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r en roklub som DSR er rammerne for klublivet og de sociale aktiviteter med til at gøre en
væsentlig forskel. Her har klubben de sidste IO ar gerrnemgået omfattende renoveringcr med
væsentlige forbedringer til følge. Et forhol ~vis nyt tiltag i klubbens historie har også været at
ansætte en køkkendame. Det gjorde del muligt at servere et måltid mad til en rimelig pris fire
af ugens aftener, hvilket har gjort sit til al forbedre det sociale liv på førstesalen de seneste 6-7
år.
Udviklingen inden for informationsteknologien har taget voldsomt fart i de seneste år. Danske
Studenters Roklub har således også faet opbygget en hjenuneside, som formentlig foreligger i
nyopsal tilstand, når dette læses. Det er muligt, at både denne årbog og forskellige artikler fra
de enkelte år vil være at finde på hjemmesiden på et tidspunkt.
Det er vores håb. at årsskrifter fra DSR fremover vil udkomme med større hyppighed, således
at der ikke igen skal gå det meste af et årti, for næste årbog foreligger. Samtidig vil vi gerne
opfordre til en mere regelmæssig og stringent registrering af begivenhederne.
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lingcnes rette sammenhæng og rækkefølge.

Af Lars Bundesen

il vi 'cm.: benytte lejligheden lil al takke alle d.:m , der med deres velvillighed har
II lh I i , selv lil rådighed for færdiggørelsen al' de nne årbog. Uden deres indsats - stor eller
lill' viII.: dette projekt aldrig have nået de hfljd 'f og Lkn kva litet, som vi mener at kunne
præsentere på de kommende si der. Vi ønsker ull . god fhrnøjelse med at studere dokumentationen aflJubbens seneste IO års histori.:.

Karen Lauberg

Henning An1elung 1916-2000

Lars Bundesen

Den 26. maj 2000 mistede DSR et afsine mangeårige medlemmer, Henning Amelung, der
døde 83 år gammel. Amelung blev medlem afkJubben i 1939 og var i 1940 en af medstifterne
af DSR's Skisekt ion, den nuværende orienteringssektio n. Ved sektionens 50-årsjubilæum i
1990 blev Henning Amelung udnævnt til æresmedlem af sektionen.
I krigsarene var J .meJung aktiv i udbredelsen af kendskabet til orienteringssporten i Danmark,
ligesom han i en årrække var fotograf og skribent for DFfR's blad Roning. Også DSR's klubblad og årbøger nød godt af hans aktivitet med pen og kamera, bl.a. i form af langtursreportager.
Ved siden af sit erhverv som redaktør af Statstidende og Lovtidende og aktiviteterne i DSR
nåede Henning Amelung i mere end 50 år at være statist ved Det Kongelige Teater. Hans
interesse for frankrig forte til udgivelsen af tre bøger, hvoraf Smør i Frankrig indeholder en
beretning om en langtur på Canal du Midi.
Af Amelungs bidrag til Danmarks Radios serie "Glæden ved ---" har Glæden ved al ro været
bragt i DSR's klubblad i december 1993. Henning Amelung var frem til de sidste år stadig
aktiv roer som medlem af det såkaldte tirsdagshold .

Teknologiens fremsla'idl på
infonnalionsområdel har
ogsiJ /undel indpas i klublivel.
(Billede fra 1999).

Billede fra
forsiden af
"Smør i Frankrig. "
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Ni -Is Ove HoImer StrigeI 19] 7-1997
AlHenning Rasmussen
Det var en tidlig morgen i maj 1961. Vi, fire hllhcfuldc gymnasieelever, var tilsagt til vores
første instruktion i Danske SWdenters Roklub O ventede spændt ved pulten, da Niels Ove
Holmer Strigel gjorde sin entre. Lidt frygtindgydende med hans stærke meninger om og holdninger til ros porten og til DSR i særdeleshed.
Det lykkedes ham at få os rettet så meget al; at vi relativt hurtigt fik vores roret, og jeg en god
ven i årene fremover.
Strigel startede I DSR i 1942 som "ekstraordinært" medlem - noget særligt - for den gang
skulle et sådant medlem anbefales og godkendes af klubben efter ganske nøje fastlagte regler.

DSR i Henning Rasmussens fonnandstid
( 1988-2000)
AI Paul Briiniche-Olsen
.leg blev medlem af DSR i efteråret 1988, et par måneder før Henning blev valgt til formand.
Jeg havde selvfølgelig dengang ingen forestillinger om, at jeg 12 år senere skulle overtage
Hennings hverv, og få havde vel også ventet, at Henning ville være villig til at være med til at
trække læsset i så lang en periode, at han som formand kom til at føre klubben ind i det ny
årtusinde. Og der har været tale om et læs, for DSR har været igen nem en bemærkelsesværdig
udvikling i Hennings formandstid.

Det blev motionsroningen og til dels langtursroningen, der fangede Strigel. Det sidste kulmirede med hans deltagelse i "Hugin-færden" til England i 1949.

Medlemmer og materiel

(:t var roning, og Strigel var aktiv både som roer og som instruktør, men det, der lå ham meget
p ~i ll dc, var klublivet og kammeratskabet i DSR. For at sætte fokus på dette udsatte han i
1')61 et evigt vandrende trofæ, Alligatoren, der hvert år uddeles på klubbens generalforsamling til en roer. der har gjort noget særligt for klublivet og kammeratskabet på førstesalen .
Også bestyrelsesarbejde blev det til i en kort periode 1960/61, hvor Strigel virkede som rochef.

D. l. oktober 1988 tæller klubben 464 medlemmer, hvoraf omkring 140 stadig er medlemmer.
Roning er ved at blive populær, og allerede et år efter er medlemstallet på 713. I midten af
90'eme går det virkelig hurtigt. bl.a. båret af, at et kendt dameblad omtaler DSR som "byens
bedste scorested". I 1994 er 516 kaniner under instruktion og i august 1995 runder DSR 1200
medlemmer, det højeste tal siden I 940'erne. Det gør DSR til klart den største rokJub i landet,
en placering som k.lubben stadig har.

l 1961 blev Strigel tildelt Papirkniven for sin mangeårige indsats for klubben.

Henning har nok i sin formandstid døbt over 3000 kaniner.

Il

Strigel og !..'Vinder var et kapitel, som oOe har bragt smilet frem hos hans omgivelser. Kvinder
havde i alt fald ikke noget at gørc i en roklub - og for den·sags skyld heller ikke på andre af
Strigels enemærker. Det var derfor heller ikke med hans gode vilje, at vi i 1968 optog de første kvinder i DSR. Jeg tror aldrig, han skiftede holdning til emnet, men det lykkedes dog at få
ham til at forsøge i alt fald en enkelt rotur med udvalgte eksemplarer af kønne\.
Slrigels ro karriere stoppede desværre brat for ca. 30 år siden, da han på sit arbejde som arkitekt faldt og invaliderede begge sine albuer. Uheldet var så alvorligt, at han aldrig efter dette
blev i stand til at holde på en åre, så i årene derefter var der kun klublivet tilbage, hvilket han
stadig deltog i.
Også dette ebbede ud, og han brugte sin fritid på arbejdet i frimurerlogen, som han i mellemtiden var blevet medlem af.
Strigel forblev medlem af DSR til sin død, og deltog i klubbens store begivenheder igennem
årene.
Strigels navn vil for de fleste blive husket som Alligatorens indstifter, men for dem af os, der
kan huske 30-40 år tilbage, var han med sit til tider meget iltre temperament en fast best.anddel af den noget udefinerbare størrelse, der kaldes DSRs klubliv.
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Kønssammensætningen i DSR ændredes også. 1968 var året, hvor kvinder eOer mange års intens debat lar mulighed for at blive medlem af klubben, og i løbet af90'erne stiger kvindeandelen, som pr. I. januar 200 I er på 43%. I 50'ernes og 60'ernes hede debat, er begge lejremed modsat fortegn - enige om konsekvenserne af at lukke kvinderne ind. Modstanderne siger, at klubben vil dø, hvis kvinderne lukkes ind, tilhængerne siger, at klubben vil dø, hvis
kvinderne ikke lukkes ind. Befriende er det, at Herbert Marcus, som tilhørte modstanderne,
ved 125 års jubilæet i 1992 holder en flot tale, hvori han erkender, at tilhængere nok havde
ret. Jeg tror, at vi alle er enige; at begge køn er '!led i klubben er en afgørende del af det sociale liv i klubben.
Det høje medlemst~1 og det betydelige pres, dette lægger på såvel materiel som pa det frivillige arbejde omkring bl.a. instruktionen, føller til, at der sætlt:s t:n grænse for oplaget af nye
medlemmer på omk.ring 250-300, en begrænsning, der stadig gælder.
In rigger-materiellet udvides, men slet ikke i takt med det behov, som såvel et øget medlemstal,
som el k.raftigt øget roe l antal kilometer pr. medlem, medfører. Det er ikke fordi viljen ikke er
der, men en stram økonomi i DSR kombineret med meget lille kapacitet i bådebyggerbranchen
sætter begrænsninger i udskiftning og udvidelse af båd parken. Men nogle både bliver del da
til. l 1989 døbes Gudmund , i 1990 Brage. Frigg, Hugin, Psi og Ksi, i 1991 Munin, og året
efter Svane og Mjølner. Herfra er et spring til 1996, hvor Frej og Vile døbes, så følger i 1998
Ve, Hu og Røskva. i 1999 Embla (et absolut mindre vellykket projekt med at bygge egne både
heil fra gnmden) og endelig i 2000 Ask, som er en skal fra Grejsdalens Bådværft apteret i
DS R, den første i en lille serieproduktion. Hertil kommer en dej kajakker.
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Bådvedligeholdelsen er og bliver et evigt diskussionstema i klubben. Igennem Hennings formandsperiode forsøges flere modeller. Først er der 6 timers obligatorisk vedligeholdelse, så
gøres den frivillig, og nu har vi den udmærkede ordning med bådvedligeholdelsesteam, som et
aktivt materieludvalg har etableret. Hennings holdning var i hele sin formandsperiode, at
medlemmernes indsats i sidste ende må bygge på frivillighed og social ansvarlighed.

Aktiviteterne
Som nævnt øges aktivitetsniveauet i klubben kraltigt i 90'erne. Det glædelige er, at også
bredden i aktiviteterne øges. DSR er en roklub, man bevæger sig i materiel, hvor man noget
uhensigtsmæssigt for ens orientering sidder med ryggen til roretningen. På ikke særlig smukt
dansk hedder det "baglænsroning". Kajakroere grineT en del over dette fænomen, de foretrækker at kunne se, h vor de ror.
I DSR tar kajakkerne efterhånden status uf en vigtigt sideaktivitet, hvor mange medlenuner
haglænsroningen med kajakroning. I 1994 bygges et kajakskur og samme år
indsuppleres i bestyrelsen en kajakrochef (i 1997 bliver kajakrochefen en fast, vedtægtsbe:itemt hestyrelsespost, kajakroningen bliver hermed en etableret del afDSR).
~ upplcrer

Damernes baderum (1996)
Slyngelsruen (1997)
Træningsrum og herreomkJædning (1998)
Hertil kommer som, tidligere nævnt, kajakskuret, som blev bygget i 1994 og udbygget i 1997.
Strandvænget er ikke kun centrum for medlemmernes aktiviteter, det er også en arbejdsplads.
I 1990 ansættes Kim, som er uddannet snedker, til at stå for den mere professionelle del af
bådenes vedligeholdelse. Kim arbejdsbetingelser forbedres i 1994, hvor klubben overtager
bådværftel'; lokaler. I perioden 1997-2000 får Kim desuden hjælp fra en deltidsansat medhjælp, og deres indsats gør sanunen med de mange medlenuners indsats i de kolde vintermåneder, at klubbens både trods intensiv anvendelse holdes i en god stand.
På I. sal er livet omkring køkkenet omdrejningspunktet i det sociale fællesskab i klubben.
Siden 1992 har klubben haft køkkenhjælp ansat, siden 1995 har det været Jytte, som mætter
vore munde fue afugens hverdage. En stor del af klubbens liver afhængig af, at medlemmerne kan mødes til et måltid efter motionen på vandet, i træningsrununet eller i salen.

DSRs kajnkroere har endnll ikke vundet DM eller internationale konkurrencer, men flere af
kajakroerne deltager på konkurrenceniveau i kajak-kaproning.
På inrigger-fronten bød 90'crnc derimod på flere darunarksmesterskaber i langdistaneekapironing. Når det kunne lade sig gøre, skyldes det Motion+, et fænomen der spredes fra DSR til
imange andre roklubber. Motion+ opstår i 199 I. Det, at roningens mål ikke er en kage i
'Skovshoved Roklub eller en pilsner i Nyhavn, men hårdt arbejde, konkurrence, fejlretning og
linstruktion, tiltaler i løbet af90'erne stadig flere DSR'ere, og Motion+ bliver et vigtigt binIdeled mellem motionsroningen på Øresund og kaproningen på Bagsværd Sø. Jeg selv startede
Isom +'er i 1995, i øvrigt det år, hvor en Motion+-rochef indsuppleres i bestyrelsen.
IPå inriggerlangdistaneen suppleredes DM med en rekord, som stadig står: I august 1995 roes
:Gudmund Sjælland rundt på 45:55 timer. Det skete i strålende vejr, efter at et forsøg tidligere
p~ sommeren må opgives halwejs på grund af hårdt vejr.

I

iStrandVænget
IVores gamle hus (det blev færdiggjort i 1939 med midler fra Hermann Ree, efter at det oprinIdel ige klubhus som bekendt brændte i 1936) slides af det høje aktivitetsniveau. Nye medIlemmer finder det måske noget nedslidt, men i Hennings formandsperiode er der faktisk sket
ien omfattende renovering af huset, en renovering, som vi for en stor dels vedkommende kan
takke fondsstøtte for, fordi klubben i sit beskedne budget har meget svært ved at finde midJer
ltil andet end den løbende vedligeholdelse.

