre synlige. Isoleringen af terrasserne er fortsat og
er snart ved at være færdig. Der er blevet lagt ny elforsyning ind i huset,
hvilket var nødvendigt, da den gamle var stærkt overbelastet. Der er blevet
installeret ny ventilation i festsalen, således at det burde kunne undgås, at
vandet driver ned ad væggene, blot fordi et halvt hundrede mennesker
udfolder lidt fysisk aktivitet i lokalet. Bådeværftet er blevet nyindrettet,
hvilket inkluderer isolering, indlægning af helt nyt elsystem samt maling af
vægge og lofter.
Vi begyndte på en renovering af huset for 6-7 år siden. Meget er nået.
På førstesalen mangler vi kun toiletterne, før ombygningerne her er tilendebragt. Alle opgaverne er løst til bunds, så jeg forventer , at disse forbedringer vil holde i en meget lang årrække fremover, forudsat at vi tager
den løbende vedligeholdelse alvorligt.
Men vi mangler stadig en gennemgribende istandsættelse af stueetagen.
Damernes omklædningsfaciliteter er for små, og badefaciliteterne trænger
til fornyelse. Herrernes baderum er ca . 25 år gamle, hvilket de bærer spor
af. Varme er overalt et problem i omklædningsrummene, hvor kulden
trænger op fra uisolerede gulve. I herrernes omklædningsrum er der ikke
engang installeret varme. Motionsrummet trænger til istandsættelse og
nyindretning, og bådehallen skal reorganiseres, således at der bliver plads
til flere både og håndteringen af de relativt tunge inriggere lettes.
Planlægningen af denne næste store opgave er i gang. Vi har fået et
forhåndstilsagn fra Ree's Legat om, at man som vanligt vil se positivt på en
ansøgning om støtte til et fornuftigt projekt, og der er via Folkeoplysningssystemet åbnet muligheder for tilskud til renovering af idrætsfaciliteter.
Desværre er der en masse bygningsmæssige bindinger, der gør opgaven
vanskelig.
Hvordan og hvor skaffer vi plads til damernes omklædningsrum? Skal
vi have fælles sauna som nu, eller er der et ønske om at få indrettet en
anden sauna i forbindelse med damernes badefaciliteter? Hvad gør vi med
motionsrummet? Kunne man tænke sig, at dette blev delt over flere rum?
Kan vi inddrage det gamle arkiv til baderum , eller bør vi bruge dette som
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en udvidelse til motionsrummet?
Spørgsmålene er mange, og vi er i bestyrelsen endnu ikke nået til
nogen konklusioner. Derfor vil jeg gerne her stille spørgsmålene til medlemmerne.
Der har været rejst kritik af, at bestyrelsen ikke havde en strategi for
klubben, hvilket efter min mening ikke er helt korrekt. Vi har faktisk
arbejdet med dette spørgsmål i nogle år. Det er korrekt, at der ikke er
kommet en pænt nedskrevet strategi fra os, men jeg mener, at der er kommet
flere konkrete tiltag ud af debatten . Det er klart, at den daglige ledelse af
en klub af DSRs størrelse tager ganske mange kræfter, og vi kunne derfor
forfalde til undskyldninger om, at vi har for travlt til at tænke fremad . Der
er ingen undskyldninger; vi skal have tid til at finde ud af, hvad vi vil,
hvilket jeg også mener, at vi tager os en gang imellem , dog ikke nok, og
der, hvor det kniber, er nok at få resultaterne nedskrevet og præsenteret.
Det, at klubben er vokset så meget i de seneste år (fra 470 medlemmer
i 1988 til 1100 i år), gør det vigtigt, at vi får tænkt os om, før vi bliver rendt
over ende af en succes. Jeg skal derfor i det følgende forsøge at redegøre
for nogle af de tanker, ideer og planer, der er kommet ud af de afholdte
strategidrøftelser.
Spørgsmålet om, hvor stor klubben skal være, er blevet mere og mere
aktuelt, efterhånden som vi flere og flere aftener oplever, at bådehallen er
tom, og at der af og til står roere, der ikke kan komme ud at ro.
Svaret er ganske svært at give. Vi kunne jo godt tage 1000 medlemmer
mere, hvis blot de ville love, at de kun roede om formiddagen. Det, jeg vil
sige, er, at det ikke blot er et spørgsmål om at angive et tal, men nok så
meget om, hvorledes vi indretter klubben, således at vi undgår de spidsbelastninger, vi ser fire dage om ugen kl. 17. Øvelsen består altså nok så
meget i at sprede aktiviteterne som i at begrænse medlemstallet.
For ikke at blive rendt over ende har vi vedtaget om medlemstilgangen:
Der vil næste år blive afholdt færre introduktionsaftener. Dette vil give en
vis begrænsning samtidig med, at det vil betyde instruktionsstart for lidt
større samlede grupper hver gang, hvilket mari fra instruktørside ser som en
fordel.
Vi agter at standse for tilgangen af nye medlemmer efter 300 indmeldelser.
Dette betyder ikke nødvendigvis, at vi ikke kan komme op over dette
antal indmeldelser næste år, men at vi, inden dette sker, vil tage emnet op
til meget alvorlig drøftelse baseret på den dagligdag, vi kan observere på
dette tidspunkt.
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Der vil blive taget initiativer til at sprede aktiviteterne: Der vil blive
serveret middag hver dag mandag-torsdag. Vi vil forsøge at f~ mere liv og
dermed ogs~ roaktivitet ved flere arrangementer om fredagen (f.eks.
fredagsbarer). Vi vil forsøge at reservere et antal b~de til motionsroning p~
instruktionsaftenerne. Dette vil nok i praksis blive 2-~res inriggere samt
scullermateriel.
Vi vil forsøge at indføre et nyt "samlingstidspunkt" b~de for instruktion
og motion til f.eks. kl. 19.00, hvor b~dene, der gik ud ved l7-tiden,
begynder at komme hjem igen.
Vi vil forsøge at indføre samlingstidspunkter s~vel lørdag som søndag.
Vi vil overveje, om attraktive tilbud s~som videreg~ende instruktion (fejlretning) og MOTION+ kan lægges senere p~ aftenen.
Dette skal ses som ideer til initiativer, som vi vil tage. Udførelsen kommer
i sidste ende til at afhænge af medlemmernes indstilling, dels til at ændre
p~ indgroede vaner og dels til at deltage aktivt i de aktiviteter, der skal
hjælpe med indføre de nye tider - dvs. arrangementer, rov agter, etc.
Dette var egentlig kun reflektioner over den situation, vi aktuelt st~r
i eller forventer at st~ i til næste sæson. Men hvad er det egentlig, vi vil
satse p~ at kunne tilbyde medlemmerne fremover? Det er helt klart, at
tilgang af nye medlemmer er en m~de at bevare et medlemstal p~, der helst
ikke m~ falde ret meget med de forpligtelser, vi har p~taget os, en anden
m~de er selvfølgelig at bevare de medlemmer, vi allerede har. Dette gør man
ved at have et ordentligt tilbud til disse. Tankerne kan her hurtigt g~ i
retning af, hvilke nye tilbud man kan give. Ingen i bestyrelsen tror for
nærværende p~, at det er flere tilbud, der er tiltrængt, men at vi skal
tilstræbe os p~ at f~ lagt noget mere kvalitet ind i dem, der allerede findes .
DSR er en roklub, hvorfor det først og fremmest er roning, vi skal satse
p~. Det er allerede nu vedtaget at gøre en ekstra indsats p~ instruktionsomr~det, ikke over for de nye kaniner, men over for de eksisterende medlemmer.
Instruktionsudvalget har planer om at udbyde videreg~ende kurser (fejlretning). Dette tilbud skal selvfølgelig ses i forbindelse med den større
fokusering p~ videreg~ende uddannelse af vore instruktører til klubtrænere.
MOTION+ er et af de resultater, der er kommet ud af tidligere strategidiskussioner. Det er vores overbevisning, at ideen bag MOTION+ er rigtig,
nemlig at give roere mulighed for at yde en mere m~lrettet træningsindsats,
uden nødvendigvis at ro kaproning.
MOTION+ vil blive gjort til et selvstændigt omr~de i den kommende
sæson med egen rochef, der udelukkende koncentrerer sig om at f~ dette
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omr~de til at fungere. Bestyrelsen har besluttet sig til at indsupplere Teis
Hansen som MOTION+ rochef. p~ motions- og langtursfronten er der ikke
specielle planer om store nye tiltag. Det er vort h~b, at den indsats, der er
ydet i ~r p~ specielt motionsomr~det, vil tiltrække flere interesserede
medlemmer til at deltage i arrangementet af aktiviteter.
Kajakomr~det er lige nu under debat, ikke om, hvorvidt der skal ros
kajak - det skal der - men om hele organiseringen af omr~det. Det ville
derfor være forkert af mig at st~ her og komme med en bestyrelsesstrategi
for omr~det. Bortset fra roningen vil vi fortsat udbyde gymnastik af høj
kvalitet. Jeg kan nok ikke love den store udvidelse, medmindre nogen kan
skaffe et par hverdage mere i ugen . Dog er gymnastik i weekender en
mulighed, der kunne overvejes.

Andre aktiviteter uden for DSR s~som løbetræning, badminton og andet
vil stadig blive tilbudt, hvis mulighed byder sig, men der vil ikke blive satset
specielt p~ disse omr~der.
Til slut vil jeg gerne opfordre alle, der har ideer eller visioner for DSRs
fremtid til at deltage i debatten herom. DSR er trods alt, hvad I, medlemmerne, gør den til.

Henning Rasmussen

Bestyrelsens formulerede m~lsætning følger p~ næste side.
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DSRs MALSÆTNING FOR 1995

INSTRUKTION I 1994

Medlemsantal
Ved generalforsamlingen i 1993 takkede Michael Hansen af efter 11 år
Vi ønsker at fastholde det nuværende medlemsantal på ca. 1000 medlemmer
(opgjort pr. l.oktober). Vi regner med at fastholde ca. 700 af de nuværende
medlemmer og at indtage 300 indmeldte kaniner mod 418 i 1994.

Aktiviteter
Vi ønsker at fortsætte vore nuværende aktiviteter, som er: roning, gymnastik,
motion+, instruktion, badminton, o-løb, weekendture, langture og fester.
Vi ønsker at sprede vore aktiviteter ud over alle ugens dage, således at
klubben og dens materiel bliver udnyttet optimalt.
Vi ønsker især at styrke følgende aktiviteter:

..
•
.