I

.

Det ny trænings lokale blev indviet i november 1998. I ergometrene ses bestyrelsen/or Rees
legat, der bekostede ombygningen: fra v. Ingo Nielsen, Niels Henry Secher og Hellmut
Møhring-Andersen. (Foto: Lars Bundesen)

l~cnoveTlngen om fatter:

Kaproning og Bagsværd
[

~
i
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KOkkenet (J 990)
Verandaen inkl. møbler (1991)
Indgang, foyer og garderobe (J 992)
Salen (1993)

Kaproningen har alle dage været en meget vigtig del af klubbens aktiviteter. DSR er så heldig,
at det tidligere medlem (og æresmedlem), længst afdøde ingeniør Hermann Ree via et legat
igennem en lang årrække har støttet kaproningsaktiviteterne i klubben forudsat, at de, som der
II

står i fundatsen, "dyrkes på fremragende niveau". Og det må man sige, at DSR hidtil har
kUIU1et leve op til. Næppe andre af landets roere har vundet nere medaljer hjem til Danmark
end DSRs.

Festsalen
Af AugusI Danielsen

Kaproningen er omtalt andetsteds i dette værk, men skal dog kort nævnes her. Henning har i
hele sin formandstid haft et stort engagement i kaproningen og dens vilkår. Senest har Henning været primus motor i tre rokJubbers (ud over DSR, Roforeningen Kvik og Københavns
RokJub) overtagelse af driften af Bagsværd Rostadion. Besparelser i Københavns Idrætsanlæg
(Københavns Kommune), som ejer rostadion, medførte en stor fare for forringelser i rokJubbernes kaproningsfaciliteter. Henning så faren og pressede på for at finde en løsning, der gav
DSR's roere og de øvrige kaproerer på Bagsværd gode træningsbetingelser.
Hennings engagement i kaproningen blev yderligere styrket af det familiære engagement.
Hennings søn, Anders, har været en fremtrædende kaproer med bronze ved VM i 1995 som et
af højdepunkterne. Også Hennings datter, Karen, har været et meget aktivt medlem, herunder
instruktionschef i flere år, og Arme I ise, Hennings ægtefælle, har været aktiv i gymnastikken.
Alt delle har Henning fundet tid til samtidig med, at han har haft en travl hverdag med opbygning af egen virksomhed.
1988-2000 er en periode, som DSR kan være til freds med, en periode hvor Henning sammen
med bestyrelseri, udvalgene og de mange aktive medlemmer skabte grundlaget for den dejlige
kJub, vi har i dag.

30'ernes arkitektur er kendetegnet ved store, rene flader, rektangulære rum med stor loftshøjde og store vinduer, der giver vidt udsyn til det omgivende landskab og tillader dagslyset at
strømme ind i rigelig mængde. Den er endvidere kendetegnet ved enkelthed i bygningskrop og
indre udformning. Danske Studenters RokJub er efter en brand rejst i 1938 i en stil, der
rummer mange af periodens arkitekturudtryk parret med funktionalisme.
Når man ad forhallens dobbeltløbede trappe står på dens øverste etage, er der gennem de
brede døre, festsalen og verandaen en flot udsigt til vandet, det element klubhuset er bygget
for. En forhal, der både i enteriør og lysdesign har bevaret det originale, hvorimod væggene
højst sandsynlig har været holdt i hvide toner. Træder man ind i festsalen med de
højtsiddende, smalle vinduer, inviterer den lysmættede veranda og udsigten til at træde
nærmere. Festsalen får dog med sin overvældende størrelse, sin rumlighed og højde den
indtrædende til at standse op og se sig omkring. Da får man øje på det store billede, der
optager hele vestvæggens øverste to tredjedele. Et lille messingskilt fortæller, at maleren
hedder Helge Jensen. Dette billede samt en nu nedtagen udsmykning på Silkeborg
Centralsygehus er hans væsentligste arbejder i så stort format.
Helge Jensen er født i 1899 i Næstved, hvor faderen var tilskærer. Da han var II år gammel,
kom han til Vordingborg. Han fik lov til at tegne og male, så meget han ville. Maleren Otto
Sievert, der var hans fætter, rådede ham ti I at følge Giersings malerskole i vinteren 1915 - 16.
Han kvitterede senere for det gode råd ved at male et portræt af fætteren, hvor man tydeligt
ser påvirkningen af Giersing, idet portrættet i farveholdning og malestilligger tæt på Giersings portrætter fra denne tid. Med Giersings opfordring til at male videre tilbragte han sommeren i Vordingborg, men da han i efteråret 1916 viste Giersing sine billeder, var denne utilfreds . Han fandt dem slappe og uden spænding.
Denne afvisning slog ham lidt ud. Han fik arbejde på et arkitektkontor, men fortsatte med at
male. Han må have udvikJet sin stil og teknik til Giersings tilfredshed, for denne skaffede ham
ind på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1917, hvor han med sin kraftige farve vakte opsigt.
A nmelderne, deriblandt Poul Henningsen, talte om farvefes!.

I sine helt unge år gennemgik Helge Jensen en utrolig udvikJing. Hos Giersing havde han oplevet afstandtagen til L. A. Rings naturalisme, og i perioden efter debuten kom han i endnu
stærkere opposition til naturalismen og udviklede en stærk kolorisme med expressionistiske
elementer. Han endte helt ude i det abstrakte med en stærk kontakt til naturen. Kunstnerisk
kom han ind i en periode af stilstand.

DSR bidrog lil markeringen af 50-årel for Danmarks befrielse d. 5. maj 1995, blandl andel
med del/agelse i DFfR 's Københavnskreds 'fakkelroningfra Langelinie gennem kanalerne om
ajienen d. 4. maJ Også ved mindelavlen over de klubmedlemmer, der mistede livet under
Danmarks frihedskamp, blev dagen markeret. (Foto: Lars Bundesen).
12

Derfor kom han for en kort bemærkning til Kablers fabrik i Næstved, dernæst til Skotterup
keramiske fabrik hos O. V , Borch , I ham fandt han en hjælpsom og god kammerat, der fik stor
betydning for ham. Han slog nu ikke rod i Skotterup, vendte tilbage til Kabler og gik igen i
gang med maleriet i sommeren 1921. Samme efterår fik han på ny optaget billeder på
Kunstnernes Eft.erårsudstilling og vakte en del interesse. Han var nu langt fra Giersing. Med
c:t par undtagelser havde han billeder med på udsti Ilingen helt frem ti I 1931.
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Under sit ophold hos Kiihlcr havde han lært husets datter Karen at kende, og de giftede sig i
1925. Fra dene år og frem ti I 1935 malede han om sonuneren og arbejdede om vinteren hos
Kahler, som i dcnnc periode havde stor succes i kraft af det kreative miljø, der var på
fabrikken. Mangc kunstnere kom i kortere eller længcrc perioder for at arbejde med keramik.
Hdge Jensens keramik fra kahlertiden er karakteriseret ved lyse, pastelfarvede malerier på
hvid tingrund. Motiverne er piger, sonuner, sol og saltvand i en art deco-præget dekorativ stil.
I 1935 forlader han Kahler, hans eneste relation til cgncn bliver sonunerhuset i Karrebæksminde, der ofte er brugt som motiv. Han tagcr på studierejse til Italien og Paris og udstiller
regelmæssigt. Hans motiver er landskaber. marinebilleder og nøgeostudier. Ny Carlsbergfondets rejsestipendium bringer ham i 1939 til Grækenland. Han får af Ny Carlsbergfondet til
opgave at skabe en udsmykning til festsalen i Danske Studenters Roklub.

nenunelse gengivet alle de fine modulationer i formen og kropsholdningen. Der er en fin
rytme fra den enkelte figur til figurgrupperne og derfra til hele billedet. Derigennem bygger
han billedets harmoni og lyriske stemning op.
Lige så sikker er han i farvebehandlingen. Den lyriske stemning skaber han med paHettens
lyse toner inden for grønt, blåt og brunt med en diskret kontrast i rødt. De nøgne figurer har
med sikker hånd Faet form af lyse brunlige nuancer i laserede lag, så kroppenes former og spil
mellem lys og skygge konuner frem og står i kontrast til græsset og buskene, der er malet i
brede, hurtige strøg, som går fra lysindfald mod skyggesiden. Derved skaber han kontrast til
figurernes plastiske form og rar det liv i billedet, som er nødvendigt for at understrege det
lyriske og harmoniske.

Klubhuset var brændt i 1936, det lå på dcn anden side af kalkbrænderihavnen, det nye blev
indviet d. 18. juni 1939. I 1943 finder man i Ono Hagen-Miillers galleri et udkast til dekoration i roklubbens festsal, hvor de færdige billeder finder deres plads d. 6. novemberl946 ved
cn højtidelighed, åer blev indledt med en velkomsnale af formanden Gudmund Schack. Derdtcr takkede formanden for Ny Carlsbergfondet Thorlacius-Ussing kronprinsen, senere
Frcderik d. 9., for den interesse, han havde vist udsmykningsplanemes virkeliggørelse. Til
slut takkede formanden for den store gave, som Ny Carlsbergfondet havde skænket. Han
mente, det var et held, at billederne ikke var blevet ophængt under besænelsen, da de ganske
sikkert ville være blevet ødelagt ved tyskernes bombardement af bygningen efter kapitulationen.
Helge lensens forudsætninger for at udføre denne udsmykning var virkelig gode. Han dyrkede
sejlsport, var friluftsmenneske og havde i en periode malet mange marinebilleder og dyrket
nøgensLudier. Han havde forladt ungdonunens farveudladninger og under sin studietur til
Grækenland og Italien lært at forholde sig til det kraftige sollys indvirkning på farverne. Disse
forudsætninger kommer også til udtryk i dene arbejde, som er et triptykon - et tredelt billede
- hvor den brede dør går op i hovedfeltet, hvad maleren har indarbejdet i billedets
figurkomposition, bl.a. ved at to af hovedfeltets personer finder hvile på indgangspartiets
øverste hjørner. Motivet er både mandlige og kvindelige roere, der holder hvil på et græsklædt areal ud til det åbne vand. De tre billeder udgør en kompositorisk helhed, hvilket Helge
Jensen understreger ved at lade sidefløjenes tre personer danne henholdsvis en trekant og en
diagonal, som peger mod hoved fløjen.
Her fylder ni personer - ligeledes i geometriske figurstillinger - feltet ud med hovedparten
placeret i forgrunden. Figurernes stærke diagonaler, trekanter og liniære forløb fører øjet ind i
billedfeltet, hvor luftperspektivet fuldender dybdeopfattelsen.

Helge Jensen behersker samspillet mellem form og billedflade, farvetonernes rumlige virkning
og skaber kontakt til betragteren. Han hør~ til dem, der nøje overvejer hvert et træk, og det
har han tilfælles med sin ungdoms læremester Giersing.

Maleren har månet tage hensyn til, at billederne er hævet ca. 2 meter over gulvhøjde. Derfor
har de en ret højtliggende horisontlinie, dette forhold giver billedpianet en svag optisk hældning mod betragteren, der denned rar en bedre øjenkontakt med billedfeltet.

Vender man blikket fra de tre billeder ud gennem døre og veranda til vandet og ser DSRs
roere på vandet og ved broen, er samspillet og dialogen med Helge lensens billeder iøjnefaldende og næsten hørbar.

Figurernes bevægelse, kropsholdning og samspil udtrykker livsglæde og afbalanceret afslapning. De er enten i stille dialog eller total hvile. Billederne udstråler lyrisk stemning, dyb ro
og harmoni. Det er iøjnefaldende, at opbygningen afbilledrununet interesserer ham, øjet glider fra figur til figur ind i billedfeltet.

Da billederne var blevet hængt op i 1946 umiddelbart efter 2. verdenskrig, hvor rokJubben
'lavde mistet mange medlenuner, fandt nogle, at billederne kunne give associationer til mellemkrigstidens interesse for friluftslivet og dyrkelsen af den nøgne atlet. For at mildne dene
indtryk, som bestemt ikke var tilsigtet fra Helge lensens side, blev der malet et par huer på to
af figurerne.

Udsnit af det store billede i festsalen. (Foto: Lars Bundesen).

Helge Jensen har studeret den nøgne figur med skarp iagttagelsesevne og med sikker for14
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Den meget mørke vikingebåd, som hænger over døren til verandaen, er skåret ud af et stykke
træ fra det g,unle, nedbrændte klubhus, fortæller Mogens Haut, som har tilføjet den røde
tunge. Det gamle klubhus er med denne allegori elegant forbundet med det nye.
Kilder:

Weilbachs kunstnerleksikon
Leo Swane: Vor tids kunst 1939
Danske Studenters årbog for 1946.

Portræt af Jytte Olsen
Af Karen Lauberg
Det er formentligt de færreste af klubbens medlemmer, der ikke kender vores køkkendame
Jytte Olsen. Med sin mad og sit gode humør giver hun sit store bidrag til at gøre DSR"s
førstesal til et hyggeligere sted at være. Med ansættelsen af en køkkendame er det sociale liv
efter roningen for alvor blevet slået fast som en fast bestanddel af klublivet.
Jytte bievansat i DSR i august J995. Stillingen var slået op på TV Lorry, og efter en samtale
med daværende formand Henning Rasmussen og Susanne Agersnap fik Jytte jobbet.
Tidligere har Jytte været køkkenleder i et rederi, hvor hun lavede frokostbuffet og varm mad.
Dajobbet i DSR indebar madlavning af samme slags, som det Jytte netop havde erfaring i,
søgte hun jobbet.

Jylle Olsen, her med el afsine hjemmebagie brød, der er megel værdsal afklubmedlemmerne.
(Folos: Lars Bundesen)

Maden i DSR skal helst være noget, som medlemmerne ikke gider lave til sig selv derhjemme,
og samtidig skal der være et varieret udbud efter Jyttes mening. På en I 4-dages menuoversigt
kan medlemmerne se, hvad de kan spise i klubben hver enkelt dag.

I sommerhalvåret far Jytte hjælp af mange af årets kaniner i forbindelse med kaninbageordningen. Ordningen startede som en kagebageordning (deraf navnet) men har siden udviklet
sig til, at Jytte også får hjælp til dagens madlavning. Kaninerne rnr samtidig en god introduktion i, hvordan førstesalen fungerer.
Ud over sit daglige virke 4 af ugens dage fra mandag til torsdag aften, har Jytte også adskillige gange disket op med sin kogekunst til forskellige festlige lejligheder med stor succes.
De skæve arbejdstider er ikke noget problem, da Jytte ikke har hjemmeboende børn. Jyttes
mand arbejder også et par aftener om ugen.
En ting, der er vigtigt for Jytte er renlighed i køkkenet. Der bliver jævnligt gjort hovedrent og
levnedsmiddelkontrollen går altid forgæves! Uheldigvis var det netop under en større rengøring i efteråret 2000 at Jytte skadede sin hånd og nødtvtmgent var sygemeldt i en periode på 34 måneder. Noget, der for alvor satte fokus på madordningen (eller den manglende!) i klubben. Heldigvis er Jytte nu tilbage i god behold i køkkenet.

Aftenhygge og sociall samvær på lerrassen.
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Materiel 1990-2000
AI Karen Lauberg

Den væsentligste opgave for materieludvalget er at have et sådant overblik over ~ateriellets.
tilstand at opgaverne kan prioriteres, samt at det rette antal klubmedlemmer kan Indkaldes III
at lægg~ et stykke arbejde i bådhallen. Derudover er det materieludvalgets fornemme opgav~
at sørge for de rette arbejdsbetingelser (læs: kaffe&kage!), samt at alle arbejdsredskaber er til
stede for de indkaldte klubmedlemmer.

Bådene
Arbejdsordning
DSR råder over en stor og varieret bådpark med hensyn til alder og bådtyper, hvoraf
størstedelen bliver flittigt brugt henover hele sæsonen. Materiellet bliver ud over hyppige ture
i dagligt rofarvand også anvendt til langture og instruktion, hvilket naturligt nok giver et stort
slid på bådene. Det kan sådan set ikke undre nogen, da det jo er fonnålet med dem! Det er
derfor en opgave hvert år at vedligeholde og bevare bådene i en forsvarlig og romæssig stand.
De forskellige bådtyper kræver også forskellig behandling med hensyn til vedligeholdelse.
Det er ikke nogen hemmelighed, at klubben har investeret i både glasfiber og senere træfiner
bl.a. med tanke på at fonnindske arbejdsbyrden i forbindelse med vedligeholdesen. Det bliver
utroligt spændende at se, hvordan de nye træfinerbåde klarer sig, og om de også er brugbare
om 40 år eller mere, ligesom andre af klubbens gamle både er det i dag.
Specielt for inriggere bygget af træ kræver det et stort arbejde at få kål på skaderne i løbet af
vintersæsonen. Som oftest behøver en træ-inrigger en større tur med slibning og efterfølgende
lakering mindst engang hver tredje eller fjerde år og derudover kommer de mindre
pletlakeringer, som bør tages løbende. Dette omfattende arbejde undgår man ved fiber- og
finerbåde, men ulempen er på den anden side, at når uheldet er ude, kan skaden til gengæld
være svær at rette op på igen. Ved gennemgang af materiellet ved rosæsonens afslutning
kommer der desværre en del skader frem i lyset, som kunne være undgået, hvis båden blot
havde været håndteret med lidt mere omtanke i løbet af sæsonen. Noget, der er værd at tænke
på, når man står der med sandpapiret'

Til en stor del af træarbejdet har klubben benyttet sig af professi?nel hjælp ~ de sidste 10 år.
Dette er fortsat klubbens hensigt i forbindelse med større reparatIOner, hvo~mod. medle~
mernes indsats stadig er en absolut forudsætning i forbindelse med den almindelige vedligeholdelse af bådene.
"Det er jeres klub - ogjeres både - og - jeres mulighed for at komme ud at ro, så
overvej venligst, hvad I har tænkt jer at gøre ved det?"

Cilat: Henning Rasmussen
Der har været forskellige måder at administrere medlemmernes deltagelse i vedligehold~lsen
på lige fra tvungen arbejdsordning, slibesøndage, kaninordning til den nuværende ordning,
hv~r der indkaldes en række bådfonnænd, der hver især får tildelt et hold af medhjælpere. En
struktureret og klart defineret arbejdsordning synes efterhånden at have fundet et passende
niveau af effektivitet.
Det sociale element er vigtigt, og et godt kammeratskab samt en god portion frivillighed ~y~es
at være bærende elementer for den nuværende succesfulde arbejdsordning! Dette er en vigtig.
forudsætning for at få de fleste til at møde op på en råkold vinterdag i bådhallen og få støv pa
tøjet eller lak på fingrene. Man må dog heller ikke glemme, at det er en oplevelse at få et
indgående kendskab, ja næsten et helt personligt forhold, til 'sin' båd:

Gennem de seneste 10 år har der fra år til år været varierende måder at løse opgaven med
bådvedligeholdelsen på. Et gennemgående tema har dog været fordelingen af opgaven blandt
et aktivt materieludvalg, en arbejdsordning og brugen af professionel hjælp. Set med et
tilbageblik er alle dele nemlig en forudsætning for en brugbar bådpark.

"Under slibe- og lakseancen, hvor man er sammen med sin båd og rokammeraterne,
kommer der mange minder frem om de oplevelser, man ~ar haft med ronmgen .. Man?"
tænker på, hvordan disse små både kan kJare sådan et vejr og laste så mange minder.

Materieludvalg

Citat: Egon Bang Christensen

Skiftende materieludvalg har haft til opgave at styre slagets gang. l starten af90'erne var det
et særdeles aktivt materieludvalg med Erik Rasmussen i spidsen, der stod for skud. Sammen
med Knud Mikkelsen (Mikkel) og Jørgen Foss blev der gjort et stort stykke arbejde med bådene samt med at få etableret en arbejdsordning og få arbejdsgangene dokumenteret. Indsatsen fra dette trekløver var al ære værd, og bl.a. gennem sit virke som materielforvalter gennem 4 år modtog Erik Rasmussen fuldt fortjent 'Papirkniven' i 1992.

En anden sidegevinst ved klubmedlemmem es arbejdsordning er den enkeltes respekt og glæde
ved materiellet. Det kan ikke udtrykkes klarere end:
''Værn om materiellet., som var du hjemme privat!"

Citat: Gudmund Schack

Det administrative og ledelsesmæssige arbejde skal dog på ingen måde forklejnes. Den nuværende arbejdsfordeling, hvor materieludvalget i højere grad varetager den administrative del af
arbejdet, synes at aktivere en større del af klubmedlemmerne og synes derfor at være en mere
stabil og langsigtet made at håndtere tingene på.
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Bådoversi 2000
Navn
Z-Ares iilrlggere
Absalon
AR
Brage
Elelctra
Fafuer
Frederik d. IX
Frej
Freja
Frigg
Helge
Hjalte
Hroar
Hu
Kvaser
Loke
PR
Røskva
Sif
Svante
Tjalfe

Årer

Materiale

tro:

træ

træ
glasfiber
træ
træ
træ
træ
træ
træ
glasfiber
træ
træ
træ
fmer
glasfiber
træ
glasfiber

bigblade

træ

træ
tro:

træ
glasfiber

træ

træ

træ

macon fibetbigblade
træ
træ
træ
træ
træ
tro:

bigblade
træ
bigblade
træ

bigblade

Leveret af

Døbt

1970 VichlOr Jensen
1967 Odense og Viinsted
1990 Vichtor Jensen
1957 DSR nr. 279
1968 DSR nr. 309
1950 DSR nr. 189
??
1982 Vichtor Jenseo
1990 Grejsdalen
1959 DSR nr. 290
1969 Løgstør
1959 DSR nr. 286
199 8 Jørgen Andersen nr. 68
??
1968 DSR nr. 3 IO
1967 Odense og Viinsted
1998 Odder
1987 Vichtor Jensen
1974 VordingborglDSR
1967 VichlOr Jensen

4-tires inriggere

Gig
gig

Ask
Balder
Bjarke
Dan
Embla
Gudmund
Hugin
Munin
Thor
Vidar
Viking
Vile
Ydun
Odin
Olsen

bigblade
bigblade
træ

bigblade
bigblade
bigblade
træ
træ

bigblade
tra:
træ
tra:
træ

bigblade
træ

finer

2000 GrejsdalenfDSR
1967 lÆgstør
1974 Vichtor Jensen
1937 ?
1999 DSR nr. 311
1988 Jørgen Andersen nr. 43
1990 Grejsdalen
1991 Grejsdalen
1967 DSR nr. 307
1986? ?
1956 DSR nr. 248
??
1988 Vichtor Jensen
1946 ?
1937 ?

træ
træ
træ
træ
træ

glasfibetg1asfibettræ
tra:
træ
træ
træ
træ
træ

DObbelt l
Svava
svava Ny

SVa\ia

svava

Ran

Dobbelt 2
Jucunde
Svanen
. Dobbelt 3
HeimdaJ
Igig
Dobbelt 4
Mjølner

træ

træ
træ

træ

træ

1949 DSR nr . 181
1950 DSR nr. 191
1959 DSR nr. 294

træ
macon fiber

glasfiber
glasfiber

1947 DSR nr. 120
1992 Tysk?

macon fiber

glasfiber

1982 Vordingborg

maconfibe

glasfiber

1992Tysk?

macon fiber

glasfiber

1937?

træ

ca.

8 'res
gig

Onnen

Bemær~inger: '

Frederik d. IX blev i år 2000 foræret til Hundi e roklub i forbindelse med dennes stiftelse.

DSR's Orienteringssektion 1990 - 2000
AI Ronald Clausen
l 1990 fejrede Orienteringssekiionen 50-års fødselsdag. Det blev fejret i Gåsehuset. Ved den
lejlighed udnævnte vi 3 til livsvarige medlenuner af sektionen, idet vi ikke vidste, om lovene
gav os mulighed for at kalde det æresmedlemmer. Men meningen er dog den samme. Det var
Jesper Hven, Einar Voigt og Henning Amelung. De er nu alle tre borte, og vi kan glæde os
over, at vi nåede at vise dem vores taknenunelighed, mens de levede.
IO-året har vel været præget af stabilitet. Sektionens styre har været:
Formand:
Sekretær:
Kasserer:

Ronald Clausen
Johan Frydendahl
Nis Schmidt

Styret har normalt været suppleret med en person, som har taget sig specielt af relationeme til
roklubbens medlemmer, og på de sidste har det værel Hans Juul Andersen, der har været en
rigtig indpisker.
Sektionen har holdt fanen højt og har arrangeret et stort åbent løb (Stifinderløbet) næsten
hvert år. En enkelt gang er det smuttet, men da har det ikke været fordi, seI-.'1ionen ikke har
ønsket at lave det. Det er blevet til følgende Stifinderløb:
1991:
1992:
1993:
1994:

1995:
1996:

1997:
1998 :
1999:
2000:

Det 47. i Klosterris Hegn. Dette løb huskes for, al der blev fjernet 7 poster.
Det 48. i Rude Skov.
Det 49. ved Koarp på Hallandsåsen i Sverige. Det løb husker vi for en rigtig god
klubtur derover.
Det 50. i Rude Skov. Dette løb blev afholdt 2. påskedag. Først havde der ikke
været plads på tenninslisten, men så påpegede vi, at der kunne være løb 2.
påskedag.
Vi fik ikke nogen skov, og derfor ikke noget løb .
Det 5 I . i Rude Skov. Dette blevet efterårs løb, da der ikke var plads om foråret.
Vi havde lavet en fejl i definitionerne, så vi måtte annullere et antal klasser, og så
var det regnvejr.
Det 52. i Store Dyrehave
Det 53. i TegJstup Hegn.
Det 54. i Klosterris Hegn .
Det 55. i Buresø Skovene.

Vores stab omkring løbene har været meget konstant. Ole Hørup har været stævneleder
næsten aJle årene, og Ronald Clausen banelægger.
l disse IO år har vi oplevet, at det er blevet sværere at kotrune overens med skovriderne, men
det er måske ved at blive lidt lettere igen. Vi har udviklet de administrative procedurer omkring løbsafviklingen, så vi nu har tidtagning på PC med direkte scanning af løbernes nummer. Det ser ud, som om det er stabilt nu. l det sidste løb kørte det bare.

Aktiviteten fra Gåsehuset har i hele IO-året været rimelig, og i de sidste par år har den faktisk
været stor. Der. 23. marts 1995 var det 50 år siden Gåsehuset blev indviet, og det fejrede vi
naturligvis. Knud Mikkelsen, kaldet Mikkel, har hele perioden puslet om huset, så alle insUllIationer har fungeret det meste af tiden. Det har vi grund til at være taknemmelige for. l
1997 var det 25 år siden, vi fik det første orienteringskort over Ravnsholt Skov. Ved denne
lejlighed afholdt vi et nostalgi løb, hvor vi løb efter dette første O-kort. Skoven havde ændret
sig megei på de 25 år, så det voldte løberne visse problemer at Løbe efter det gamle kort. Ved
samme lejlighed blev det fejret, at sektionen da havde haft samme formand i 25 år.
Vi har deltaget i orienteringsforbundets d ivisionsturnering. I starten var vi alene, og blev fast
sidst i laveste division. Dette skyldtes, at vi tabte for mange point på de klasser, hvor vi ikke
havde deltagere. I de sidste år har vi lavet et kombineret hold med først Københavns Roklub,
senest også med Maribo Roklub og Nykøbing Falster Roklub. Dette betyder, at vi nu placerer
os midt i den laveste division, så nu er det sjovere at deltage.