Videregående instruktion
Motion +
Langtursconing
Uddannelse af instruktører og langtursstyrmænd

Vi ønsker desuden at tilbyde nye aktiviteter som f.eks. :

•
*

*

Løbetræning
Skitræning
Førstehjælpskurser

Klubliv
Vi ønsker at styrke klublivet ved at:

*
*
*

Udvide medlemsaftener med mandag og onsdag
Oprette et festudvalg
Opfordre til grill-aftener i sommermånederne
Fremme debatten om DSR ved medlemsmøder og i klubblad

Lene Christensen

som instruktionsrochef. Instruktioosudvalget skiftede i øvrigt ikke sammensætning, blot overtog undertegnede titlen som instruktionsrochef.
Jeg havde en del ideer om, hvordan instruktionen kunne forløbe. Efter
en del møder, ændringer, diskussioner og kompromisser blev nogle af dem
ført ud i livet. Den mest gennemgribende ide var indførelsen af en introduktionsaften, hvor de nye kaniner først introduceres til klubben ved et foredrag
på Verandaen, og derefter instrueres i bassin og ergometer. Først anden
gang, kaninerne er i klubben, kommer de på vandet, hvorpå de efter 6-8
afteners instruktion og en køkkentjans får deres roret. Ordningen har
fungeret glimrende, hvorfor der ikke er planer om at ændre den.
Instruktionssæsonen sluttede i midten af september efter en hård, men
ualmindelig god sommer. 17 introduktioner og 48 instruktionsaftener gav
os ca. 550 kaniner, hvoraf 516 kom på vandet, 418 meldte sig ind og 351
fik roret.
Vores mål med sæsonen 1994 var at få givet de kaniner, der ville være
hos os, en god instruktion og information om DSR og roning, således at de
fik et godt grundlag for at komme ind i klubben på den bedst mulige måde.
Til dette skulle vi bruge et stort antal instruktører, der ville tage en del af
det store arbejde. Vi købte derfor hos DFfR to instruktørkurser, som blev
holdt i februar og marts. Over 4() deltog på disse kurser - og det bar frugt.
Næsten 70 instruktører har lagt en god del af deres tid hernede i sommer.
Det er et fantastisk stykke arbejde, denne medlemsgruppe har udført, og det
er jeg og instruktionsudvalget dybt taknemmelige over.
I maj havde vi det traditionelle kanindræberkursus for klubbens aktive
instruktører på Møn. Denne tur blev - også pr. tradition - en succes. Den
27. august blev omkring 200 af årets kaniner døbt - også dette arrangement
boblede af succes, ligesom festen om aftenen, hvor 250 var til spisning. I
september vandt vores stærktroende kanindrenge de to traditionsrige pokaler
Bolscheglasset og Spejlet fra KVIK. Kaninpigerne gjorde en ærlig indsats
for ligeledes at kunne hjembringe Damepokalen, men de og vi måtte
desværre se i øjnene, at KVIK kan noget, vi ikke kan - så kan vi sikkert
så meget andet...
I efteråret 1994 arbejdede bestyrelsen og instruktionsudvalget med
planlægningen af sæsonen 1995. I første omgang skulle der bestilles
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yderligere instruktørkurser, så vores gode instruktørbestand kunne forbedres
og udvides. I skrivende stund (primo 1995) er det første begynderinstruktørkursus afholdt med 39 deltagere, et antal, der lover godt for den kommende sæson . De tre resterende kurser, der afholdes i marts 1995, har
allerede god tilslutning.

MOTIONSRONING I 1994
Jeg overtog i november 1993 posten som motionsrochef efter Karen Merete
Madsen, der ikke ønskede at fortsætte.
Jeg havde deltaget i mange motionsarrangementer, men havde ellers
mest været aktiv som instruktør og på langture. Jeg havde derfor ikke det
helt store erfaringsgrundlag vedrørende arrangementernes planlægningsside.
Min umiddelbare hensigt var at videreføre den aktive linje på området, som
var blevet lagt af mine forgængere Karen Madsen og Lise McNamara.
Da også det hidtidige motionsudvalg mente, at der skulle friske kræfter
til, måtte jeg finde nye, aktive medlemmer til et motionsudvalg. Jeg fik
sammensat et lille, hårdtarbejdende udvalg bestående af Henrik Pedersen,
Kurt Jacobsen, Tina Voer og Laurids Pedersen. Henrik og Kurt havde nogle
års erfaring i klubben, mens Tina og Laurids var kaniner. Henrik varetog
desuden opgaven som koordinator af kaninernes bageordning.

Rovagtsordning

Kanindåb
Vi har måttet se lidt på vores store succes med kritiske og bekymrede
øjne. Det har resulteret i en strategidebat i bestyrelsen, hvori der blandt andet
indgik en diskussion af den store medlemstilgang. Instruktionsafdelingen kan
klare de mange nye, men klubben som helhed er ved at vokse sig lige lovlig
stor. Det betyder, at vi i 1995 må indføre et sørgeligt, men nødvendigt, stop
for indmeldelser, når omkring 300 har meldt sig ind.
Der kommer derfor færre kaniner og tilsyneladende flere instruktører
i 1995 - og det kan der kun komme noget positivt ud af. Instruktionsudvalget har i første omgang valgt at afkorte sæsonen, således at den slutter
med kanindåben i slutningen af august. Dermed bliver de enkelte instruktionsaftener lige så hektiske som de tidligere år, men det giver i sidste ende
mere tid og energi til videregående instruktion og styrmandsinstruktion,
områder vi ellers har måttet nedprioritere af kapacitetsmæssige årsager.
Jeg og instruktionsudvalget vil endnu en gang takke for det store
arbejde og den tålmodighed og samarbejdsvilje, vi har mødt i 1994 og ser
med forventning frem til en supersæson 1995.
Karen Brems Føyn

En stor del af de rovagter, der var aktive i 1993, var heldigvis villige
til at fortsætte i 1994. Hertil kom enkelte nye, dog ikke i det omfang, jeg
havde håbet. Det var min målsætning, at der foruden rovagt tirsdage og
torsdage også kunne komme fast rovagt på søndag formiddag . Det måtte dog
hurtigt konstateres, at der ikke var rovagtsfrivillige nok til også at dække
søndagene, såfremt der skulle være rovagter til tirsdage og torsdage, hvilket
havde den højeste prioritet.
Det er mit indtryk, at der har været rovagter pli stort set alle tirsdage
og torsdage i sæsonen fra april til medio september.
Som en prøveordning overgik DSR ved sæsonstarten til at anvende
en elektronisk roprotokol i stedet for at skrive på papir. Hans Henrik Løyche
havde udarbejdet et program, hvorved man kunne registrere sig på edb.
Fordelen var bl.a., at systemet automatisk lavede rostatistik, så vi kunne
undgå manuel indtastning af hundredevis af sider.
Systemet havde visse børnesygdomme, som det ikke helt lykkedes at
kurere, og i slutningen af sæsonen gik klubbens gamle PC, som systemet
var lagt ind på, død, med den følge, at samtlige data gik tabt. Der bliver
således ingen rostatistik for 1994.
Det er i skrivende stund uklart, om vi fortsætter med edb-systemet.
Systemet har klare fordele, og hvis vi får bugt med børnesygdommene og
får håndteret køproblemerne ved indskrivningen bedre, er det min opfattelse,
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at vi skal videre ad den vej.

Motionsarrangementer

KAJAKKER I DSR

Det kan konstateres, at der generelt har været god tilslutning til sæsonens motionsarrangementer. Således var der ca. 100 deltagere til Kr.
Himmelfartsdags-arrangementet i Struckmannparken, ca. 150 til SkI. Hans
aften, ca. 75 til turen til Trekroner og 50 på turen til Holmen.
Derimod har der været meget svingende tilslutning til arrangementer
på andet end dagligt rofarvand. Således var der kun 5 deltagere til nattergaletur i Ringsted, og slet ingen var interesseret i vikingespillet i Frederikssund. Løvspringsturen på Furesøen samlede godt 20 deltagere, mens
en planlagt tur tur til Roskilde Fjord med en halv snes tilmeldte måtte
aflyses pga. blæst.
Årets næstsidste arrangement på vandet samlede seks deltagere til en
dejlig efterårstur på Furesøen i begyndelsen af oktober.
Måneskinsturene samler fortsat mange, op til 50 deltagere, når vejret
er godt på disse fredagsaftener, hvad det var i år.
SkI. Hans aften var præget af storm, så det planlagte arrangement med
grill ved Strandmøllekroen måtte opgives, og arrangementet holdes i klubben
- i lighed med sidste år - så grillen kom i stedet i brug på terrassen. Sidst
på aftenen, da vinden var løjet noget af, kom enkelte roere en tur på vandet.
Det gamle Trekroner Fort blev i 1994 delvist åbnet for offentligheden,
idet kanalrundfarten nu lagde til der, og en restaurant blev åbnet. Normalt
er der ikke adgang til at lægge til som privat sejlende, men vi fik en
særaftale med restauratøren, og en aften i juli aflagde vi besøg med ca. 75
DS R-roere. Det var interessant at se de gamle bygninger og udsigten mod
havnen fra den vinkel. Forhåbentlig bliver der også mulighed for et besøg
i 1995.
Igen i år var der rundvisning på Holmen. Flådestationen tillod denne
gang 50 deltagere mod 25 i 1993, så en del flere fik muligheden, men stadig
måtte nogle gå forgæves. Vi måtte i år bruge en hverdagsaften på arrangementet, hvilket gav lidt mindre tid, men deltagerne fik dog et fint indtryk
af området og dets historie.
Juleroningen, der afholdes sammen med kredsens øvrige klubber, blev
pga. kraftig blæst omdirigeret fra Nyhavn til Skovshoved Roklub, hvor gløgg
og æbleskiver blev fortæret.
l efteråret og vinteren har motionsafdelingen afholdt søndagsklubaftener med spisning og hygge. Således var der i november ca. 25 deltagere
til bowling.

Lars Bundesen

o

Abogen 1994 er den første årbog, der indeholder et indlæg om kajakker,
og derfor har jeg valgt at starte med lidt historie om kajakkernes indtog i
en gammel klub med mange traditioner.
1981 nævntes kajakker for første gang, og diskussionen gik på, hvorvidt kajakroning skulle forekomme i DSR. Bestyrelsen nedsatte derfor et
kajakudovalg bestående af tre personer, som skulle arbejde videre med dette
emne. Aret efter modtog DSR to nye kajakker, og to medlemmer sendtes
på instruktionskursus i Skovshoved Roklub.
Siden har kajakroningen udviklet sig stille og roligt. Vi er med ved
de traditionelle arrangementer i DSR, såsom Struckmannparken og Sankt
Hansaften. Vi deltager i handicap-turneringer hver tirsdag i Hellerup
sæsonen igennem , ligesom deltagelse i "Tour de Gudenåen" - langdistancekaproning - også er blevet en årligt tilbagevendende begivenhed.
1991 var året, hvor DSR's kajakker for første gang tog på langtur. To
kajakker i selskab med en to-åres inrigger roede fra Prag til Berlin. En
utrolig flot tur. Året efter gik turen til Rusland i en bådtype, vi hverken vil
kalde kajak eller robåd, men de bevægede sig fremad ved hjælp af en pagaj.
1992 markerede sig også ved at vi holdt vores eget kajakinstruktørkursus
med deltagelse af 10 DSR roere.
1994 skrev vi historie på lige fod med 1982. l 1982 kom de første
kajakker, i 1994 blev kajakskuret (med plads til 30 kajakker) opført på
græsplænen foran bådværftet. Kajakkerne er kommet for at blive. Udflytningen af kajakkerne fra bådhallen har givet mulighed for at udvide
robådsparken. Samme år blev klubbens andet kajakudvalg nedsat. Udvalget
arbejder konstruktivt for at bevare roånden , og vores udgangspunkt er at
fremme kajaksporten og kammeratligt samvær i DSR.