Kajakker i DSR
Af Peter Viuf Johansen
Hvilke aktivitetetsmuligheder dækkes der over i kajaksektionen? Ja, man kan egentlig sige, at
de fleste af klubbens udvalg også har deres pendant i kajakudvalget, der i mindre målestok
skal dække samme aktivitet, blot for kajakområdet.
Kajaksektionen har hver sæson bl.a. opgaver/aktivitet inden for følgende områder:
- Kaproning på Træningscenter Bagsværd
- Langture til ind- og udland
- lnstruktør- og klubtræneruddannelse

Der er blevet løbet om klubmesterskabet hvert år. Vinderne har været:

- Kajak+ og almindelig motionsroning

1990,1991,1993,1994,1995:
1992:
1996, 1998, 1999:
1997:

- Instruktion af pingviner

Johan Frydendahl
Torben Møller
Helge Nielsen
Kim Clausen

- Pingvin+ træning
- Vinterroning

Det blev på et tidspunkt vedtaget, at der også skulle udskrives mesterskab for damer. Der kåres kun en mester, hvis der er mindst 3 deltagere. Dette gælder både for herrer og damer. Der
har endnu aldrig været 3 damer, der har stillet op, men forhåbentligt sker det snart.

- Nyanskaffelser af både og andet materiel

Det går stabilt og godt i orienteringssektionen, så vi er godt på vej til det næste IO-år, hvor vi
vil dyrke:

- Specielle aktivitetsdage, fx polo-/foskajak

O-løb, motion for hjerne og hjerte.

- Vedligehold af båd park og kajakskur
- Søgning af legat/sponsorer

- Løbsdeltagelser, herunder DM og diverse kort- og langdistanceløb i hele landet
- Deltagelse i div. DKF arrangementer samt kreds-Ilandsmøder og årsmøde
- Indendørs kajak-ergometerroning, herunder DM
- Udvikling af kajakreglement samt fx regler for langture, vinterroning, transport og forsikring
- Webtekst og billeder samt månedlige indlæg til DSR-bladet
- Festarrangementer

Ole Sachs i gang med saksen
tilo-sektionens artige julekispus
(1996). (Foto: Lars Bundesen).
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Kajakker har ikke altid været en selvfølgelig del af roaktivititen i DSR. l 1981 nævntes kajakker faktisk for første gang, og diskussionen gik på, hvorvidt kajakroning skulle forekomme i
DS R. Bestyrelsen nedsatte derfor et kajakudvalg bestående af tre personer, som skulle arbejde
videre med dette emne. Svaret var heldigvis et ja, og året efter (1982) fik DSR de første to kaj akker. Flere roere deltog i DKF kajakinstruktøruddannelsen og fik dernæst fornøjelsen af at
uddanne nye pingviner. Herved havde vore medlemmer nu mulighed for at opnå kajakret.
Dette var således startskuddet til den stigende aktivitet i kajaksektionen. Siden generalforsamIingen i 1994 har kajaksektionen været repræsenteret i bestyrelsen på en af de indsupplerede
pladser. På en ekstraordinær generalforsamling i slutningen af 1997 blev en vedtægtsændring
vedtaget, således at kajakrochefen blev fast medlem af bestyrelsen.
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( 1994 blev kajakskuret opført for at give pladser til de stigende antal kajakker samt til udvidelse af bådparken i bådhaJlen. I 1997 blev kajakskuret udvidet yderligere, således at der nu
er plads til 58 både. Hvert år anskaffes der ca. 3-4 kajakker, men de ældste må med mellemrum lade livet, idet de ikke længere kan lappes samrnen. J 1996 fik vi også anskaffet et
kajakergometer, som benyttes flittigt i vintersæsonen.
1991 var året, hvor DSR for første gang tog på IJngtur. To kajakker j selskab med en to-åres
inrigger roede na Prag til Berlin. Aret efter gik turen til Rusland. I 1996 gik turen til Venedig
og Gardasøen med kajakker på egen hånd. Der har også være ture til bl.a. Frankrig og Sverige
de seneste par år.
På langture arrangeret af langtursudvalget er kajakker ofte meddeltagere i følgeskab med robådene. Der er :>åledes mulighed for at dyrke begge rosporter på samme tur ved at alternere
ITa kajak til robåd. Kajaklangture uden inriggere er begrænset af manglende bagagekapacitet,
og derfor der normalt et landhold som support, medmindre der !".In er tale om endagsture.
Populære langtursdestinationer i 'Danmark' er bl.a. Flensborg/Slesvig-området, Det SydfYnske Øhav, div. Gordområder samt Gudenåen og Mølleåen.

Langture 1990-2000
Også på langtursområdet har der været god aktivitet i 1990'erne; dog har nogle år været præget af mere aktivitet end andre. En langtursrochef har som alle andre bestyrelsesmedlemmer
behov for et aktivt udvalg for at fa området til at fungere, og naturligvis har der også på
langtursområdet været udsving i udvalgenes aktiviiet og dermed antallet af udbudte ture.
l 1992, vores I 2 S-års jubilæwnssæson, afholdtes to af mest usædvanlige langture i klubbens
historie: Langturen på Nilen i Egypten, afholdt over fire uger i januar-februar 1992 og langturen på floderne Nerl og Volga i Rusland, afholdt i juli 1992. En beretning om Nilturen kan
findes andetsteds i denne lO-årsårbog.
En søgning i årbøgerne fra begyndelsen af 90'erne og de senere års klubblade samt hukommelsen har givet følgende oversigt over større langture i perioden, dvs. hovedsageligt sommerens ferieture. Oversigten er givetvis ikke helt fYldestgørende, men giver dog et billede af
bredden i aktiviteterne på området:

Udviklingen er således gået stille og roligt. Vi er i dag ca. 130 medlemmer med kajakret, og
tallet stiger en smule år for år. Kajaksporten er i vækst i Danmark, og på landsplan dyrkes der,
ud over turkajak-roning, også mere specielle former som polo-, fos- og havkajakroning. I DSR
er der p.t. ca. l,S års ventetid for at komme på kajakinstruktion. I forbindelse med ophold på
vor scullertræningslejr ved Hjelmsjo kan medlemmer, der ikke er under kajakinstruktion,
afprøve kajakinteressen i sikre omgivelser, og øvede kajakroere kan træne i kajakker af forske.llig sværhedsgrad.

1990:

Føljeton båd Sjælland rundt

1991:

Prag-Dresden-Berlin; Limfjorden

1992:

Nilekspeditionen (Egypten); langtur til Rusland

1993:

Det SydfYnske Øhav; Oslofjorden, Norge

Det er kajaksektionens målsætning at bevare roånden og det gode kammeratskab i DSR samt
at fremme kajaksporten.

1994:

Prag-Dresden

1995:

Fyn Rundt og Det SydfYnske Øhav

1996:

Hvalerøerne, Norge

1997:

Stockholm, Sverige

1998 :

Sognefjorden, Norge

1999:

Alsace-Lorraine, Frankrig og DaIsiand, Sverige

2000:

Skærgården ved Marstrand, Sverige (2 ugeture).

I'urberetninger for de seneste års ture vil formentlig kunne findes på DSR's hjemmeside.
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Kajakinstruktion - her entringsøvelse - har haji stigende popularitet i DSR gennem 90 'eme.
(På billedet ses Theresa Holm, Annelie Walter og Tine Dyssemark). {Foto: Lars Bundesen}
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Hjelmsj6199 1-2000
Af Mogens HautlPinocchio
IO gange er der blevet afholdt instmktions- og træningsleir på Hjelmsjb rostadion i Skåne ved
Orkelljunga godt 50 km fra Helsingborg på vej mod Stockholm. Det er således blevet en tradition, der startede i 1991, og adskillige hundrede nuværende og tidligere medlemmer har
oplevet den svenske natur og kultur og ikke mindst raet nogle gode oplevelser på vandet i
scu Iler, single-, dobbeltscu Iler og dobbeltfirer, men også i otter, firer uden og toer uden, både
som det ikke er muligt eller kLin i ringe omfang er muligt at benyne fra klubhuset i Svanemøllen. Som et alternativ har det også været muligt at dyrke kajak.ken på søen.
Formålet med at arrangere denne lejr, som afholdes fra slutningen af juli og 2 uger frem i
august, er netop at give motionsroere mulighed for dyrke scullerroning mere intensivt og under bedre forhold end det er muligt på 0 resund . For nogen har det resulteret i, at de har faet
lyst til at dyrke de lettere bådtyper fremover og har slunet sig til kaproernes række.
Det første år deltog i alt 18 medlemmer med ca. 7 i den første uge og 11 i den anden uge.
Siden er deltageitaIlet steget, så der de sidste par år har været melkm 80 og 90 hvert år i løbet
af de 14 dage, som seancen løber over, og det har været nødvendigt at sæne begrænsning på
antallet. En del er blevet stamgæster og deltager næsten hvert år, men dette er dog ikke ensbetydende med, at de dyrker sculleren meget intenst.
HjelmsjO ligner på flere måder Bagsværd sø i størrelse og med en afmærket kaproningsbane.
Dertil kommer et hus med en stor opholdsstue med køkken og TV, sovemm. omklædningsrum, badefaciliteter og en sauna. De fleste sover dog i telt og enkelte under åben himmel, når
vej ret ti Ilader det.
Normalt afvikles aktiviteterne meget afslappet, enkelte er tidligt på færde og tager et par baner
inden morgenmaden. Jeg har selv forsøgt at tage på vandet for at opleve solopgang over søen,
men den morgen var det så tåget, at solen først kom til syne ved ellevetiden. Mange nyder at
sove længe om morgenen, men omkring kJ. IO har de fleste dog faet morgenmaden inden
bords og finder ud i bådene.
Det er altid en god ide at have prøvet sculleren før Hjelmsjo ved den hjemlige scullerinstruktion, hvor det er muligt at fa den første erfaring i gigscullere eller svavaere, der er næsten
kæntringssikre; men mange kommer ganske uforberedte, hvilket kan resultere i, at det ikke
altid er muligt straks at komme ud i en klinkbygget sculler, som er det første trin i instruktionen. Efter lidt ventetid lykkes det dog som regel hurtigt at fa den første erfaring og avancere
til de mere krævende både. I stedet for at starte i single starter nogle i dobbeltsculler eller
dobbelt firer. Det har den fordel, at man er flere om at holde balancen og, specielt hvis ens
medroere er mere erfarne, føler sig mere sikker og dermed slapper mere af og tør lidt mere
uden at tænke på at lade være med at kæntre. Problemet for mange begyndere er, at de sidder
alt for spændt, de holder krampagtigt på årerne og kan derfor ikke dreje dem op i den rigtige
stilling, så de står rigtigt i vandet. Resultatet er ubalance og måske en ufrivillig dukkert. Der
skal lidt mod til at ro sculler og afprøve nogle grænser, og de, der går frisk til den og er i stand
til at slappe af, lærer det hurtigst.
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Mange har i årenes forløb erhvervet scullerret på Hjelmsjoen. For at opnå denne ret skal man
være i stand til at komme op i båden, hvis man ved et uheld er kæntret. Dene bidrager. hvert år
til underholdningen I En ret almindelig måde at kæntre på er at
besked på at ro så stærkt
som muligt; det kan så resultere i overbevisende flot roning, men ender ofte med en stor ugle
og en uundgåelig dukkert. Hvis dene sidste ikke sker, så er beskeden "årerne langs" og "hænderne op over hovedet" ret effektiv. Den virker hver gang. Næste trin er så at komme op igen;
først skal båden vendes, hvis den er tippet helt rundt, så skal årerne samles i den ene hånd, og
idet man træder vande ud for sædet, stenuner man sig op og kommer ind at ligge på tværs af
båden. Her gælder dd om virkelig at komme helt op på maven samtidig med, at man holder
årerne, så er det bare at få vendt sig om, komme op på sædet og få fødderne i spændholtet og
ro videre. For de fleste lykkes det hurtigt, nogle skal prøve et par gange for at blive fortroligt
med teknikken. Nogle nærmest springer op i båden, medens andre må kæmpe med det i lang
tid, og for enkelte lykkes det slet ikke. Det er uden tvivl en fordel at være en habil svømmer.
Der ikke er taget tid på hvor hurtigt folk har klaret det, men jeg vover at udnævne Hana med
en fortid som springgymnast som den absolut hurtigste.

ra

Det første år a1holdt vi et mini triathlon bestående af ca. 1000 m i sculler, svømning over til
den anden side afsøen ca. 200 m og løb hjem ca 3 km. Desværre er det ikke blevet gentaget
de følgende år, men der er dog blevet afholdt andre konkurrencer, blandt andet mindes jeg
Eline Sigfusson og Tine Dyssemark, der skulle ro mod hinanden for at få scullerret; efter et
par hundrede meters roning førte Eline, men så fangede hun en ugle og kæntrede, hvorefter
Tine vandt overbevisende. Ved den lejlighed lærte Eline, at man skal sikre sine solbriller
bedre eller lade dem blive i land, når man ikke er mere rutineret. Det skal tilføjes, at de begge
fik scullerret efter en god indsats.
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Dyb koncentration ved scullerinstruktion på Hjelmsjo.
På billedet ses fra v. Mogens Haul, Pia Knudsen, Birgil/e Røddik og BirgiJle Mortensen
Dd er ikke kun scullerbåde, der dyrkes på Hjelmsjb. Otterroning er en oplevelse for de fleste,
lor nogle en rædselsfuld en, som de aldrig vil gentage, men de sidste par år er det lykkedes
med de fleste hold at få båden til at gå rimeligt godt, så det har været en god oplevelse for

31

mange. Firer uden styrmand er også lidt af en udfordring for de tleste, og så er der toer uden.
Den går de fleste til med forsigtighed, hvis de overhovedet tør, for man sidder der og har kun
en åre, hvad kan der ikke ske? Men det er en sjov båd at ro, og man lærer en masse af det; det
er teamwork, hvis det skal lykkes. Selv har jeg sat personlig banerekord over 1000 m sammen
med Peter Klug, som i øvrigt plejede at demonstrere, hvordan man står på hovedet i en sculler.
Jeg har næsten glemt kajakkerne, som har været et godt alternativ til baglænsroningen. Det er
ikke muligt at få kajakret på Hjelmsjo, hvad jeg er lidt utilfreds med, da jeg anslår, at jeg
mindst har roet et par hundrede meter i kajak. En del har benyttet muligheden til at aflægge
svømmeprøve til kajakprøven; men om den er gyldig, ved jeg ikke rigtig, dels er vandet normalt varmere end Øresund, og dels er det roligere.
De lokale dyrker også kajakroningen, og et gangc om ugen kommer en masse børn og øver
sig. Nogle er så små, at de knap kan se ud af kajakken, men det gør nok, at problemer med at
holde balancen er meget mindre. Nogle år var der en meget ihærdigjuniorpige med en meget
avanceret kajak, som virkede tiltrækkende på de danske kajakentusiaster. Den fik de lov til at
prøve; men det lykkedes ikke for nogen at komme mere end I Y2 meter væk fra broen, før de lå
i vandet.
Men ellers har vi næsten søen for os selv. Et år trænede det svenske landshold på søcn op til
de nordiske mesterskaber på Bagsværd, men da DSR havde reserveret rostadion for svenskerne, måtte de bo på en skole i den anden ende af søen. De svenske eliteroere gjorde et
uforglenuneligt indtryk på os motionister, og særlig Anders Føyn var fascineret af deres opvarmning på fast sæde; det burde vi absolut have indført i den daglige instruktion.
Det sker, at roere fra de skånske klubber korruner og træner, og her kom vi i karambolage. Der
er meget strenge færdselsregler på søen for at undgå kollisioner, men en aften troede en
svensker, at han var helt alene på vandet og roede på en forkert bane. Han var ikke alene, for
på samme bane, men i modsat retning kom vor nuværende formand Paul Briiniche-Olsen i
Lambda. Paul fik et slag i ryggen, en bøjet rig og en ordentlig forskrækkelse, men kom heldigvis hurtigt over det. Ellers har vi været forskånet for større uheld.
Uden mad og drikke duer roeren ikke, og det er jo en kendt sag, at roning er en dejlig drik.
Derfor blev der ofte købt ind i Systembolagen, så der var rødvin til aftensmaden. Madlavning
og alt andet nødvendigt arbejde går jo på skift, og de tleste har sat en ære i at kreere et aftensmåltid, der var bedre end gårsdagens. Forplejningen har derfor været i top hver gang. Det
har således ikke været roning alt sammen, vi har hygget omkring bålet, og Bolette Byager, der
også har lavet bålpladsen på den hjemlige græsplæne, er udnævnt til klubbens pyroman. Så
har vi dyrket minigolf, men endnu har ingen medbragt rigtige golfkøller, selvom der er en
golfbane lige ved. Skåneleden med skøn natur ligger tæt på og er blevet besøgt, når der var
behov for en pause i roningen.
I de første mange år stod jeg som enearrangør a f arrangementet, men senere har Hjelmsjojuntaen stået for det, hvor så kendte medlenuner som ihærdige Karen Jensen, vor formand
Paul Briiniche-Olsen og Anders Møller har gjort en stor indsats. De er dog nu så ophængte
andre steder i klubben, at der må søges efter nye kræfter.
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Med en dansk roklub på nil-ekspedition
Danske Studenters Roklub sendte ijanuar 1992 en to-åres langtursrobåd medfragtbåd til
Alexandria i Ægypten. Den blev fragte I li! Aswan i det sydlige Ægyplen på lagel af en
minibus og over en rrumed roeltilbage nordpå til Cairo. Denne artikel beskriver strækningen
mellem Aswan og Luxar.
Af Katja Kmale
Måske er europæere og andre udlændinge i det hele taget så underlige, at intet kan forbavse en
mand som Ramadan, der dagligt arbejder med turister. "As you likel" var hans eneste
kommentar, da vi fortalte, at vi behøvede to feluker som følgebåde til Svante, en to-åres
langtursrobåd (en såkaldt inrigger), som med sved og tårer var fragtet til det sydlige Ægypten
for nu frivilligt og for egen kraft at blive roet tilbage. Ægyptisk tradition tro kunne
Ramadan opfylde alle vores behov; sågar behov, vi ikke troede vi havde, mod lidt kontant
a fl ø nning.
Anledningen til Svantes lange rejse var, at Danske Studenters Roklub fyldte 125 år. Seksten
rocre fra DSR mente, at dette burde fejres på behørig vis: nemlig ved at sende en robåd til
Ægy pten og ro den efter stafet-princippet fra Aswan i syd til Cairo i nord.

Med fø 1gebåde fra Aswan
Fclukeme lå klar; bemandet med Ramadan, tre andre nubiere samt de roere, der på skiftende
lidspunkter ikke roede Svante. Farvel til Aswan, vores sydlige udgangspunkt for den næste
llIåneds rorejse ad Nilen til Cairo. En ubeskrivelig følelse strømmer igennem os, idet det førte rohold sætter årerne i vandet; at se Svante flyde på Nilen efter flere måneders forbered 'Isel
Nurdgående feluker må krydse, for, som den ene båds kaptajn, Karna], sagde, "wind comes
Irom E urope". Det gik altså kun langsomt fremad. Svante, bemandet med de tre til en hver tid
mindst dovne danske studenterroere, havde således ingen problemer med at følge med.
I vært imod: der var faktisk tale om, at Svante måtte vente på felukerne, da man ved blot en
IlO lv times almindelig roning havde disse så I!mgt agter, at de var svære at skimte. Med tiden
I 'rte vi at beregne fart og vinkler på de krydsende både så godt, at Svante kunne lægge til i
lurt og skifte mandskab, uden at nogen behøvede at gå på land.

I~t nubisk møde
l{;lInadan, Kamal og de to andre nubiere kom fra et stort landsbykompleks anlagt af Ægyptens
'gering på den vestlige nilbred lidt nord for Aswan. Nubierne er det sydlige Ægyptens og det
lI ordlige Sudans sorte befolkning. Konstruktionen af den kolossale Aswan-dæmning, hvis
hensigt var at regulere Nilen og dermed brødfødningen af Ægyptens eksplosivt voksende
h ' Io lkning, ville, med dannelsen af den kunstige Nasser-sø syd for dæmningen, oversvømme
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det frugtbare Nubien. 120.000 nubiere blev derfor tvangs forflyttet nordpå af den ægyptiske
regering og som erstatning presset sammen på ufrugtbare jordlodder langt fra deres oversvømmede hjemland. De er meget bitre over at have mistet deres land i "det nationale fremskridts navn".
Derme landsby, hvor vi lagde ind, hed Kobany Hadjan, "næsten som jeres" sagde Kamal
smilende med reference til København. Det var tydeligt, at jorden på dette sted var meget
ufrugtbar. Sahara krøb helt op ad landsby murene, og vannen steg betragteligt, bare man bevægede sig op ad nilskrænten. På en afmurene fremgik afmalerier, at her boede en familie,
der havde været i Mekka.
Hvis nogen troede, at vi var de første hvide mennesker her, tog de meget fejl. Vi gættede på,
at samtlige turister, der sejler med disse unge nubiske mænd bliver slæbt op til landsbyen som
en slags "felukturens unikke etnografiske indslag". Som sådan er der intet i vejen med det. Vi
mødte en nubisk familie i en nubisk landsby og de møder de turister, der sikkert udgør en
altafgørende indtægt som supplement til de sparsomme afgrøder, det lykkes at fravriste
ørkenen.
Oh, en nat ved N ilen; en januarnat med mi II ioner a f stjerner og en isfugl, der bryder vandspejlet med sit fiskeri. Ved mørkets frembrud lagde bådene typisk ind på en bred eller en
sandbanke, som vore søfolk kendte. Dagens sidste rohold roede op på siden af den yderste
båd, og fortøjede Svante forsvarligt. Ramadan gik omkring på båden og klappede i hænderne
og sang nubiske sange. Til hans enorme overraskelse begyndte vi pludselig at synge med på
en af dem: nemlig sangen om Mustafa, som raserede hitlisterne i 70'erne. Hvordan derme nubiske sang, der dog synges på arabisk i hitudgaven, nogensinde er kommet ind i Mylius' og
andre lytteres liv, kunne vi kun gætte om.

Et overset tempel
Næste morgen satte tre af os afsted i Svante. Vi lagde hurtigt felukerne bag os og nød usigeligt at ro i den stigende og nu varmende sol. Vandet rislede på ydersiden af båden, sæderne
kørte i skinnerne, ritsj, ratsj, ritsj, ratsj, og årerne vendte i åregaflerne, dum, dudum, dum, dudum. I en toåres båd er der tfe besætningsmedlemmer: en bagbordsroer, den såkaldte stroke,
der sidder midt i båden og angiver kadencen ("rytmen" målt i rotag pr. minut), en styrbordsroer, der sidder foran, og endelig styrmanden, der sidder længst agter med linerne til roret. For
ikke at gå død eller blive skæv i ryggen skiftes der plads, således at man både har roet
styrbord og bagbord samt har styret i løbet a f en time.
Vi var et pænt stykke foran felukerne, da styrmanden meldte om et lille tempel til bagbord. Vi
besluttede at indtage det.
Nilbredden her var ret stejl og helt bevokset med krat og buskads, men i vandkanten var der
sand. Vi roede til, og Svante gled op på stranden med stævnen. I Buster Keaton-agtig stil mavede vi os ud over stævnen og hoppede i land; dette for at undgå kontakt med det stillestående
vand i vandkanten, hvor sneglen, der giver den frygtede sygdom bilharziose, lever og kun
venter på sin chance til at bore sig ind i et hvidt dansk roer-ben. Med noget besvær fik vi forceret den tætte bevoksning på skråningen og stod foran det lille tempel. Var vi ikke de første
hvide mennesker på dette sted siden faraonernes tid, så kom der da i hvert fald ikke mange
her. Hieroglyfferne og ornamenteringerne var meget klare og præcise, og der var rester af
farver nogen steder. Det var en meget mærkelig fornemmelse at stå tre mermesker alene her
ved et monument over en ægypter død for flere tusinde år siden, uden opsyn eller turistvirksomhed af nogen art.
Fra templets ~g, ikke me~e end 10-15 meter over Nilen, kurme man godt danne sig et indtryk
at Ægyptens ejendommelige geografi og faktisk næsten se landkortet for sig. Bag os var der
m ken så langt øjet rakte. Foran slangede Nilens blå bånd sig igermem landet fra næsten stik
syd til stik nord, og på hver side af Nilen et lille grønt bånd af frugtbar jord - sine steder ikke
mere end fa meter bredt.
Tilbage på feluken sad kaptajn Kamal nu eftertænksomt med en fod på roret og holdt øje med
~ ejlene. Han fumlede i den l.ille skuffe i skroget bag sig og fandt et postkort frem, som han
havde fåe~ af os tidligere. Det var fra Nyhavn med alle de gamle sejlskibe langs bolværket, og
Kama ls øjne gled fra felukens rig til masterne på postkortet og tilbage igen. Kortet blev
omhyggeligt lagt ned i skuffen, og roret lagr'"over endnu en gang. Kamal havde også fået andre
pos tkort, men Den Lille Havfrue blev afleveret prompte med beskeden: "This woman is no
good'" Det havde ikke strej fet os, at hendes lille bronzebarm kurme virke løsagtig på en
muslim.

Koranen over ryggen

Undervejs på Nilen blandt feluker. (Nilfotos: Lars Bundesen).
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Aftenen faldt på. Vi kunne se lysskær på østre bred, og lagde ind ved siden af de andre både.
I [er havde en familie lavet bål og stod og snakkede med vores rokammerater der var kommet
først.
'

35

Det havdc været en lang dag, og de fleste gik til køjs efter aftensmaden. Da vi var et par stykker tilbage ved bålet, inviterede drengene os op i deres hus. I et k-vadratisk rum med kalkede
vægge i mintgrøn siod fire store tremmesenge: en op ad hver væg. Vi blev anbragt på en af
sengene. I en anden sad en mægtig mand i skrædderstilling, og vi blev præsenteret for drengenes far. V i fik hver en kop hvinende sød the, og drengenes interesse for Danmark kendte
ingen grænser. På flere spørgsmål, serveret på et maskingeværagtigt, men udmærket en~elsk,
blev vi svar skyldige; såsom "hvor meget yder en dansk malkeko" og "hvad er bruttonatlOnalprodukiet pr. indbygger".
En dansk studenterroer sad nu og gned sig på lænden efter dagens roning. Hun blev straks
kommanderet over ved siden af manden i huset. Han rørte den ømme ryg, mens han rokkende
frem og tilbage med lukkede øjne messede et eller andet. "Min fader læser den hellig~ Koran
over din ryg," deklarede den ene søn i huset, og familien fulgte processen ~ed :pænd.mg.
Faderen begyndte nu at puste kraftigt og angiveligt trække noget væk fra SJt unoeransIgt me?
den ene hånd; den anden hvilende på roerens ryg. "Min fader tager Det Onde øje væk fra dm
ryg," forklarede sønnen. Det var overstået, og hele familien kiggede forventningsfuldt på patienten. Tro det eller lad være: smerten var væk.