Vibeke lansen
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KAPRONING 1994
DSRs kaproere havde for hovedpartens vedkommende en god sæson i det
forløbne k Vi var repræsenteret i alle klasser lige fra junior til eliten for
at ende med veteran- og motionsroere. Resultaterne blev flotte over hele
linien .
For tredie år i træk blev DSR mest vindende ved Danmarksmesterskaberne, hvor vi både vandt dobbelt-sculler, dobbelt-firer og olier i herreklassen suverænt - hvilket vi har gjort siden 1992.
Ud over regattaerne herhjemme var flere af kaproerne ude det meste
af sommeren i det store udland. Tidligere tiders kaproere kan nok nikke
genkendende, når man nævner: Oslo, Ratzeburg, Amsterdam, Paris, Luzern
og Goteborg, mens vi tillige havde en hel del roere med ved Verdensmesterskaberne i USA.
Thomas Poulsen blev verdensmester i letvægtsfirer. Det kom ikke som
den helt store overraskelse, idet mandskabet fra Bagsværd, Odense, DSR og
Lyngby var ubesejret gennem hele sæsonen. I VM-finalen blev det til en
suveræn sejr med en sikker føring fra start til m§1.
Mette Bloch havde sat sig sammen med unge Anna Helleberg fra Sorø.
Flere ledere indenfor DFfR så helst, at Mette dannede par med Lene
Andersson, men sådan skulle det ikke være. Trods flere meninger om holdets
styrke, eller mangel på samme, opnåede Melie og Anna at ro sig til VMfinalen, hvor de blev nummer 6.
Morten Tibian opnåede sammen med en roer fra Roskilde at ro sig
til VM-finalen i herrernes tunge dobbelt-sculler, hvor de også blev nummer
6. Et meget flot resultat og samtidig bemærkelsesværdigt, da de to roere
nærmest var at regne for reserver til den tunge herredobbelt-firer, der
gennem det meste af sommeren levede en meget omtumlet tilværelse.
Lene Andersson blev udtaget til WM i letvægts-single-sculler, hvor
hun blev nummer 9.
Kaare Mattesen og Jesper Hattel blev i ellevte time udtaget til VM
i den tunge otter, der, den korte forberedelsestid taget i betragtning, gjorde
det ganske godt, selvom det ikke blev til en finaleplads .
Som nævnt i flere af årets klubblade, var vores tunge herreroere ude

for nogle særdeles turbulente oplevelser, der vel nærmest m§ betragtes som
skandaløse. At roerne fandt sig i det gennem en hel sæson, er der nok ikke
ret mange, der helt forstk Henning Juul og Jesper Engelbrecht roede i
begyndelsen af sæsonen dobbelt-sculler med rimelige resultater til følge.
Teis Hansen, Søren Aasmul og Morten Tibian var blevet involveret i et
dobbelt-firer-projekt med en roer fra Bagsværd Roklub . De tunge drenge
roede i Danmarks Rocenters regi og blev ofte behandlet af lederne, som var
de en flok uartige børnehavebørn. Dette til trods opn§ede holdet at f§
dobbelt-fireren til at køre fint i Luzern, der skulle være sidste udkald med
hensyn til udtagelser til VM.
Rolederne var dog ikke tilfredse, og da dobbelt-sculleren med
Henning Juul og Jesper Engelbrecht mærkværdigvis ikke fik det til at køre
i Luzern, fandt rolederne fra Rocentret p§ r§d. Jamen man kunne jo
involvere Henning og Jesper i dobbelt-firer projektet! Sammen med en i
sculler meget stærk, men ung, roer fra Lyngby, blev roerne sat i stævne over
en lang week-end p§ Furesøen. Der blev roet udtagelsesløb i dobbelt-firer
i alle mulige og umulige kombinationer og med og mod hinanden.
Resultatet af denne panikhandling blev iøvrigt, at holdet endte med
at se ud, som det hele tiden havde gjort. Men p§ et tidspunkt blev det nok
for en af roerne, der til sidst ikke troede p§ projektet, hvilket senere skulle
vise sig at holde stik. Man m§lIe aller en gang ændre p§ holdsammensætningen, der fik en nedtur af format ved Verdensmesterskaberne.
Resultatet udeblev heller ikke. Fire af DSRs roere, der havde været
impliceret i projektet under Danmarks Rocenter, valgte enten at stoppe med
at ro eller holde en lang tænkepause.
Denne meningsløse behandling kan ingen selvstændigt tænkende
voksne og seriøse sportsfolk være tjent med, og det beviser jo også, at det
måske ikke altid er lykken at være sportsudøver på et højt plan.
Det blev også en turbulent periode for nogle af DSRs unge og lovende
letvægtsroere, der i øvrigt overraskende vandt guld ved Nations Cup. Via
nogle testløb p§ Bagsværd Sø i de spæde forårsmåneder opnåede Thomas
Ebert og Henrik Jensen at komme på en letvægts-dobbelt-firer, der viste
sig at blive flyvende. Holdet vandt både i Paris og i Ratzeburg og opnåede
oven i købet som før nævnt at vinde guld ved U-21 roernes VM, der også
foregik i Paris. Mærkeligt nok valgte DFfRs Kaproningsudvalg ikke at
udtage holdet til seniorernes VM, selvom roerne jo havde bevist, at de roede
stærkt nok. Nej, nu skulle der eksperimenteres.
Man fik fat i Anders Brems, der også havde gjort det godt i letvægtsklassen, men i single-sculler, for nu ville man pludselig ud af de fem roere
danne en dobbelt-sculler. Roerne roede udtagelsesløb over en weekend med
hinanden og mod hinanden, og det hele endte med, at Thomas Ebert fra
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DSR blev udtaget til VM i dobbelt-sculler sammen med en roer fra
Silkeborg.
Tilbage stod så resten af GULD-dobbelt-fireren med DSRs Henrik
Jensen, der sådan set kunne vælge at afslutte sæsonen midt i den. Det skal
lige med i denne beretning, at også Henrik Jensen ved sæsonafslutningen
valgte at holde en tænkepause fra roningen på topplan.
Vore nationale kaproere behøvede ikke at have de samme bekymringer. De gjorde det ganske godt ved regattaerne herhjemme, da der for
enkeltes vedkommende var rigeligt at hamle op med. Emilie Hasløv var
DSRs eneste junior-roer. Gennem det meste af sæsonen roede hun singlesculler og gjorde det fremragende. Emilie viste sig hurtigt at få styr på
teknikken og roede rigtig stærkt. Emilie har det nu heller ikke efter fremmede, idet hendes far var stroke på KVIKs bombefirer, der vandt GULD
ved OL i 1964. Det blev til flere sejre herhjemme, og fortsætter Emilie i de
kommende sæsoner med sin flotte, stilrene og stærke roning, tror jeg, at vi
har fundet Mette Blochs afløser.

På damefronten havde vi flere med ved kaproninger end set længe.

Morten Tibian forsøgte at stable et projekt 4 på benene af nogle piger, han
havde talentspejdet sig til ved gymnastikken i vintersæsonen. Pigerne
trænede flittigt og fik efterhånden styr på det at ro med een åre. Fortsætter
de, kan det da blive helt interessant at se, om vi i de kommende år i DSRs
kaproningsafdeling får en overvægt af een-åres roere i forhold til, hvad vi
har været vant til før.
Rie SØrensen og Stinne Petersen forsøgte sig også med at ro een-åres
båd. De valgte den sværeste bådtype af alle: toer uden styrmand. Det
begyndte hen ad vejen at se helt lovende ud , selvom de ved regattaerne i
det store udland fandt ud af, at de udenlandske toer-uden- kvinder roer
h ...... s stærkt. I begyndelsen af sæsonen fik Rie og Stinne takket være et flot
ben-arbejde en sponsorkontrakt, der betød, at pigerne dels ved hjælp af
sponsorpenge, dels ved hjælp fra klubbens side kunne købe en splinterny
toer uden styrmand, mage til de franske verdensmestres.
Rie og Stinne fandt herved ud af, at det er temmelig svært sådan bare
lige at sætte sig ned i en flyvende og superIet båd, og selvom de ikke
opnåede store og bemærkelsesværdige resultater i 1994, har de bestemt ikke
opgivet at ro videre i een-åres bådene.
DSR havde tre nationale sculler-damer med i 1994. Det var de to nye:

Helle Holm Petersen og Anette Tornehøj samt den mere garvede Camilla
Riff-Alexandersen. De to førstnævnte var mest med for at lære, men Helle

Emilie Hasløv

Holm Petersen opnåede at vinde et par sejre i Maribo, mens Anette Tornehøj
også oplevede, hvordan det er at dyrke svømning i Vandkraftsøen i Holstebro.
Camilla klarede det ganske fint i sculler og formåede flere gange at
følge nogle af vore tidligere toproere til dørs i sine løb ved regattaerne
herhjemme. Allan Væverskov forsøgte sig ligeledes i letvægts-sculler i
begynderklasserne, hvor han hevet par sejre hjem blandt andet i Sorø.
Anders Brems skulle som vanlig ud at bide skeer med sin værste konkurrent fra Korsør. Anders var ofte tæt på og vandt bl.a. i Amsterdam, men
det blev konkurrenten , der kom til VM.
Torben "Gustav" Knudsen havde som træner flere motion+ hold med
i den forløbne sæson. Ofte så vi dobbelt-fireren med Kasper Haagensen ,
Per Frandsen, Kasper Mortensen og Michael Stenholm til start. Desværre
skulle de som regel møde nogle super-Iandsholdsroere, der hurtigt efter
starten trak fra dem, men holdet satsede vel samtidig på at holde sig i form
til Danmarksmesterskaberne og at lære at fungere som en helhed i dobbeltfireren "Aslaug".
Også Gustavs "Hønseotter" var med ved nogle aftenkaproninger og
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pr. tradition ved det 20 km lange Gota Elv Rodden, hvor man gjorde det
rigtig godt med Peter Klug-Andersen ved styrlinerne.
Vore to letvægtsdamer, Camilla Rohde og Charlotte Marcussen, havde
hver udset sig en makker fra Lyngby Dameroklub til dannelsen af et par
letvægts-dobbelt-scullere. Begge hold gjorde det hæderligt gennem
sæsonen, hvor Camilla Rohde blandt andet vandt finalen med sin makker
ved Holland Beker Regattaen i Amsterdam og senere blev udtaget til U-23
VM i Paris.
Det er blevet til mange sejre, både nationalt og internationalt, til DSRs
kaproere i 1994. Så mange, at en opremsning vil fylde temmelig meget i
denne årbog. Der kan henvises til DSRs klubblade gennem det meste af
sidste sæson, hvor alle roernes resultater - eller mangel på samme, udførligt
står beskrevet.
Til gengæld vil jeg afslutte denne beretning med at fortælle om DSRs
succes ved Danmarksmesterskaberne, der blev afviklet på Bagsværd Sø så
sent som den 1. oktober.
Desværre formåede vore kvindelige kaproere ikke at leve op til triumfen fra året i forvejen. Årsagen skal nok ses i en vis form for mathed fra
vore hjemvendte VM-deltageres side. Thomas Poulsen og Lene Andersson
satsede på at slå Middelfarts garvede vindere i mix dobbelt-sculler af
pinden. Poulsen og Andersson fik medaljerne overrakt på land, for modstanderne havde åbenbart mixet så meget, at det senere skulle resultere i et barn.
I hvert fald trak Middelfart-parret sig ud af løbet. Vi blev dermed for første
gang forbundsmestre i mix dobbelt-sculler.
Rie SØrensen og Stinne Petersen samt Mette Bloch og Lene Andersson
var DSRs bud på et Danmarksmesterskab i kvindernes dobbelt-sculler, som
vi vandt i 1993. Længe lå Andersson og Bloch side om side med Lyngbys
stærke deltagere, der vandt løbet med en luftkasse til forskel.
Emilie Hasløv roede sit sidste DM-løb som junior, hvor det blev til
en fornem 2. plads efter VM-bronzevinderen fra Nykøbing F.
Anders Brems ogAllan Væverskov var begge i DM-finalen i letvægtssculler, hvor Anders blev nr. 3 og Allan nr. 6.
Jesper Engelbrecht og Henning Juul - hvem ellers- vandt med 5
sekunders forspring DSRs første Danmarksmesterskab den dag, og det var,
ikke overraskende, i herrernes dobbelt-sculler.
Helle Holm Petersen fik sin sag for over for Anna Helleberg, Sorø,
i letvægtssculler. Næsten 1 minut var forskellen i mål.
SørenAasmul, Teis Hansen, Jesper Engelbrecht og Henning Juul slap
for andet år i træk at møde til start i dobbelt-firer, da ingen åbenbart turde

Henning Juul og Jesper Engelbrecht
at møde dem. De fik sig en vinder-uden-kamp-medalje med hjem.
Birgitte Hanelog Regitze Siggaard med Anne Kathrine Secher som
styrmand fik ligeledes en vinder-uden-kamp-medalje med hjem i tasken.
Forbundsmesterskabet i 2-åres inrigger er der åbenbart ikke stor interesse
om mere, da flere inrigger-roere åbenbart mere satser på at vinde 4-åres,
hvor der er større konkurrence. I år havde DSR ingen til start i 4-åres
inrigger, hvor vi ellers før var ret så suveræne.
Camilla Riff-Ale.xandersen forsøgte sig i single-sculler mod Danmarks nye verdensmester fra Sorø. Camilla blev nr. 4 ud af 5.
Jens Chr. Pørneki, Thomas Poulsen, Morten Tibian og SØren Aasmul
dannede et rigtigt outsider-hold i firer uden styrmand. Vi kan nu åbenbart
også markere os over det meste af linjen i een-åres bådene, for sandelig om
ikke DSR vandt løbet i suveræn stil.
Charlotte Marcussen og Camilla Rohde prøvede lykken i kvindernes
letvægts dobbelt-sculler - det gjorde Lyngby også og vandt løbet foran
DSR.
Henrik Jensen og Thomas Ebert, gulddrengene fra Nations Cup, fik
sig et meget let Forbundsmesterskab. Et begynderhold fra KVIK fik godt
og grundigt bank med over et halvt minut.
Per Frandsen, Michael Stenholm, Kasper Mortensen, Kasper Haagensen og cox Jacob Thesander samt Jochum Poulsen, SØren Holm Mikkelsen,
SØren Dybbroe, Bjarne Smedegaard og cox Lennert Stigsen var DSRs bud
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i 4-åres inrigger. Med hele 13 deltagende hold skulle det vise sig at blive
en svær nød at knække for begge vore mandskaber, og ingen af dem nåede
til finalen.
Lisbeth Marner, Sofie Hesselkilde, Mette Overgaard og Anette Tornehøj samt Mette Bloch, Camilla Riff, Rie SØrensen og Lene Andersson var
vore repræsentanter i kvindernes dobbelt-firer.
De fire førstnævnte, der gennem hele sæsonen havde roet firer, skulle
nu pludselig til at omstille sig til dobbelt-firer, mens det andet hold, via
nogle udtagelsesløb i sculler, havde kvalificeret sig til at danne den stærkest
mulige konstellation. Heller ikke her kunne det stærkeste af DSRs mandskaber genvinde mesterskabet, som vi havde vundet overlegent i 1993.

Anders Brems, SØren Aasmul, Morten Tibian, Jesper Engelbrecht,
Henning Juul, Jesper Hattel, Jens Chr. Pørneki, Thomas Poulsen, med Anne
Kathrine Secher som styrmand satte et meget flot punktum på årets Danmarksmesterskaber ved at vinde otterløbet helt suverænt. Seancen blev som
eneste lV-indslag vist i hele 5 sekunder i Danmarks Radios lV-sporten
samme aften.
Det blev samtidig et punktum for en sæson med nogle menneskeligt
store omkostninger for flere af vores/Danmarks bedste roere. Vi må håbe
på, at tingene ændrer sig radikalt i den kommende sæson, så lysten til at
være med på topplan indenfor kaproning vender tilbage.
Kaproningsafdelingen blev i 1994 på fortrinlig vis ledet af Jørgen
Blom. På trænerfronten sås Jens Chr. Pørneki, Ulrik Larsen samt Ole Bloch
og Torben "Gustav" Knudsen . Anders Brems var materielansvarlig. Mette
Bacher fungerede atter som informationschef, mens Teis Hansen var
kaproerrepræsentant.

Mette Bacher

KLUBHUSET I 1994
OgSå i den forløbne sæson er der sket nye ting på det bygningsmæssige

I

i DSR, men for størstedelen af medlemmerne er det sikkert ikke blevet
bemærket ud over en enkelt ting: Kajakskuret er blevet opført og er blevet
flittigt brugt. Det ligger på et godt sted, tæt ved vandet, således at det er
nemt at få kajakkerne ud og ind .
I denne forbindelse blev der ryddet op i beplantningen ind mod naboen mod syd, og der er blevet rejst et plankeværk, så vi fremover bliver
fri for en masse uvedkommende trafik over bådpladsen. De gamle brudfliser
langs bolværket syd for pontonen er fjernet, og der er sået græs i stedet for,
og så er de gamle grimme plantekummer på bådpladsen pist væk.
Den måske mest markante ændring er nok, at piletræet er blevet
kraftigt beskåret. Mange har syntes, at det var for voldsomt, men det var
nødvendigt, hvis vi ikke ville risikere, at træet skulle bryde sammen på
grund af sin egen vægt.
Indendørs har vi haft besvær med det elektriske, så hovedsikringerne
med mellemrum brændte af. Det var derfor nødvendigt at få ført et nyt elstik
ind og at få en ny hovedtavle, som alle kan beundre i bådehallen. Mindre
synligt er det, at varme- og ventilationsanlægget til salen er blevet udskiftet;
men det er det; klubben har nu et moderne anlæg med automatik, som
forårsager et langt bedre indeklima i salen. Der kan dog stadig være
fugtproblemer, når alt for mange mennesker er til gymnastik samtidig. Det
kan kun løses ved at begrænse deltagerantallet pli de store hold og henvise
til de mindre besøgte hold .
Endnu en forbedring er sket, men den er heller ikke umiddelbar til at
få øje på: Klubbens varmecentral er blevet renoveret, således at vi bedre kan
udnytte fjernvarmen. Måske bruger vi lige så meget energi eller næsten lige
så meget som tidligere, men vi er nu i stand til at afkøle fjernvarmevandet
meget bedre og bruger derfor færre kubikmeter fjernvarmevand, hvilket er
et ønske fra samfundets side og et krav fra Varmeforsyningen.
De fleste af disse forbedringer er blevet gennemført med økonomisk
støtte fra Ree 's legat. Uden denne støtte til klubhuset og til kaproningen ville
det slet ikke være muligt at drive klubben med det aktivitetsniveau, som vi
har i dag.

DM i otter for tredje år i træk til DSR
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I den forløbne sæson har en mindre kreds af interesserede medlemmer
arbejdet på, hvordan vi kan forbedre forholdene i husets nederste etage. Da
vi er blevet flere medlemmer, er der opstået visse kapacitetsproblemer, først
og fremmest i damernes omklædningsrum og i træningsrummet, men der
er også udtrykt ønske om et varmere gulv i omklædningsrummene, om
varme i herrernes omklædningsrum og varme og ventilation i træningsrummet. Dertil kommer, at alle baderummene godt kan trænge til en
ansigtsløftning. Der er mange, og delte, meninger om disse spørgsmål; men
der er håb om, at bestyrelsen finder frem til en konklusion , og at vi snart
kommer i gang med en renovering, også i de nedre lokaler.

GUDMUND SCHACKS
MINDEFOND

Mogens Haut

Birgitte Hanel modtager legatet af Gudmund Schaclcs Mindefond fra
H.K.H. Prinsesse Benedikte
Der var feststemning i klubben den 24. november 1994; den røde løber
va~ rullet. ud, og flagene var hejst nede ved hovedindgangen. Den årlige
pnsuddehng fra Gudmund Schacks Mindefond skulle finde sted, og salen
var fyldt med VIPs fra nær og fjern, fra klubben, fra DFfR, fra Handicapidrætten og Frihedskampen.

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte uddelte de 3 priser til
en roer, en handicapidrætsmand/kvinde og en frihedskæmper. Ved denne
lejlighed modtog Birgitte Hanel en pris, efter at Niels Henry Secher havde
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motiveret valget af Birgitte som prismodtager.
For den del af klubbens medlemmer, der har fulgt bare en lille smule
med i kaproning og som har været medlem lidt mere end en enkelt sæson,
er en nærmere præsentation af Birgitte overflødig, men til de øvrige
medlemmer er her lidt facts om en idrætsdame, der er bidt af sportslivets
mange facetter, men specielt roningens.
Så vidt jeg ved, startede Birgitte sin rokarriere i Roklubben Furesø
med Jørgen Andersen som træner, men fra 1977 foregik det i DSR, og her
har hun været flittig ved næsten hvert år frem til slutningen af firserne at
blive Danmarksmester i 2x eller 4x. Det sidste par år har hun slået sig på
inriggeren, hvor hun nu i et par år er blevet Danmarksmester i 2-åres
inrigger sammen med Regitze Siggaard. Det er dog mest på de store
internationale baner, at hun har vist sine evner. Det er blevet til adskillige
starter ved Europa- og Verdensmesterskaber og har resulteret i en broncemedalje ved OL i 1984 i LA og 5 førstepladser ved Nordiske Mesterskaber.
Det er ikke blot roningen, der har grebet Birgitte, også skisporten har
fået sin andel med Danmarksmesterskaber i langrend.
Den væsentligste grund til prisen er dog Birgittes store medvirken med
testning af kaproere og evalueringen af disse resultater til brug ved træningsplanlægningen, således at roerne får maksimalt udbytte af deres
træning. Dette arbejde har uden tvivl stor betydning for de flotte resultater,
som dansk roning har fremvist ved de store internationale løb i de senere
år. Det er dog ikke kun eliteroere, der er blevet testet. I efteråret 1993 blev
en gruppe ældre roere, fortrinsvis fra DS R, testet for hjerte- og lungefunktion for at belyse, hvordan et langt aktivt idrætsliv influerer på disse ting,
som er væsentlige faktorer i det moderne begreb: Livskvalitet.
Det var den 5. prisuddeling. Roere, der tidligere har fået tildelt priser,
er Bjarne Eltang, Regitze Sigga ard, Bo Vestergaard og Trine Hansen.