Afløserne var på pletten ved det aftalte sted og i rette tid, men vi opdagede til vores rædsel, at
det, der på kortet lignede en stor bro, i virkeligheden var en sluse. Da Svante omsider kom til
syne syd for slusen, var dens tre trætte roere af den overbevisning, at vi ikke kunne nå Luxor
på en dag. Ved sædvanlig hjælp aftilstrømmende ægyptere slæbte vi båden over slusen.
Klokken var nu halv elleve, og om præcis syv timer ville solen gå lodret ned. Vi havde, efter
kortet at dømme, mellem tres og halvfjerds kilometers roning foran os, ganske vist medstrøms,
men mod vinden. Det blev flere gange nævnt, at det der nu lå foran os - hvis vi altså skulle nå
Luxor i dag - ikke var for tøsedrenge; det var såkaldt "herreroning". Svantes kvindelige
besætningsmedlem rettede sig uvilkårligt op på rosædet. Vi var tidligt klar over, at der ikke
var tid til ekstravagancer såsom frokost og lignende i land. Den, der sad styrmand, spiste
frokost og strakie muskler samtidigt, og hvis der virkel igt opstod et presserende behov for
vandladning, blev øsen diskret fundet frem og benyttet med elegant blufærdighed. Således var
Svante på vandet hele dagen, og vi trak temmelig meget i årerne hele tiden.

At navigere på Nilen
fænk, her flød vi på verdens længste flod, med Afrikas sol næsten i zenith, Saharas støv i
næseborene og den kølige europæiske vind i håret! Dette vanvittige projeki var lykkedes - og
det var pragtfuldt!
Styrmanden skrællede endnu en appelsin, og hver gang roerne rullede frem på sæderne, fik de
et stykke proppet i munden. Men hvordan navigerer man i så ukendt et farvand som en flod i
en hel anden verdensdel må siges at være. Vi var ikke i besiddelse af egentlige "flodkort" over
Nilen, hvilket nok heller ikke findes, da floden vil ændre karakier, bredde og dybde og foretage nye aflejringer på bunden efter hver regntid sydpå i tropisk Afrika. Vi gjorde det meget
enk le at følge flodens eget løb, og i øvrigt de danske søfartsregler såsom at passere sejlskibe
på læside og gå styrbord om modgående fartøjer, med mindre det betyder drastisk kursændring. Derudover holdt styrmanden øje med bunden, da sandaflejringer mange steder gjorde
fl oden meget grund. Mere end en gang mærkede vi sand under kølen, men vi gik aldrig rigtigt
p<'l grund. Hvor floden svingede kraftigt, passerede vi, trods fristelsen, i ydersvinget, da vores
langtursstyrmand, der er fYsiker, bekendtgjorde, at vandets hastighed ville være størst der og
a llejringen derfor mindst. Hvor der var øer, lod vi de andre både på floden afgøre, hvilken vej
vi skulle gå om.

På besøg hos en nubiskfamilie.

Fra Edfu til faraonernes hellige by, Luxor
Da vi sagde farvel til felukerne i Edfu, forlod vi den bekvemme løsning, atvi a.lle ful~es ad.
Fra nu af skulle et hold ad gangen ro en længere strækning, mens resten rejste l forvejen på
land og fandt hotel etc. De1 første af disse hold havde roet fra Ed fu til Esna, hvor de nu, dagen
efter, skulle afløses.
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Im idlertid er danske søfartsregler en ukendt ting i Ægypten; ja, man undres om de overhovedet har deres egne. De, der har oplevet trafi kken i Cairos centrum, kan have en nogenlunde
ide um skik og brug også til søs. Kun er der den for små robåde lykkelige omstændighed, at
der er betydeligt færre både på Nilen end der er biler i Cairo. Udfra devisen "an inch is as
~(l(ld as a mile" kan en rystende kollisionskurs som regel i sidste øjeblik ændres til et venskahel igt møde mellem to bådførere, der måske endda kan nå at klaske hinanden kammeratligt i
hånd fladerne, inden bådene med e1 sug drøner forbi hinanden. Når en lille robåd er den ene
partncr i et sådant møde, kan de1 imidlertid godt forårsage dårlige nerver i de danske rækker.
Ahso lut mest frygtindgydende er de enorme Nil-Iuksusdampere å la Ag<ltha Christie, der
I ' vn Jigt og med enorm støj sender deres kølvand indover vores ræling. På ottende dæk står en
tlok khakiklædte europæere og vinker begejstret, mens man sammenbidt forsøger at undgå en
kæntring.
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Ægyptisk målestok
Ellers blev der skelet til uret, til solen og til Ægyptenskortet, hvis målesLOk desværre kun var
1:700000; finere kort havde vi ikke kunnet finde. Hvor langt var vi egentlig kommet? Lå den
by, hvis minareter kom til syne efter svinget her, seks eller syv centimeter fra Luxor? Medstrømmen føltes lille her, men det gjorde modvinden også. Svært at bedømme afstande, når
man er vant til saltvand, østenvind og Flakfortet til styrbord ved nordgående kurs. De steder
ved Nilen, såsom Luxor og Quena, hvor ørkenen pludselig skyder ryg og danner fjeldformationer på land, hvis konturer kan følges fra floden og omsættes til kortets topografi, var det
ikke vanskeligt at vide, cirka hvor man var, men lange strækninger ad gangen var ørkenen flad
og anonym, og landsbyerne langs bredden svære at differentiere.
Vi roede op på siden af en lille ramponeret fiskejolle, med afskallende koboltblå maling og et
lysegrønt plasticnet på fordækket. Nilfiskeren kiggede på os med en blanding af nysg~rri~ed
0 0 undren. han havde trukket sin galabia op om hofterne, og mellem hans bare tæer la ca. )0
s;å fisk ~ed takkede finner. Svantes ansvarlige langtursstyrmand, der pr. definition var pessimist hvad angik bedømmelse af vores mulighed for at nå Luxor, åbnede kommunikationen
ved at pege ind på bebyggelsen på bredden og sige navnet på den by, der ifølge kortet kun lå
to centimeter fra slusen. Fiskeren nikkede nølende, men bekræftende, og styrmanden manede
folk til årerne: der var lang vej igen! Et mytterisk besætningsmedlem ville dog krydstjekke
denne tværkulturelle kommunikation, og nævnte navnet på den by, der lå fire centimeter nord
for slusen. Denne gang nikkede fiskeren også, men noget ivrige re og gentog navnet.
Store smil bredte sig på vores solbrændte ansigter, da vi nu var klar over, at vi nok kunne nå
Luxor i dag. Vi havde trukket konstant i årerne i 5 timer, men vi havde også flyttet os betragteli~ ned ad floden; i Nilens tilfælde nordpå. Vi begyndte at ærgre os over, at VI havde afvist
at d~ikke te med en venligt råbende kaptajn på en sydgående feluk. I tilfælde af, at der skulle
være endnu en sluse, vi ikke havde kalkuleret med, holdt vi for en sikkerheds skyld samme
kadence som før, men følte nu, at livet langs Nilen lod sig udfolde hovedsagelig for vores
skyld, mens vi gled forbi. K vinder på hug, der vaskede aluminiumsfade og Sinilede genert,
hele bornerækker i spraglet tøj, der hujede af os og en ung mand på et æsel el ler en hel flok
mænd i en bananplantage, der råbte os ind til bredden og viftede os til sig ved at bøje fingrene
op i håndfladen på en udstrakt hånd, der, modsat nordeuropæisk gestus, vender håndryggen

Herligti Dette mærkværdige fartøj med Dannebrogs-splitflag agter og tre fremmede med
ukendt forehavende mødte udelukkende venlig nysgerrighed og invitationer på sin vej. Hvert
sted ventede, eller, hvor vi sagde nej tak, ville have ventet en kop meget sød te samt en hel
mængde af ivrige mørke ansigter forløst i smil og latter, hver gang det lykkedes at overskride
sprogbarrierer og via et lidt stivbenet engelsk samt en del tegn og mimik at få noget at vide om
hinandens kulturer.

Ankomst Luxor
Solen var nu klart for nedadgående, og vi havde i et stykke tid haft de fjeld formationer til
bagbord, som er vartegnet for dødebyen Theben og Kongernes Dal. Del var hårrejsende smukt
at nærme sig faraonernes hellige by på denne måde. Det muslimske Ægypten føjede sig nu ind
i aftensternningen, da en, to og så tre minareter med skrattende højttalere kaldte til aftenbøn
fra landsbyer lige syd for Luxor. Nu tillod vi os selv at drive lidt, mens vi strakte de varme,
møre muskler og klædte os på til den snarlige solnedgang.
I mellemtiden ventede vores rokarnmerater inde på land i det tilfælde, at vi alligevel, mod alle
odds, skulle nå Luxor den dag.
Og ud af den glødende solnedgang, der havde antændt den trægt drivende Nils smulte vand
såvel som Theben-bjergenes profil i henholdsvis orangerødt og gyldent, gled Svante i samme
øjeblik som en anden gudebark. Og - i al beskedenhed naturligvis - som guder følte vi os!
E fter sådan en dag på Nilen og sådan en ankomst til Luxor; hvilken utrolig oplevelse og hvilken følelse i krop og sjæl kunne ellers beherske os.
Vi var kun lige færdige med at trække båden op, vaske den og fjerne løsøre og begive os på
stive ben, men i højt humør, hjem til hotellet, da det totale mørke endelig sænkede sig over os.
Fn lignende solnedgang har drengefaraoen Tut Ank Amon nok oplevet, men han har med ret
stor sikkerhed aldrig roet en danskbygget inrigger fra Esna til ThebenlLuxor.

opad.

Svanles ankomsi skable allid opløb.
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Svanle foran pyramiderne i Giza.
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Sjælland Rundt (1995)
By Thomas !. Nonn
I was inspired to write about our tour around Sjælland because I felt it was both an intense .
experience and a strange and bewildering one at the same time. As I look back ~n It now I sllll
fee~ l can recall speciflc moments in their fuH breadth. There were people on ~IS tour who
were friends, acquaintances and strangers to me. I can still see all of them movmg In and out
of the images in my mind when I think about il. Perhaps because the journey was so fast that
we didn'!, or at leas t I didn't, get a chance to absorb it fully that I feJt the need to rcllve the
experience in my mind, and now on paper. I decided in this first draft to leave out names and
specifics, and to give only the sensations as we rowed, ate, slept and traveled .

[nthis our second attempt we undertook a more challenging rOute by having the rowing teams
driven over land to each shift-Iocation. Logistically, this route presented a number of difficulties. First, it required a large staff of supporters who drove cars, cook ed food, cleaned and
otherwise assisted the rowers with nearly all their demands (just kidding ... you guys were
great). Also, several summer houses provided by the families of some of the rowers gave us
the means to rest and change between tours.
The Gudmund was fitted with a number of features that did not exist on the previous attempt.
A manual bilge pump was fastened securely to one side of the boa t where the coxswain could
easily reach it and pump out excess seawater. The steering ropes were modified with wooden
handles to make control of the boa t easier, a real blessing in that after you had completed two
tours your hands were beginning to take on hideous "vabler" (blisters), and holding a rope
between your raw fingers was just plain uncomfortable .

The following is a chronology of events that a member of team 4 (hold fire) experienced. I
will begin with a brief background .
The Sjælland Rundt is a tour of the Isle of Sjælland. I say Sjælland Rundt is a tour, but in reality it is a race against the clock. Over water the tour is just over 495 kilometers. The last record for rowing around Sjælland was set by the rowing club ofRungsted in 1988. Seve~al .
attempts were made afterward by other rowing clubs but most either were unable to mamtalr.
the pace or gave up due to weather conditions.
For this tour we rowed in a single-four inrigger, the boat we used was called the "Gudmund",
named after the man who donated the boa t to the c\ub.
There were rules and guidelines constructed explicitly for this event. Four teams of five persons each, changing every two-and-half to threeand-half hours, thus , each team in the end
would row a maximum of twelve hours . Each team would strive to maintain a speed of at
leas t IO kph during their entire tour. As a rule, the boa t could not be more than two kilometers
from the coastline.
There are several factors that ean play against the rowers' time. These include the wind direction and speed, wave height and the currenls. The south-weste~ coaSI of Sjælland i~ notorious for its currents, so it was imperative that we approached thls area at the proper lIme. The
northem coast, called Kattegat, is a large open area ofwater that is shielded from the North
Sea by Jutland, but ean still produce ltigh waves that can make rowing difficult if not impossible.
This was in fact not our first attempt to row around Sjælland under time. Two months earlier
we made a similar attempt in conjunction with a large yacht called "Bona Vista" . The large
boat provided sleeping and eating quarters for those who were not rowing and at the time we
thought we had the perfect solution . We were sorely disappointed when we found out that the
yacht could not pass through some of the channeJs that were otherwise effortless for the rowboat and so we lost much time having the larger boat catch up to exchange rowers. In the end
we gave up due to weather conditions up at Kattegat, where high waves flooded the forward
compartment and made Gudmund unseaworthy.