Gudmund Schack er et kendt navn i DSR, i dansk roning og i dansk
idræt i det hele taget; men mange nye medlemmer kender ham trods alt ikke.
Han var klubbens "Grand old man" og levede fra 1898 til 1988. Hans indsats
for klubben er ikke til at vurdere, blandt andet sad han i bestyrelsen i 34 år
og til sin død var han bestyrelsesformand for Ree 's Legat. Jeg vil ikke her
gentage mere, men henvise til årbogen for 1989, hvor der er et fyldestgørende indlæg og mindeord om Gudmund Schack.
Mogens Haut

:DET VAR SVÆRT
AT KOMME SYD FOR KØGE
- en beretning fra langturen Prag - Dresden

Udsigt over Moldau fra roklubben Bohemians i Prag
Det begyndte ellers så godt. Ganske vist var det oprindelige langtursarrangement Pr.ag-Swinoujscie blevet aflyst på grund af manglende tilslutning,
men en mindre gruppe DSR-medlemmer ville ikke give op så let og planlagde derfor en kortere tur på godt en uge på strækningen Prag-Dresden.
Vi havde lejet en bådtrailer i Hellerup Roklub og en Ford Mondeo til at
trække den, og onsdag formiddag den 20. juli drog vi sydpå med "Freja"
og en kajak .
Efter en times kørsel, hvor vi var nået til Køgeegnen, var der noget
der sagde "KLONK"."Det lød, som om vi tabte gearkassen", sagde Niels,
og vi kunne konstatere, at bilen efterlod en tåge af olie. Parkeret på
nødsporet kunne vi konstatere, at gearkassen var revnet og lækkede olie. Vi
måtte tilkalde Falck, der efter en rum ventetid slæbte bil og trailer til Ford
i Lyngby, hvor bilen var købt. Da vi ankom dertil var kI. ca. 15.30, og folk
var ved at gå hjem. Vi måtte nedslåede konstatere, at det ville tage flere
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dage at f~ skiftet gearkassen, og udlejningsselskabet havde ikke flere biler
med anhængertræk. Konturerne af en aflyst tur tegnede sig. Heldigvis kom
den lokale Ford-chef p~ banen, og han besluttede, at vi l~nte en tilsvarende
Mondeo af dem. En medarbejder m~tte pænt aflevere sin bil.
Under opholdet havde vi konstateret, at det ene trailerdæk tabte luft.
Ford mente, efter at have pumpet det, at det holdt trykket, men for en
sikkerheds skyld I~nte vi værkførerens reservehjul. S~ledes var vi kl. ca.
17.30 klar til igen at rulle sydp~. Efter endnu ca. en times kørsel begyndte
forbipasserende at gøre tegn tilos. Dækket p~ traileren' Ganske rigtigt,
dækket havde tabt luften, og der var faktisk ikke meget tilbage af det. Da
vi nu havde lidt halvtravlt med at n~ færgen, m~tte vi foretage et hjulskift
i noget, der lignede Formel l-tempo.
Vi n~ede færgen og var ud p~ natten n~et ned nord for Dresden efter
nogle timers skrumplen p~ de ikke imponerende østtyske motorveje. Vi
havde oprindeligt planlagt en decideret overnatning undervejs, men da vi
var ca. 6 timer forsinket, nøjedes vi med nogle f~ timers søvn i vejkanten.
Inden ankomsten til Prag gav vi os tid til et kort besøg i den tidlige
. koncentrationslejr Theresienstadt.
Omkring k1.14 n~ede vi frem til roklubben Bohemians, hvor vi h~bede
på at kunne have base de nærmeste dage. Det var lidt af et problem at finde
nogen, der kunne tale udenlandsk, men det lykkedes os at få lov at slå vore
telte op på græsplænen og benytte deres badefaciliteter. Ellers havde vi
kunnet bo på det pensionat, der var tilknyttet klubben, men det kostede
noget i retning af 200,- danske kr. pr. næse pr. nat, så vi foretrak teltene.
Vi havde forgæves forsøgt at ringe klubben op inden vi rejste hjemmefra,
s~ vi var spændte p~, om vi kunne bo der.
Bohemians, der ligger ca. 5 km fra Prags centrum på den østre flodbred, er en stor klub. To etager b~dhal - en for scullere og en for kajakker.
Der var dog en bemærkelsesværdig mangel på aktivitet i klubben - der var
kun ganske få mennesker i klubben de dage, vi var der, og det lykkedes os
p~ grund af kommunikationsvanskelighederne aldrig at komme i snak med
nogen af dem - de viste i øvrigt ingen interesse for, hvad vi var der for.
De følgende dage gjorde vi s~ Prag. Vi havde ikke tid til den store
fordybelse, men fik selvfølgelig set borgomr~det, Karlsbroen og omr~det
omkring det gamle rådhus. Prag myldrede som altid med turister, men var
heldigvis endnu ikke blevet spoleret af alt for mange lysreklamer, McDonalds'er m.v.
Vi n~ede også at f~ god mad (og øl). Prisnivauet er steget, siden jeg var der
i '91 , men det er stadig ret billigt at spise.
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Søndag formiddag startede vi s~ vores rotur nordp~. Vi havde forsøgt
at få fat i detaljerede kort over floden, men uden held. En mand fra roklubben mente at vide, at der var tre sluser p~ turen gennem Prag, s~ vi
turde ikke fastlægge en alt for lang dagsrejse, da vi ikke vidste, hvor lang
tid det ville tage at passere sluserne.
Turen var planlagt s~dan, at der var et hold, der roede, og et, der blev
p~ land og sørgede for pakning af bil, indkøb, indkvartering p~ campingplads samt opsamling af b~d. Den første dag roede vi ca . 30 km, hvor der
ganske rigtigt var tre sluser gennem Prag. Den første kan man se lidt syd
for Karlsbroen.
Vi nåede til Roztoky lidt nord for Prag, hvor vi parkerede b~den ved
slusen og slog lejr p~ en græsmark i nærheden . Vi satsede p~, at vi kunne
slå teltene op der, selvom vi ikke var sikre p~, at det var tilladt at slå lejr
uden for campingpladserne. Da vi havde fortæret vores pasta med kødsauce
og fejret Birgittes fødselsdag med (tjekkisk) champagne, begyndte vi at slå
teltene op, da det mørknede. Netop da vi havde lagt os i soveposerne,
dukkede politiet op. "No camp", sagde de, formentlig henledt på vores
tilstedeværelse af en af de få, der havde passeret forbi vores lejr. Så var der
ikke andet at gøre end at pakke tingene sammen og køre tilbage til roklubben i Prag og overnatte der endnu en gang. At forsøge at finde en campingplads i omegnen ved midnatstide ville ikke være praktisk.
Næste morgen m~tte landholdet s~ køre b~dholdet ud til slusen, hvor
b~den blev efterladt, så de kunne komme videre på færden, hvorefter
landholdet igen kørte til Prag for at hente Christian og Lars H., der ankom
med tog til Prag ved middagstid. Derefter kørte landholdet til Melnik" en
lidt større by ca. 40 km nord for Prag, hvor Moldau løber ud i Elben. Vi
havde aftalt at mødes ved den første af byens broer. Efter at have indkvarteret os p~ byens campingplads fandt vi b~dholdet ved byens roklub lige
ved siden af broen. Der kunne vi lade b~den overnatte, s~ vi var fri for at
transportere den til. campingpladsen. Denne roklub brugte sjovt nok ~rer
mage til vores, d.v.s. med bl~ ~reblade.
Det var mindst lige så varmt i Tjekkiet som i Danmark. Det udløste
naturligvis en stor lyst til at hoppe i floden og køle af, men vi holdt os i
skindet p~ grund af det forurenede vand . Desværre er det jo noget sm~t med
strand og hav p~ de kanter. På det omr~de er vi danskere (også) priviligerede. Varmen medførte et stort behov for vand til dem, der roede. Et
b~dehold var løbet tør for vand undervejs, selvom vi syntes, de var blevet
vel forsynet med adskillige flasker, s~ de var noget dehydrerede, da de blev
modtaget af landholdet efter dagens rotur.
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Efter at vi gentagne gange havde klaget til den unge mand, der ene mand
passede pladsen om aftenen, blev de med forstærkning fra politiet smidt ud.
Vores anseelse blandt de øvrige steg betragteligt - også hos ham, hvis bil
vi havde skrammet.
Da vi pga. de sluser, vi måtte tage højde for undervejs uden at vide,
hvor mange der var, ikke kunne tilbagelægge så store dagsrejser, kunne vi
se, at vi vanskeligt kunne nå Dresden. Vi besluttede derfor at køre et stykke
nordpå, således at vi kunne nå at ro på hele den tyske strækning, som vi
håbede var mere interessant end den tjekkiske.
Vi kørte derfor til Decin og roede videre derfra. Som vi havde håbet,
var ruten også mere interessant derfra. Nu begyndte det "sachsiske Schweiz
" med sine charmerende små byer neden for klippeskrænterne langs floden.
Talrige små færger gik i fast rutefart over floden, og store hjuldampere gled
op og ned langs floden. I Konigstein var der bekvemt nok en campingplads
ned til vandet, således at vi kunne lade bådene blive liggende i strandkanten.

Birgitte og Torben på vej mod Karlsbroen
Om tirsdagen nåede vi til Litomerice. Roturen gennem det nordlige
Tjekkiet var generelt præget af mangel på visuelle oplevelser. Der virkede
generelt lidt øde - der var hist og her diverse industri, hvoraf en del syntes
at være lukket. På lange stræk var det svært at se, hvad der befandt sig bag
de græsbevoksede skråninger ned til floden, men det virkede ikke som om
der var den store menneskelige aktivitet. Floden bar præg af en helt
manglende anvendelse til rekreative formål - ingen fritidsbåde, ingen
campingpladser ned til floden. Folk badede i floden - trods dennes givetvis
store forurening. Først i Decin så vi en stor græsplæne ned til floden, hvor
der endog var en vandskibane.
På campingpladsen Brozany ved Litomerice havde vi en begivenhedsrig aften. Undervejs til vores plads med bådene lykkedes det os - da campingpladser generelt ikke er så velegnede at svinge rundt med en trailer med
båd på - at skramme en Mazda tilhørende en Ossie. Han blev ret ophidset,
men faldt til ro, da det nødvendige papirarbejde var overstået. Lige over for
os var der en gruppe yngre, kraftigt øldrikkende Ossier, der underholdt de
nærliggende campister med musik fra en bil-stereo på fuldt knald. Vi fik
at vide, at de i flere dage havde larmet sådan til langt ud på natten. De
øvrige havde forgæves klaget tillejrledelsen. Vi var ret trætte, så vi var ikke
særlig villige til at stå model til det. Da den omtalte gruppe ikke just var
tiltalende typer, var det næppe nogen god ide selv at brokke sig til dem.

Fredag nåede vi så Dresden, hvor endemålet var Dresdner Ruderverein
i byens sydvestlige udkant, en roklub der tidligere har haft besøg fra DSR.
Her kunne vi overnatte mod betaling af DM 7,5 pr. mand, et beløb, der jo
ikke ruinerede os. Vi var i øvrigt ikke klubbens eneste gæster - en hollænder i kajak var på vej hjem til Holland ad floder og kanaler; han var også
startet i Prag. En lidt længere langtur end vores!
Fredag aften nåede vi så at se lidt af Dresden, der jo blev enormt ødelagt af allieret bombning i krigens slutning. Kongeslottet står dog tilbage,
og man er ved at genopbygge Frauenkirche (hvis man er interesseret, kan
man bidrage til genopbygningen ved at "adoptere" en sten).
Lørdag morgen startede vi så hjemturen - Lars H. og Birgitte med
tog, vi andre i bilen. Vi var heldige og kom med en færge tidligere end vi
havde reserveret til, og allerede ved midnatstide var vi, uden uheld på
hjemvejen, tilbage i DSR.
Der er muligvis nogle, der vil hævde, at det ikke er rigtig langtursroning, når ikke alle ror hele tiden. Hertil er at sige, at det er betingelsen for
at lave ture i områder, hvor man ikke bare kan overnatte på en mark ved
floden, og der ikke er campingpladser ved floden. Jeg tror, at der i fremtiden
vil blive flere af den slags ture. I øvrigt vil det til sådanne ture være en stor
fordel, om klubben anskaffede en bekvem trailer til een eller to både.
Deltagerne i turen var: Birgitte Bruun, Torben Bonde, Charlotte Ringius,
Niels Marker, Christian Pedersen, Lars Boe H. Hansen og undertegnede
Lars Bundesen
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STUDENTERRONING
I CAMBRIDGE

versity of Cambridge. Universitetets historie går tilbage til det 13. århundrede, og over halvdelen af kollegierne er grundlagt i perioden frem til
slutningen af det 16. århundrede. "Kollegium" er en dårligt dækkende
oversættelse af begrebet college; Cambridge-studentens college er ikke blot
det sted, hvor man bor: det er der, man finder de fleste af sine venner, det
er centeret for ens sociale liv, og det er ikke mindst centrum for ens
sportslige udfoldelser.
Studenternes lokalpatriotiske følelser for deres kollegier er hele
grundlaget for den rige inter-kollegiale konkurrenceaktivitet, der sætter sit
afgørende præg på næsten al sportsudøvelse, og dermed på hele hverdagen,
i universitetsbyen.
The College of the Blessed Mary the Virgin, St John the Evangelist,
and the glorious Virgin St Radegund - lykkeligvis bedre kendt som Jesus
College, eller blot Jesus - er mit hjemsted i det fremmede. Jesus er
videreførelsen af et betydende benediktinsk nonnekloster fra lIDO-tallet, der
af biskoppen af Ely i 1496 nedlagdes og omdannedes til kollegium, da det
ved en inspektion kunne konstateres, at der kun var to nonner tilbage, hvoraf
den ene desuden var gravid.
Jesus College har traditionelt haft en fremtrædende plads inden for
studenterroningen i Cambridge, og der ofres ufattelige ressourcer på
opretholdelsen af et bådehus og en båd park, der omtrent kan måle sig med
DSR, men dette er langtfra enestående blandt de større kollegier i Cambridge.

kommet til Cambridge som student ved Universitetet, begyndte min noget
sene karriere som kaproer.

Blandt de talløse sportsgrene, som dyrkes i Cambridge, indtager roningen en særlig stilling: den har det største antal aktive udøvere på alle
niveauer, og den dyrkes hele året.
Rosæsonen begynder straks efter at årets nye studenter ankommer i
begyndelsen af oktober. Har man allerede kaproningserfaring, kan man
komme i betragtning til en af seniorbådene, men ellers placeres man efter
et foreløbigt skøn i en af kollegiets Novice Boats, der træner med henblik
på deltagelse i Fairbairn Regatta sidst i november. Fairbairn' s er opkaldt
efter Stephen Fairbairn, der var en berømt Rowing Blue, og i øvrigt træner
for Jesus 1st VIII i mere end en menneskealder. l Fairbairn 's deltager cirka
70 både, og alle ror mod alle, idet båden med den hurtigste tid bliver vinder
- ganske enkelt. Da nogle ror i cravelbyggede både (sheIIs) og nogle i
klinkbyggede både (clinkers), hvilket giver Shell Crews en urimelig fordel,
er der en særlig præmie til Fastest Clinker - den hurtigste klinkbyggede båd .

Alle studenter i Cambridge er - skal være - tilknyttet et af de godt
30 uafhængige colleges, der på mærkværdig vis tilsammen udgør the Uni-

Som sagt begav jeg mig lynhurtigt ned til Jesus College Boat Club
(lC.B.C.) efter min ankomst til byen. Da jeg på forespørgsel måtte medgive,

Jesus College
Allerede en af de første dage efter at jeg i begyndelsen af oktober var an-
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at jeg havde roet i årevis i DSR, blev jeg sat i en Senior Boat den første
dag, selvom jeg protesterede og understregede, at Jeg aldrig havde dyrket
kaproning; al ære være mine velmenende roinstruktører og min styrmandsinstruktør i DSR i 1987, men det var temmelig klart fra første øjeblik, at der
var noget helt grundlæggende galt med min roteknik, hvis man kan kalde
det en roteknik. Den store fordel ved at dyrke kaproning på en smal flod
som Cam er, at træneren kan cykle langs med floden og hele tiden kan følge
hver enkelt roers bevægelser og give direktiver og kommentarer. Da vi lagde
ind til bredden tre miles nede ad floden, fik jeg kun een kommentar:
"You've got a lot to Iearn!".
Man skal jo ikke lade sig slå ud af en smule kritik, men jeg besluttede
efter samråd med træneren, at det nok var en god ide at ro som Novice "til
at begynde med", ogjeg blev så placeret i lesus' 2nd Novice VIII, hvorefter
træningen kunne begynde. Fem træningsture - Outings - på floden hver uge,
hvortil kom tre gange circuit-træning, var åbenbart opskriften på succes, så
alle måtte indstille sig på at yde de nødvendige ofre i form af udeblivelse
fra forelæsninger, forkortet nattesøvn og begrænset (dog ikke ganske manglende) selskabsliv. I overensstemmelse med århundredlang tradition ror
'Novice Crews om morgenen, således at den lyse del af eftermiddagen er
forbeholdt Senior Crews. Morgenen vil i denne sammenhæng sige så snart
det bliver lyst. Vi mødtes derfor på kollegiet hver morgen i buldrende mørke
på et givet tidspunkt mellem klokken seks og klokken syv, hvorefter vi løb
ned til bådehuset, når alle var dukket op enten af sig selv eller efter at være
blevet trukket ud af sengen af de andre, hvis de var mere end fem minutter
for sent på den. Så kunne vi tage båden ud af bådehuset og sætte den i
vandet og være klar til at lægge fra, så snart det begyndte at blive lyst.
Det lyder rædselsfuldt, men det er en stor oplevelse at sidde i vinterkulden iført tre par træningsbukser og fem sweatshirts, foruden hue og
halstørklæde, og vente på solopgangen, medens man lytter til alle de andre
roere fra alle de andre kollegier, og hører dem pusle og rumstere med de
snesevis af andre både, der også er på vej ud. Så bryder lyset frem, træneren
skubber båden ud fra bolværket, og opvarmningsøvelserne begynder - hele
tiden afbrudt af opbremsninger, fordi andre både foran blokerer floden: Cam
er de fleste steder ikke bred nok til, at to både kan passere hinanden, uden
at den ene viger og trækker årerne ind.
Det første stykke af floden er ikke særlig spændende, men det gør ikke
så meget, da det jo gælder om at koncentrere sig om roningen, og ikke at
nyde udsigten. Men når man kommer nogle kilometers penge øst for byen,
til Fen Ditton, udfolder der sig det yndigste landskab, man kan tænke sig:
marker med fritgående heste og køer, landsbykirker på bakketoppe, smukke
bindingsværkshuse, og lange rækker af piletræer, der hænger ud over vandet.
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Det hører med til Cambridges særlige charme, at det stadig er en forholdsvis
lille by, der ligger midt ude på landet, og det kommer altså ikke mindst
roerne til gode. Efter cirka 4lh kilometer - 3 miles - når man frem til en
sluse for flodbåde, og her vender man om, hvorefter båden lægger ind til
bredden; træneren kommer med sine kommentarer og gode råd, og besætningen får et kort hvil, hvorefter man ror lidt op ad floden igen, øver
nogle starter eller noget teknik, og så ror hjem. I løbet af sådan en Outing
ror man omkring 10-12 kilometer, og det tager 2-3 timer i alt, så det passer
næsten altid med, at alle kommer for sent til deres forelæsninger, selvom
de kommer i deres rotøj direkte fra bådehuset.

***
Come on JESUS, Come ON! You can do it! Pul! HARDER! Pul!lhose
Jinishes through! Sit back! Squeeeeze it with the legs! II 's al! in the legs!
Watch your blade heights! Only Jive more minutes! You 're nearly there!
Chris, vores træner, cyklede langs bredden sammen med resten afvort
Bank Party og støttede os med sine opbyggelige tilråb, som vi havde hørt
så mange gange før. Det var den store dag, som de to måneders hårde
træning havde forberedt os til. Det var Fairbairn 's.
Starten gik, og det blevet meget hårdt løb. Ruten er lagt således, at
der skulle være mulighed for 10-12 minutters roning for fulde gardiner, og
det er meget lang tid, når man er i så dårlig form, som jeg stadig var på det
tidspunkt. Vi havde fået at vide, at "Fairbairn 's is gonna be Iike Heil".
Det passede. Vi passerede broen, hvorpå venlige sjæle for år tilbage
har malet med store bogstaver: "PULL HARDER". Omkring halvvejs meldte
der sig en næsten uovervindelig trang til at give op. Alle i båden følte vist
det samme, men alligevel blev de ved med at ro. Mærkeligt. De opmuntrende råb fra bredden havde deres virkning, selvom vi vidste, det var løgn, når
hris råbte, at vi var over halvvejs, og hans "last minute and a half" føltes
som timer og var i hvert fald mere end en mild underdrivelse. Nå, men vi
kom igennem det.
Det viste sig, at vi blev en samlet nummer olle hos herrerne (af de
67) i tiden 10:42, hvilket vi kunne være godt tilfredse med . Vi havde måttet
nøjes med at ro i en gammel, tung klink-bygget båd, fordi damernes 1st
Novice VIII havde været ude og træne i en cravel-bygget båd, og en af
damerne havde fået den ide at rejse sig op i båden, hvorved hun var trådt
lige igennem den tynde bund, så båden omgående var sunket. Den var selvfølgelig blevet bjærget, men der var ingen chance for, at den kunne repareres
på det par dage, der var tilbage før Fairbairn ' s. Så der var ingen cravel-båd
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tilos. Til gengæld vandt vi præmien som Fastest Clinker, så pladsen i
lC.B.C.s annaler var, trods vore kvaler, sikret, og vores Boat Captain
gryntede af tilfredshed over resultatet.
Belønningen for al vor møje var deltagelsen i The Fairbairn Dinner
i kollegiets Main Hall - kendt som en noget våd affære. Der var dækket op
i den store stil. Vi, The Novices, måtte nøjes med at være iført vore
sædvanlige smokinger, medens seniorroerne fra 1st og 2nd VIII - genstanden for alles beundring - bar lC.B.C. boaties ' blazers: hvide flannelsjakker med rød- og sortstribede kantbånd .
Aftenen bød på et indviklet rituel. På tilsyneladende vilkårlige tidspunkter afsang de forskellige bådes mandskaber deres sange, stående på
bænkene og iført mandskabets reglementerede hat. Hattene fremstilles af de
stivede stofservietter, og deres udformning går i arv fra mandskab til
mandskab. Vores hat fremstilledes ved at binde knuder på alle serviettens
hjørner, medens andre havde mere komplicerede designs. Hatten beholdtes
selvsagt på hovedet under resten af måltidet.
Ved udgangen blev hattekreationerne nævenyttigt konfiskeret afpersonalet, men heldigvis havde de fleste et lommetørklæde eller noget andet, der
kunne anvendes som erstatning, så vi kunne gøre en passende imponerende
entre i kollegiets bar efter middagen. Så var der dans i kstlo.kalet ved siden
af baren, og vi fik nogle ganske få pints. Omkring midnat lukkede baren,
og derefter fortsatte festen hos vores Boat Captain, der har kollegiets bedste
værelser (selvfølgelig).