Sidste hold på vej mod mål ved Amaliehaven. (Foto: Lars Bundesen).
T he tour (I would like to caJl it a race but we were all by ourselves) began in AmaJiehaven
just adjacent to the homes ofthe royalty oWenmark. Wc were to row north
'
counter-clockwise around Sjælland, up toward Kattegat. l was positioned in'team four, and
our first tour would begin at two in the moming, off the coast of a small town called Liseleje.
It was my hope to row with the same team from our earlier attempt, but l was deeply troubied
hy the loss of two rowers from my group the day before we started, one who fell in an accident on ~he way to the club, and the other from back injuries. One of my rowing colleagues,
who notlced my frustration called upon a friend ofhis atthe last moment, a "kaproer" (a
l:ompetitor rowcr). I was feeling apprehensive that we could find anyone, let alone a competitive rower, this late in the game. To our amazement he was free to row for the first three
tours. We were now four rowers in need of one more. At this point I felt that any good rower
lrom the club would be sufficient, for as long as he/she could maintain the cadence. We were
again quickly satisfied at the last moment when a young male rower came forth. I was still
somewhat concemed that we had never rowed together with these two fellows and so l made
41
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it known that in our first tour we would take an easier pace to aJlow ourselves some time to
get accustomed to each other.
The race started approximately 5: 15 in the aftemoon on Friday the 18th of August 1995 . We
were joined by our sponsors and a film crew from the national news station, Danmarks Radio.
The first team progressed up north with the help of a light current and breeze, so we were off
to a good start. The second team started three hours later off a town called Hwnlebæk. The
time schedule was detennined such that each team maintained a total average speed of /O
kilometers-per-hour. The first team had gained around 30 minutes on their ftrsttour, an improvement that acted as a morale booster for the rest of us. But t~e real test would come when
we finished off the northem coasl. The second team also pulled m an Impresslve advantage
and then when the third team started, we knew we were not far behind. We were still alittie
tense because our kaproer was not with us as it was planned that he was going to meet us up
at Liseleje, and so we had no idea how difficult it would be to find him . It tumed out that our
kaproer kept his word and was patiently waiting for us at the shift-Iocation .
All arrangements and communications were done over cellular telephones. I'm no.t ent~rely .
certain but at any one time three or four were in use. I have to add one thmg at thls pomt, It IS
a strange experience to row in the middle of the night far way from familiar surroundings, and
to have the wonderful silence broken by a telephone ringing. I could also distinctly remember
during some moments a phone ringing at one of the summerhouses, and someone running
around trying to figure out which cellular phone it was. One incident, that kept me in fits was
watching one of supporters try to answer a phone, only to be prevented because of low battery
power. This person would then quickJy place the phone back in the battery case to recharge.
The phone would ring again and this person would lift the phone only to have it complain
aboutlack ofpower. This went on severaltimes before the phone acquiesced.
In another incident, one of the rowers in my group received some navigation equipment from
his fat her. While we were at the first summer house in Rågeleje, we spent an hour calculating
the waypoints along the north coast by which we could follow in the darkness. The navigation
equipment would be placed on the small outboard that would direct us through the nigh!.
Unfortunately, when we attempted to zero-set and calibrate the equipment at Rågeleje, it
thereafter determined that we were somewhere north of Oslo. This, we thought, would not
work out very well.
Our meeting point was off a beach, so that we had to change teams in the water rather than off
a dock. We arrived an hour before the exchange and waited patiently for our boa!. The third
team came in as scheduled and we shifted without much fuss . The kaproer began as our stroker and I was the styrmand. So much for the easy pace I had hoped for on our first tour. The
boat simply took off and when it became my tum to be stroker I felt compelled to maintain
the ferocity of our kaproers pace. I was beginning to feel that we had a good team. The boat
felt so light on the water, the "Big Blade" oars leaving cascades of large scallop-shaped pattems behind the boa!. You could feel a pulse everytime a stroke was made. A friend once told
me that there is a kind of ecstasy felt when one operates in unison with others during rowing.
I was beginning to believe him, but I have to admit that the unity in this first tour was far from
what we achieved in our later tours, but it was a good start. There was constantly this feeling
ofwanting to go faster, of lifting the cadence, but we needed to restTain ourselves, to save our
energy. The water below slipped by effortlessly as we com bed ahead
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The waters of Kattegat, normally filled with breaking surf, could not have been more forgi ving. It was smooth sailing all the way. The water was a ll but still , with barelya rippie across
its inky-black sur face . The night sky was full of stars, planets and moons.
Shootings stars descended in droves throughout our dark passage. Our sole satellite shone its
weak milky gaze down on us in the form of a crescent-shaped wedge, like a weak bedtime-light, hopeless for steering at any distance but comforting nonetheless. We passed over a large
inlet north ofRoskiJde, called Isefjord, and continued onward . Our kaproer reinforced several
edicts during this tour. Without reservation he reminded us to maintain direction and, above
all else, to concentrate on the stroker. There were many ph rases, some new to myears, that
could paraphrase each one of our tours. In this our firsttour it was "styr!!!"
For the most part we rowed without difficulty except that our escort boat, a small outboard ,
lost us in the surf and only when we were fini shed did it catch up to us. One probably wonders how we managed our orientation at all in the darkness. It was dark, off course, but not so
black that one could not see the dark silhouette of the coastline. We were also aided by the
familiarity ofthe area by some ofthe rowers. In the end, our support team beamed several
multicolored lights in our direction (they were actually red and white bicycle lights) and our
first session was over. We sailed into a small dock and switched with the firstteam, and the
tour began anew.
We were picked up by several supporters who brought with them some food and drink. At the
start of each tour we were given several bottles filled with water and softdrinks, raisins and
lots of bananas . These supplies usually ran dry for each group after three hours of rowing.
Our supporters took us to the second summerhouse in Røsnæs, out on the northwest tip of
Sjælland . As we were driving a strange thought came over me in that while I was resting,
other rowers were pushing hard out in the surf, and some were still sleeping, and som e just
waking to prepare for their next tour. By the time we arrived the sun had begun to rise, ·around
4:30 in the moming. I to ok to bed immediately and fell into a deep sleep, only to wake four
hours later, at the sound of other teams arriving. There was lots of commotion as tired rowers
plowed their way through the house looking for unoccupied beds. Naturally, none of the hornes we used could sleep more than perhaps 8-/0, so many were resigned to sleep outside on
the grass. When you're tired , I mean really tired, you will sleep anywhere.
LJpon waking, you basically did what any really hungry person did, you attacked the kitchen.
Be fore we had arrived in the early moming we had stopped by a bakery that was hard at work
making the day's bread. The smell, as any €lane will tell you in the earl y moming after a hard
night, is delicious. AI break fast we tilled ourselves with comflakes, fresh white bread and
rugbrød, tebirkes, juice, bananas, etc. I basically derived my moming energy from Nutella . It
wasn't long before one of the supporters approached our team and told us to get ready . I
slmply couldn't believe how fast tJle time was passing.
Within an hour we were packed and read y and drove to the next exchange poin!. Our second
trip was going to be our longest, ifnot the longesttour ofthe trip. l have to admit that in all
fa irness the delegation of distances was probably not the most fair, but decisions are based on
practicalities, not on personal wishes. Our evening tours were relatively short in comparison
to the other tours, but night navigation can be very stressing, as I will describe later on our
third tour.
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We waited offthe coast ofRøsnæs as team three made its way around the northwest tip of
Sjælland. Behind us, sandy cliffs revealed swallows flying in and out of their smal! burrows.
The sun was hot and the water smooth again from the lack of any wind. In the distance a large
"Cat", or powered catamaran, was making its way across out ofthe sound we were to traverse. Behind it a large plume ofwater rose, then falling in a gentie arc. The still water became
active ane within minutes waves reached the shores where we waited. Great, I thought, our
perfect joumey is going to be marred by this silly vessel. Team three arrived some twenty
minutes later, long after the major waves had subsided.
Gudmund was on her way again as we pulled out of Røsnæs. I could see our colleagues waving in the distance as we plowed ahead. Our kaproer started as stroker again and the pace
was set. The sound we were to circum-navigate required that we penetrate several kilometers
inland before we could come out again, thus increasing the overall distance.
Our outboard sailed along side, if at times a linIe close since the otherwise still water was
being churned up by it 's motor. We instructed them to follow from behind. As we carne out of
the first sound we could begin to see the long arc of coastline that would take us to Reersø,
our end stop. I suffered some bad luck the night before in that in the darkness I dropped my
gloves into the boat, where they became soaked. So after the ten kilometers on this second
tour I was beginning to experience the discomfort in my hands as skin was being gradually
wom away. ln order to minimize the damage l shifted the positions of my hands. In the end
the effect was of spreading the blisters all over my fingers. All I could do was grit my teeth
and press on. Behind me the kaproer sat and occasionally gave out instructions. The word this
time was "Træk igennem !", which mean t to recover the oar before lening it come all the way
to your chest. A frequent bad habit of mine as well as of other rowers is to bring the oar all
the way up and then press down. This gives the impre~!9n1hat you're pausing before the next
stroke. Eventually in this tour it becarne second nature to feel the recovery of the stroker and
sense the improvement in the motion of the boat.

One thing I couldn't prevent was the slowly growing pain in my fingers. Everytime we
changed positions, we all had to grit our teeth to get the boat up to speed again as the weight
of the boat could reaJly be felt on our blisters. It became more tolerable to row fast than slow.
We managed to maintain a stroke-rate of25-27 strokes per minute. It hurt too much to row
slowly.
Near the coast we could see a school of porpoises, cousins of the larger dolphin, swimming
just beneath the surface. I didn't know they swam in these waters, but it was refreshing to see
and gave something for the eyes to do since we did not talk much during our tours. By the
finish of the second hour we were gening impatient. The sun was beating down mercilessly,
and our water supply was slowly draining away as we replenished our bodies. At the start of
the tour our kaproer added an extra bundle of bananas in our food bag, a very wise decision.
We had six liters ofwater for five men, just barely enough. Ilooked down into water and was
amazed how crystal clear it was. l just wanted to dive from the boat and drown myself in its
coolness. But that would have to wait. One more hour to go.
The last hour was very difficult. We had to motivate each other to maintain the pace. Reersø
seemed so far and distant still that it threatened to kill our drive. After an extra hal f hour one
began to see progress up the coast to our goal. I kept counting our changes, every 20 minutes,
as a way to pass the time. 1 knew that the next change would bring us to the three hour mark,
the time we told the others to expect us. Three hours meant we sliced 45 minutes offthe required maximum time. As we approached the IO minute mark I tried to look behind to see
whether the shift location was visible. It was still not. This was gening irritating for we were
quite sure we should have been there. At the three hour mark we saw the beachfront on Reersø and our welcoming comminee. It appeared they were not ready, so we continued onward
while they prepared the outboard.
Five minutes later they came around the comer from Reersø and met up with us. We quickly
changed and sped back to the shift point. A colleague ofmine and myselfnever made it. We
jumped into the surf and soaked ourselves in what I thought was absoJute heaven. We slowly
made it back swimming on our backs and diving occasionally. The sea bonom was festooned
with bright colored vegetation and odd-shaped rocks. On land we stood together for a portrait
and pac ked ourselves for a joumey to the southem coast. In some eight hours we would be on
water again.
The supporters drove us to the next and final summer house. On the way we stopped at a gas
station and purchased beer, soda, ice-crearw,'"almost anything that looked like junk food. One
of my fellow rowers held a beer in his hand and took a Jong swig, upon which he said it was
the best beer he ever had. When we arrived at the summer house we grabbed our things and
proceeded to the back yard. We laid out our sleeping bags and proceeded with abandon to
pick at our blisters. Several of my rowmates fetched some syringes from our physical therapist and starting poking under their skins. Four ofus sat there, concentrated, in what appeared
as a completely macabre scene of skin jabbing, spurting fluids and flesh tearing. Not a pretty
sight. And all during this time we were eating our dinner. I think we were due for some rest.
We had four hours.

Rekordenfejres med champagne. (Folo: Lars Bundesen).
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Night rall had com e and gone when we started out for our third tour. We were to drive to
Vordingborg and change offa small pier at the beach some four km east ofKnudshoved
Odde. We waited in the cool night for almost an hour when the news came that the outboard
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did not have enough gas to make the Irip and Ihallhe previous leam had difficulty finding the
crossing point over Knudshoved Odde in Ihe dark. Ilseemed thai Ihere would be a delay of at
!easl 1 hour before we started . We wailed inside Ihe CaIS Io conserve our body heat. The mOSl
of us wore only lighl rowing clolhes. Evenlually the Gudmund showed up unescorted and we
changed for what Iconsidered was to be the mosl exciling and stressing tour Io come.
The tour along the soulhem coasl required us to traverse a Ion g strait, where we would pass
under three bridges, sail around three islands, all in complete darkness and withoul our escort
boat. [ started as styrmand again and we started setting out at a moderale pace as f tried to get
my bearings in the dark. It was difficult Io see anything in the distance, let alone the coastline.
There were some lights shining from the first bridge, still some three km away . The kaproer
told me to sail inland and to pass under a narrow segmenl ofthe bridge. His familiarity ofthe
area was reassuring, to say the least. There were objects constantly looming oul fTom the
darkness. A collision with a buoy or olher solid object could have been disastrous at this
point. A miSI was beginning Io form and soour limited vision was again compromised further.
II became nearly impossible to judge distances. At one poinl I told Ihe rowers we were 500 m
from Ihe firsl bridge. Fifteen minules pasl and Ihe bridge did nol look any larger.
Eventually we approach ed the firsl bridge. In Ihe darkness a brig/li lig/lt approach ed us, and
Ihen above us as Ihe image of a rapid train materialized. The segment of bridge we sailed under was only 10-15 meters high above the waler. The howl of the train wheels on the Iracks
was harrowing. The sound was so loud in the darkness Ihat it fil led your mind and all your
senses . The intense sound waves were bouncing between the water surfaee and Ihe bridge
above us. It seerned to lasl forever as the rowers pulled hard to escape its wrath. And then
suddenly it was gone, and the silence retumed . This evening the water was like polished black
glass. The sensation of rowing through this was very odd, as i f we were moving through
some slrange space. The only disturbance on the surface came from Ihe bow of Gudmund and
our oars. The coolness ofthe evening made the rowing pieasani, even refreshing. Your hands
didn'l sweat as much as in the daytime, under the oppressive sun, so the blisters were nol giving much trouble. For Ihis tour I had laped my hands, which also made rowing easier.