* * *
Kort efter Fairbairn's og roer festen begyndte juleferien, og kollegiet
lå snart øde hen. Også jeg rejste hjem på juleferie, til Danmark, hvor jeg
pludselig kom til at tænke på, at der var noget med en eksamen, jeg skulle
bestå i juni måned. Af denne og adskillige andre grunde besluttede jeg mig,
modstræbende, for ikke at ro i the Lents - forårssemestrets kaproninger. Fra
umiddelbart efter nytår koncentrerede jeg mig derfor om mit akademiske
arbejde - bortset fra en helhjertet indsats for at rette op på mit lidt forsømte
selskabsliv. Det skal jo gøres.
Men det var åbenbart, at der var noget , der manglede i min hverdag,
og sammen med nogle andre diskuterede jeg derfor mul igheden for , når vi
var forbi påske, at etablere en Graduate Boat for ældre - som jeg studerende, med henblik på at deltage i sommer kaproningerne umiddelbart
efter eksamen: The Mays. Det var hensigten at tage det lidt afslappet og kun
træne 2-3 gange om ugen og så acceptere at ro i en af de lavere divisioner.

Et bump. Styrmanden i den bumpede båd anerkender nederlaget
I slutningen af april måned kom vi i gang, og pludselig en dag var
det May Week og tid for kaproningerne. The Mays er et af Cambridge-årets
kulturelle højdepunkter, kan man vist godt sige. Det er et Bumping Race,
hvilket er et særligt Cambridge-fænomen og vel nok en af de få blandt vore
traditioner, som trods alt har en slags rationel forklaring . Floden Cam er,
som nævnt, de fleste steder for smal til, at to robåde forsvarligvis kan
passere hinanden. Da kaproninger alle andre steder i verden som bekendt
går ud på, at man skal overhale hinanden, er det klart, at her er der et
problem.
Løsningen på det logistiske problem viser sig, som resultat af vanlig
engelsk snilde, at være, at bådene afsendes i divisioner på hver 16 både, der
igen afsendes med halvanden bådlængdes afstand. Det gælder så om at
indhente båden foran og støde ind i den (i bogstaveligste forstand) "bumpe" den; efter sammenstødet går begge både så ud af løbet og gør
hurtigst muligt plads for bådene bagved, så de også kan komme til at få
forn øjelsen af at støde ind i hinanden. Den, der er blevet bumpet, rykker en
plads ned i forhold til udgangspositionen; den indhentende forfølger rykker
en plads op. Dette gentager sig i fire dage i træk.
Det er på denne måde i løbet af et par mennesk~aldre muligt for et

42

43

kollegium at kravle op fra sidste plads i sidste division til første plads i
første division, forudsat at man til enhver tid er bedre end dem, der er højere
placerede i udgangspositionen - et noget konservativt system, mener nogle,
idet det naturligvis er uden betydning, hvem der faktisk er den bedste
deltagende båd; det hele afhænger stort set af, hvordan man er placeret i
hierarkiet ved løbets begyndelse (et sindbillede på det engelske samfund).
Den første båd i første division er Head of the River, hvilket selvfølgelig er det fineste, man kan være, og det, som det hele går ud på. Men
også til dem, der er på vej, er der belønning. Hvis man bumper en anden
båd, er man dagens mænd - kollegiets pryd -, hvilket markeres ved, at
man, ioden man ror tilbage til bådehuset, pynter båd og roere med grønne
grene brækket af fra træerne langs floden. Et prægtigt skue. Størst er dog
belønningen til den båd, der hver dag fire dage i træk bumper mindst een
båd foran sig. Denne båds mandskab "take blades", d.v.s. får årer: hver og
en får lov til at beholde sin åre, der får påmalet kollegiets våben, mandskabets navne og vægt (i stones) samt navnene på de kollegier, man har
bumpet. Hvem ville ikke ofre eksamen, fritid, alting! - for at have sådan
et trofæ hængende i sin dagligstue?
Rent praktisk foregår et Bumping Race på den måde, at alle de. deltagende både i en division ror ned til den anden ende af floden, d.v.s. til
slusen, og der placerer sig i den rækkefølge, der bestemmes af resultaterne
fra året før. For at man kan være sikker på, at bådene går afsted med
nøjagtig samme afstand - 1 h bådlængde - er der langs med bredden, med
den foreskrevne afstand, slået pløkke ned i jorden, hvortil der er fastgjort
kæder med et håndtag for enden. Et passende sted er anbragt en signalkanon,
der afgiver et fireminutters-signal, et etminuts-signal og et startsignal. Når
etminuts-signalet lyder, lægger bådene fra, og styrmanden har da til opgave
at holde båden tilbage ved hjælp af kæden. Når startsignalet går, slipper
styrmanden kæden, og mandskabet begynder at ro.
Det vidunderlige og nervepirrende ved et Bumping Race er, at det hele
som regel bliver afgjort ved starten. Der er jo ikke tale om, at man kan
indhente det tabte, hvis man er faldet lidt bagud: hvis man falder bagud,
bliver man bumpet bagfra, og så er det forbi . Så alle i båden ved, at den skal
have alt, hvad den kan trække i starten, og så fuld fart fremad derfra .
Den første dag var vi meget nervøse. De fleste i båden havde aldrig
roet kaproning før; nogle af os havde prøvet det en eller to gange, men der
var kun een, der før havde været udsat for et Bumping Race. På grund af
trafikprop på floden kom vi desuden først ned på plads i sidste øjeblik, efter
at etminut-kanonen havde lydt, så der var en del forvirring . Og pludselig

Et sejrrigt mandskab pynter sig med pilekviste efter et bump

gik starten. Vi rasede afsted, og selvom vi syntes, vi fløj (W \.:f vandet og
dårligt kunne få øje på båden bag os, som vi Bbenhart flIId. 1,"lldig havde
agterudsejlet, skete der ikke rigtig nog ' t fo rIIdi'. Sal1ll ilhl'. ""llII C vi ud ad
øj enkrogene se bild efter bM Irllkkel illd lil 1>11'01"1'11 , " III. IIldre havde
tilsyneladende bum p ' t hilland II.
Men sil, da vi II , 'rm 'd liS ni, 11'1 111'1 " 11 " I' II
1', ,,11 ,,,,II IlIldstændig
udmattede, hørte vi plllcls 'lig hOl'''''/ , ClII i~I , dt'l g" lI v II 111" 11\ t, m i første
semester, anvender det syst 111, ,II II. f 111 il II It II 11 111111'1111'1 " dt II foran med
h bådlængde, giver han fra sin yk 'I t cl I i t i Il ll'ilhlll ',I , II'" tdhorn. Når
man har vundet en hel længde, får man to uyt, (I • n!ir milli Cl helt fremme
med sin spids ved agterenden af båden foran, får man tre dy t. Når man så
begynder at bevæge spidsen op i retning af modstanderens styrmandssæde,
lyder hornet konstant, og så er det, at man kan tillade sig at sætte de
allersidste kræfter, som man egentlig ikke troede, man ,havde, ind på at få
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sit bump.
Vi puklede på, opmuntrede af det ene dyt, vi omsider havde fået, men
i et stykke tid skete der ikke mere. Så fik vi igen eet dyt, så vi må have
været faldet lidt bagud i mellemtiden og havde nu igen vundet ind på vores
bytte. Men så kom målstregen.
Det viste sig, at ikke alene havde båden foran os bumpet båden foran
sig; båden tre pladser foran os havde desuden bumpet båden fire pladser
foran os. Båden, vi havde jagtet og næsten ramt hen imod slutningen af
løbet, var altså den båd, der var startet fem pladser - 7Y2 bådlængde - foran
os. Vi kunne altså være godt tilfredse med vores præstation, selvom det
selvfølgelig ærgrede os, at vi lige akkurat ikke havde fået vores bump: det
ville have været en sensation, et såkaldt double over-bump, hvilket ville
have sikret os blades på een dag, idet vi ville have vundet fem pladser,
hvilket er lige så godt som, eller faktisk lidt bedre end, at bumpe een båd
hver af de fire dage, der ros. Men det klarede vi altså ikke.
Alligevel var humøret højt på andendagen. Vi ankom til vores plads
i bedre tid end dagen før og lagde os bag båden fra Churchill College, som
vi skulle forfølge. Vi kom godt fra start og kunne snart se båden bag os
falde bagud, og så efter et stykke tid kom hornet: eet dyt. Come on, guys!
Come ooooon! Træner, venner, kærester og det faste publikum heppede fra
deres cykler eller kiggede op fra deres medbragte havestole langs bredden.
Dyt-dyt! Klarer vi det? Dy t-dyt-dyt! Ja! Så tæt på nu, kom så. Dyyyyyyyyyyyyyyyt! Nu tager vi dem. BUMPPP! Jubel fra bredden, jubel i båden. Vi
gjorde det.
Hvilken vidunderlig fornemmelse, lige i det øjeblik, hvor de to
mægtige fartøjer ramler ind i hinanden. BUMPPP. Og så lynhurtigt: sæt i sæt hårdt i, så det ramte fartøj kan komme af banen og vi kan ro ind til
bredden bag dem. Lettelse, glæde, udmattelse. Og så, i overensstemmelse
med god engelsk tradition: Three cheers for Churchill - Hip hip - hurray hip hip - hurray - hip hip - hurray. Den slagne båd kvitterer med en
tilsvarende hyldest og rasler med årerne i åretoldene, når vi lægger fra for
at ro hjem .
På hjemvejen synger vi, hvad der falder os ind, og ingen behøver derfor være i tvivl om, at det er gået godt for det udmattede, men kåde
mandskab, der flyder forbi . Når vi passerer de andre kollegiers bådehuse,
gør vi en ekstra kraftanstrengelse og ror paraderoning, så alle kan se, at vi
slet ikke er trætte.
Tredje dag. Denne gang skulle vi forfølge Trinity Hall, der to dage
tidligere havde bumpet Churchill ned foran os. En stærk båd, altså. Igen kom

Et sejrende mandskab ror tilbage til bådehuset.
Kollegiets banner føres fra styrmandssædet
hornet - lidt tidligere end sidst - og igen fik vi efter en del hårdt arbejde
vores bump. Stor jubel, stor lettelse, megen kådhed .
På fjerdedagen var vi nede i meget god tid og fik et lille hvil inden
starten, da Lord Renfrew of Kaimsthorn, Jesus Colleges Master, altså
forst ander, en internationalt anerkendt professor i arkæologi, og æresmedlem
af kollegiets roklub, dukkede op på sin cykel, iført sin roklub blazer (den
eneste der sås ved floden den dag) for at se this remarkable phenofll elloll,
som han havde hørt om , Vi gætt d p5, al han m nl ' vor 's h, d . 1111d
Rcnfrew følger som r I kolll',), i('l~ 1"1' III 11Id ~ knhn . iln 1 11"1:11' . I 11111
været Head af th ' Rive r fllf " tllIlI' IIH \' '11 1.. ,,1111111 '1111,' lIf' 11111111 111 I hl 1,,1
herrernes vedk(HllIlH'IIIIl' , I k l If'\ , II h ll1l \1 il kIl I' IIII III If'\ III' 1111 I l Ull I
siden kom til at l: ,kil' I II"dl' lI \1 ri III "111111" I I MI II 11 11 III II, 11 1111 dl
ned og se dette Ol: ·Ik v.n dl l'.' , ,11111 111111 11I .lIld I II I I 11111111
Vi vandt ind p~ bfidl'll tlll ,III ,I' II 11,11 d, II I
I I 'III
potentielle offer selv bU1111' 'd ' It ""11 lIl lil Il l' , I
"
111\111'
situation som den første dag: vi klllllll' 1 "~1 l' II III~'" II dl Iii 111'"" l.. 111 1I h
og vi skulle i hvert fald holde os klar nI' lIell 1\,11 \11 1,:\'1111, 1111III \, II dl II II
hvis mandskab var meget opsatte p~ al la " Ic vall iiI' lili 111\
II 11'" II
før. Det betød, at vi, som på førstedagen, m5tt ro II 'Ir IIr ll 'I , kdl lllll II 1
lange distance, Det lykkedes at holde Trinity lI all bag (IN p. il I lild , \'(
flyttede os et betragteligt stykke fra dem, således at vi bo 'stuv 'lig li dI '.. II I
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og ventede på dem, da de kom over målstregen, men vi fik altså ikke noget
bump den dag. Alligevel syntes vi, at vi havde klaret os godt nok til at
synge og være glade på turen hjem.
Om aftenen var der den traditionelle Mays Dinner, der begynder med,
at man drikker champagne i en times tid eller halvanden i kollegiets gamle
klostergård, medens hvert mandskab bliver fotograferet med deres trænere,
styrmænd og maskotter. Så går man til bords, med Lord og Lady Renfrew
og forskellige gamle Rowing Blues som æresgæster. Man kan sige meget
om køkkenet på Jesus College, men når der er roklubmiddag, kan de godt
præstere et ordentligt måltid, og vinen var også rigelig denne gang. Humøret
var højt. Ellers var ritualet nogenlunde som ved roklubmiddagen i efterårssemestret, bortset fra, at der ikke var individuelle sange, men derimod
et par storartede fællessange, der alle gik på velkendte engelske salmer, fx
nedenstående vers på melodien til "Guide Me Oh Thou Great Redeemer"
(det er den, Katharine Hepburn prøver at lære børnene i missionsskolen i
"The African Queen"):

Downing, Maggie, Hall and Pembroke [1],
Harden us our souls of steel;
Come the day we build our Zion,
At Jesu throne this host shall kneel.
Steven Fairbairn, Colin Renfrew,
Bringing our dread foes to heel;
Bringing our dread foes to heel.

DSR'S ÆRESMEDLEMMER
Brygger Carl Jacobsen t
Professor H. J. Hannover t
Overlæge H . J. Køster t
Direktør Henning Koch t
Civilingeniør Hermann Rie t
Professor, dr. med . Knud Secher
Direktør Harald Simonsen t
Overretssagfører H. Steinthal t
Grosserer Gudmund Schack t

t

Civilingeniør J. Norman-Hansen t
Højesteretssagfører O. Bondo Svane t
Piano fabrikant Bjørn Møller t
Cand. jur. Aage Bang t
Afdelingsleder Georg Galster t
Civilingeniør Knud Mikkelsen
Højesteretssagfører, dr. jur. Bernt Hjejle t
Højesteretssagfører H. Møhring-Andersen

DSR'S ÆRESTEGN

Nicolai Lindgreen

[1] Downing Coll.; Lady Margaret Boat Club (SI. John's Col!.); Trinity Hall; Pembroke Coll.

Hans Majestæt Kong Frederik LX t
Kaptajn H. H. Bondo t
Grosserer Carl Thorup t
Direktør Henry Skov t
Direktør Harald S imonsen t
H/R- advokat H . Rømckc, NSR t
HfR-advokat E. W . Nansen, NSR t
Aktuar N. Sol berg, NSR t
Professor, dr. med . Knud Secher t
Civilingeniør Hermann Ree t

Generallæge Em. Saugrnan t
Ambassadør Frantz Hvass t
HfR-advokat Leif Rode, NSR t
Grosserer Gudmund Schack t
Direktør Axel Lundqvist t
Civ.ing. J. Norman-Hansen t
Højesteretssagfører O. Bondo Svane
Pianofabrikant Bjørn Møller t
Sagfører Erik Becker t

t
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PAPIRKNIVEN

SEJRSMASTEN

Hædersgave for fortjenstfuld indsats til gavn for DSR, en papirkniv af sølv, smykket
med klubbens stander og forsynet med inskriptionen "Fortjent", blev i 1935 som
bryllupsgave overrakt klubbens daværende protektor:

DSR skænkede på generalforsamlingen i 1934 "Sejrsmasten" til Civilingeniør H. Ree
til erindring om klubbens indtil da største kaproningssæson, der havde resulteret i 36
sejre.
Ingeniør H. Ree udsatte samme år "Sejrsmasten" som evigt vandrende præmie i DSR.

HANS MAJESTÆT KONG FREDERIK IX
"Sejrsmasten" gives af klubbens bestyrelse for et år ad gangen til et eller nere medlemmer, som i den forløbne sæson har udført særlig fortjenstfuldt arbejde for kaproningen
i DSR .

Desuden indehaves "Papirkniven" af følgende:
Ove Petersen
J. Nonnan-Hansen
Gudmund Schack
H. B. Fogh
O. Hallin
Axel Hertz
H. Høeg Rasmussen
Axel Lundquist
H. R6e
Knud Se cher
O. Mandrup-Poulsen
H.K. Rasmussen
K. R. Melgaard
Aage Jørgensen
Mogens Hee
O. Bondo Svane
Sten Ryum
Ejvind Sieverts
Jørgen Stærfeldt
Chr. Ostenfeld
Ulf Kaarsberg
Gunnar Wandel
Kr. Nørlyng
Dan Frørup
Ejnar F. Voigt
Gunnar Nyhegn
Frode Christiansen
Erik Kiersgaard
Erik Becker
H. Møhring-Andersen
Axel Mathiesen

1925
1926
1926
1927
1928
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1946
1948
1949
1950
1951
1952

Bjørn Møller
Carl Sjelle
Mogens Blaeh
Aage Bang
Wriborg Jønson
Knud O. Møller
N. O. H. Strigel
R. Møller- Jørgensen
Erik Haamann
Aage Hendrup
Carlo Larsen
Knud Mikkelsen
Leif S. Rode
Peter Wileken
D.F.D.S.
Otto Bjerrum
A. H. Bøttger
Morten Andersen
Ib Christoffersen
J. L. Mansa
Dan Nielsen
N. Sehaumburg
Stig G. Rasmussen
Niels W. Fredsted
Steen Storland
Stig Rydberg
Palle Rørsgaard
Johan Frydendahl
Erik K. Rasmussen
Herbert Marcus
Jørgen Foss

1952
1952
1955
1957
1958
1959
1960
1960
1961
1962
1963
1963
1965
1965
1966
1967
1967
1967
1967
1971
1972
1976
1977
1980
1982
1983
1988
1991
1992
1992
1994

Nedenstående liste angiver, for hvilke år trofæet er tildelt pågældende:

Gudmund Sehaek
Mogens Hee
Max Sørensen
Frode Christiansen
K. Kolman
Hugo Grumme
Aage Jørgensen
Kaj Traulsen
Ole Secher
Paul Sivertsen
H. K. Rasmussen
Erik Kiersgaard
Axel F. Mathiesen
Junior-otteren
Jørgen Krause
Poul E. Jakobsen
Begynder-otteren
Mogens Haut og
Kurt Nielsen
Toer m. stynnand
Peter Wilekcll
Niels Jørgensen
Drenge-fireren
Hans Frederiksen og
Ib Kruse
Chr. Rasmussen
Jens Rønne Hansen

1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1945
1946
1949
1950
1951
1953
1954

Begynder- otteren
Kaproningsafdelingen
Palle Blinkenberg
Niels Secher
Bent Serup Pedersen
Susanne Rørsgaard og
Annette Worsøe
Hanne Petersen
Claus Rasmussen
Poul Hedebo
Birgitte Hanel
Lena Baden
Jan Ccderkvist
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Mette Blach
Teis Pallc Hansen
Thomas Poulscn
Henrik Hcbsgaard
Thomas Ebert og
Henrik Jcnse~
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1994

50

ALLIGATOREN
Alligatoren uddeles hvert år til et medlem, der har gjort et påskønnelsesværdigt arbejde
for kammeratskabet og klublivet i DSR.
Fra 1960 til 1972 og siden 1985 er soklen til denne særprægede vandrepokal hvert år
blevet forsynet med modtagerens navn og årstallet indgraveret. I årene 1973 til 1984 er
dette imidlertid forsømt, og vi kan derfor kun gengive følgende liste over modtagere:

Jørgen Raaschou Hansen
Chr. Rasmussen
Sv. Aa. Harlev
E. Sommer Jensen
Børge Hartz
Ole Pedersen
Willem Håkansson
Ronald Clausen
Jens Krumholt
Kaj Traulsen
Finn Wibling
Martin Lyager
Jean- Pierre Zafiryadis
Birger Jensen

1961
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1975

Peter Kristensen
Gitte Pallesgaard
Keld Christensen og
Per Christensen
Frederic Bort
Kell Lauritsen
Jørgen Foss
Bjørn Andersen
Ole Hansen
Mads Pallesen
Susanne Agersnap
Birger Jønsson
Bjarne Engell
Gitte Axelsen
Steen Nielsen
David McKenna

1977
1978
1979
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

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