In the silence we concentraled on our rhythm, the kaproer occasionally reminding us Io feel
the stroker. l closed my eyes since the smooth waler and Ihe swinging oars were beginning Io
take on a hypnotic effect. One oflhe most troublesome obslacles we had to deal wilh were
large wooden poles, slicking out of the water, presumably Io support fishing nets . The number
one rower had to periodicaJly tum his head and survey the area in fronl of Ihe boat. Several
times we had to either steer sharply or otherwise stop to avoid these poles. Then came the
islands. It was important take the correct course, ifwe were to finish under time. We slipped
throUg/l unhindered and approached our last bridge. It was my tum to sleer again so l knew
from the changes that we would soon be finished . We comered sharply around a harbor and
made our way up the south-east lip. A large rock loomed on our port side. This part of the
coast was littered with long piers, som e over 100m long, jutting out from the shore. At one
point we panicked when we p.ast over a thiekeable held buoyanl by some floats. In tumed oul
only to be boundaries for a local swimming area. Several hundred melers ahead Icould make
out the swinging lights of our reception committee. I was deeply relieved.
We were driven back to the summerhouse and Io my surprise there f found a vacanl bed. I
quickJy laid claim to it and fell asieep. When you are very tired you don't really dream, at
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least I don'l. However, one of my fellow rowers awoke out of dream where he dreamt that his
back was feeling inlense pain . He was somewhat disoriented upon waking. He lold me the
pain had felt real, but he didn't feel anylhing now. After waking I look a shower, grabbed
some bread fTom Ihe kitchen and walked oul to the back yard where One of my Olher colleagues was inspecting his rowing gear. He was reasonably convinced thai his clothes had begun to ferment. I took my used gear and stuffed in into a plastic bag. I 'II deal with it later, I
lold myself.
Ilooked at my hands again and saw large bubbles of skin . The skin popping session from Ihe
day before was ofno avai!.1 was afraid that one ofthe blisters had become infected. f taped
my hands again and decided Ihal because this was Ihe lasllour, indeed il was the finishing
IO ur, that I would Iry my best to block out the discomfort and bring that bloody boat home in
reasonable time. Amazingly, and contrary Io our previous attempt, r was nOl very sore in the
muscles. In the last attempl of the Sjælland rundlthe muscles in between the ribs had given
me greal discomfort. This pain was a common disorder amongst rowers, caused by the "Big
Blades".
Again we were to start oIT a beach, some 30 km south of Copenhagen. This lime, our kaproer
would nol be with us, so we used one of Our reserve rowers of which we had two. We arrived
early and waited on the beach for over an hour. A slight misl from the nig/u before was beginning Io lift. In the distance we could begin to make out the hull of the Gudmund, making
her way up to the exchange point. We readied ourselves as several supporters went into the
surf to catch the boa t. AI this poinl in the tour all the teams had accrued a lotal of over three
hours extra, therefore we were rather confidant that the record would be broken by a large
margin. It's a funny feeling being in the last boat.
We started ofT in a hurry and settled into a moderale rhythm. The wind had begun to pick up
and waves were bufTeling the boat. We were slill without escort, but it really didn't matter, we
were so close. It took us almost two hours to get to Copenhagen harbor. At the opening of the
harbo~ I ~ec~me slro~er, and decided Io lift our cadence. On the shore to our left were placed
SlgnS mdlcalmg the distance to the sluice gates. I was slill not clear on how we were get
around the gales, but our supporters were sure Io be ahead figuring oul whal Io do. 1000 m IO
go. 500 m and then soon after we were Ihere.
What a slrange construction presenled itself to us. What appeared as large construetion girders were pded together as a foundalion to some unfinished slructure. On 10p stood our supporters wavmg to us. We slowed the boat down and listened for inslructions. We were lold Io
lie down and float beneath this slruclure, using our bands Io pul! ourselves Ihrough. There
was a 0.5 m clearance between Ihe slructure and the waler surface. Lying on ours backs was
disorienting after so much rowing. Salt-laden sweat poured inlo my eyes, forcing me to close
t~em. There were spaces between the girders above us. We could see the supporters hopping
ITom one gIrder to Ihe next, checking for any obstacles ahead ofus. It took several minules
before we came Ihrough and then started up again . We slill had the sluice gates to conlend
with.
Scveral hundred melers later we came to a bridge with narrow channels requiring us Io use
short OaIS Io get through. After another hundred meters cam e the sluice, a rather small structure, where waler was pouring into Ihe harbor, so Iherefore we had a current Io foJlow us in.
We picked up speed again and proceeded loward our start point. We had bareJy two km of
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rowing to do but r wanted to be finished. My hands looked awful, r tried not to look at them.
The tape had come off and had started to stick to the oar. When we passed Nyhavn I knew it
was just another few hundred meters. We stopped just short of our start to pick up a flag displaying the logo of our sponsor. We rowed into Amaliehaven where an audience of
well-wishers and fellow rowers stood as well as the presidents of both the Rungsted and DSR
row c1ubs.
Champagne flowed in all directions as one bon le after another was opened. I simpJy couldn't
believe we were done. The record had been broken by nearly four hours. I knew it would lake
some time for the excitement to senle. Gudmund still looked fit after her journey, ifnot a linie
linered from all our goings. One ofmy colleagues opened a bonle and let it spill over my
head, oh what the heil. There is some talk now ofhaving a regatta the next year, between
several rOw c1ubs. Perhaps il is jusI renewed interest that will abate through the year.
l hope nol.

Deltagere i Sjælland Rundt-rekordsætningen, 9.-11. august 1995
Hold I:
Majbrin E. Jensen, Jokum Poulsen, Bjarne Smedegaard, Winnie Werborg, Jens Reimer
Hold 2:
Søren Møller Christensen, Jacob Mølgaard, Lene Christensen, Stig Larsen, Lisbeth Marner
Hold 3:
Susarule Agersnap, Klaus Holme, Arne Bisgaard Christiansen, Peter Klug-A.ndersen,
Erik Rasmussen
Hold 4:
Lennart Stigsen, Ulrik P. Larsen, Edzard Domela, Michael Nielsen, Tom Nonn

To succeshistorier fra 90'eme
Af Thomas Kjøller Krumholt

Motion+
I begyndelsen af90'erne (1990, red.) var der et ønske i klubben om en fonn for træning, der
gav mere sved på panden end den ugentlige tur til Skovshoved med kaffe og kage og alt, hvad
det indebar. Det skulle dog ikke være på så hårdt plan som de "rigtige" kaproere, der dengang
som nu trænede 12-13 gange om ugen i sommersæsonen. Der skulle være et tilbud, der ramte
målgruppen, der gerne ville prøve kræfter med seriøs træning, samt dem, der havde været på
toppen, men som gerne ville holde noget af fonnen ved lige.
Med disse ting for øje dannede bestyrelsen på det tidspunkt moJion+. Der blev skatTet et par
trænere, der fra motorbåden var i stand til at se og hjælpe med optimering af roernes fOtag. Da
Jangdistance-kaproningerne dukkede op, var disse et oplagt mål for deltagelse fra motion +'s
side. Holdene på det tidspunkt stillede op i de inrigger-kaproninger, der fandtes rundt om i
landet på distancerne IO km, 25 km og maratondistancen 42 sømil. En del afmotion+'erne
deltog også i rekordforsøgene på at ro Sjælland rundt, som man sikkert kan se beskrevet
andetsteds i dene værk.
I midten af90'erne var tilslutningen til motion+ ikke så stor som den senere skulle blive, men
enkelte "die-hard"-hold førte traditionen videre under den på det tidspunkt nye træner Lars
Kristensen. Lars Kristensen var fra '95 til '97 i stand til at skabe mere bredde i motion+, og
aktiviteten voksede. Et par år midt i halvfemserne var deltagelsen ved
langdistancekaproningerne fra DSRs side sløj, nok mest som følge af det generationsskifte,
der skete, da de etablerede hold var blevet træne og de nye først skulle til at smage på
kaproningens fornøjelser.
Det blevet "sved på panden"-tilb~d til den almindelige SvanemølJe-roer og en mulighed for at
få korrigeret sit rotag, samtidig med at man blev presset til at yde lidt mere, end man gjorde til
daglig. Også om vinteren skortede det ikke på motion+-aktiviteter. Med de nye Concept Uergometre blev der startet landsdækkende konkurrencer i indendørsroning (af DR-TV kaldt en
"med god grund overset sportsgren"), og o&."'-A her var og er motion +- roerne med til at
repræsentere den hastigt voksende klub.

Reserver:
Christian Pedersen, Ole Kammersgaard
Supportere:
Ole Kammersgaard, Lene Røhl, Susanne Schiang, Kirsten Tychsen, Anne Christiansen,
Mariarule Petersen, Susarule Stokkebro, Søren Gudman, Lene Reimer, Jørgen Bech, David
McKenna, Egon Bang Christiansen, Bo Rasmussen
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Motion+ støttes kraftigt af Rees legat og må derfor have et vist kaproningsmæssigt niveau. Så
med nogle få damehold i spidsen og kraftigt ansporet af Lars begyndte interessen for
Jangdistanceroningen at melde sig igen omkring 1997. Handicapløbene, der blev afholdt på 10
km-distancen ud for roklubberne Hellerup og SAS, gav nogle +'ere blod på tanden og allerede
året efter kunne det første damehold træde op på sejrsskamlen j DM-serien i
langdistanceroning. DM-serien består af 5 løb, der afholdes forskellige steder i landet, og
afhængig af placering gives der point til de deltagende hold. Man behøver vel næppe skrive. at
det hold med flest point efter sidste løb vinder i den samlede stilling og denned
danmarksmesterskabet. Damerne ror en distance på IO km, men herrerne skal helt ud pli 25
km.
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I ,angdistancekaproning (1990-2000)
I .'Ulgdistancekaproning foregår i princippet som en langtur i motionsregi og roes i 2-ru:es
inriggere. Kaproningen beslår af 5 løb fordelt over hele rosæsonen. Der kan stille op tIi 5
roere på samme båd.
Løbene er inddelt i klasser:
DM-klassen består af en dameklasse på IO km og en herreklasse på 25 km .
Mixklasser i distancerne IO km og 25 km. For mixklassen er der ingen samlet DMmedalje.

gange. Tre lidI. landsholdsroere havde sat sig i en tung inrigger og skulle ifølge Nicis
Hyldager ro 23 km for langt . Men ikke desto mindre sendte de Per Hansen og co . (K VJK) ae
banen og vandt herreklassen. Vores herrer roede jo også i HU. Vidste I, at HU kan være på en
grisevægt?? Det andet herrehold, Lars. Michael og Morten skulle også for første gang ro 25
km, det gjorde de flot og fik en femteplads.
Der var dækket op til fest i bådhallen om aftenen. Om det var roningen eller den gode solide
kost, som gjorde det a f med os, det vides ikke, men vi faldt om ved midnat.

Nakskov
14 dage efter skulle vi ro det næste løb . Dette var i Nakskov.

1999 blev et jubelår, da DSR besatte I.-pladsen på både herre- og damesiden og desuden var
rigtig godt repræsenteret i mixklassen samt med det antal både, der stillede til start i et eller
flere løb. Indsatsen hen over sommeren blev af det vindende damehold beskrevet på følgende
vis:

Sønderborg
Vi var 15 forventningfulde roere, der tog afsted fra Hovedbanegården en fredag eftermiddag.
Målet var Sønderborg, hvor det første slag skulle sta. Togkupeen mindede mest af alt om en 8.
klasse på lejrtur til Bornholm. Daimkage, pastasalat og cola fløj om ørerne på de øvnge
passagerer, og i kampens hede forsvandt Birgittes bradepande inkl. daimkage. fra toget, den er
ikke blevet set siden . Efter endt togtur kendte overlærer (Thomas) Felland vejen fra
Sønderborg station til roklubben. Der var kun 500 meter. Vi andre mente, at han burde have
tilføjet et O til de 500 meter. Aftenen sluttede med, at vi drak en godnatøl på et værtshus I
byen .
Næste morgen vågnede vi med alle symptomer på nervøsitet... ... Vi gentog os selv en del : "Er
toilettet ledigt." Vi mente selv, at vores nervøsitet var begrundet, idet vores konkurrenter fra
KVIK havde roet meget stærkt i ergometer i vinters. Desuden havde Jens Chr. Pørneki fortalt
os, at vi roede som en sæk kartofler, og havde en indsats som snegle. Men tag ikke fejl ; vi
havde masser af selvtillid (vel havde vi ej!I!). Det lykkedes dog vores lille terrier (Lars "TalkTalk" B. KIistensen) at bjæffe lidt kampgejst i os .

Dagen startede lidt kaotisk,. Vi kom blæsende, morgenmaden var blevet indtaget i bilerne,
styrmandsmødet nåede vi lige akkurat, og vi var p.g.a. pladsmangel nødt til at gå på vandet en
time før start . Vi nåede aldrig at få ro på os selv, inden starten gik.
På intet tidspunkt fungerede båden som vi ville, og det var 3 mellemfornøjede roere, som
lagde til, bare for at Il af vide at vi havde tabt. Det var KVIK-pigernes fortjeneste. De holdt
hovedet koldt og lod sig ikke stresse af at det pres, som lå på dem. KVIK-pigerne vandt dette
løb.
Vores anden damebåd var ramt af sygdom og havde fået Dorthe Bartels, en rutineret langdistanceraer, som tredjemand. Hun klarede opgaven til UG efter kun en uges træning (du er for
sej, Dorthe). Pigerne fik en 4. plads. Mixbåden roede endnu et flot løb, men på grund at to
mandlige fotomodeller (se VOLVO-reklamer) i den rette alder, var deres handicap dårligt, og
de blev slået med få sekunder og fik en 4. plads. HU var i dårligt humør. så herrerne fik også
klø. De er en af de få gange, vi har set Per Hansen smile. Den anden herrebåd Michael,
Morten og Lars blev nummer 4.
Jeg, Birgitte, vil da også benytte derme lejlighed til at tilstå, at jeg er en dårlig taber, jeg arbejder på at blive en bedre, og vil til næste år ikke sidde en halv time og surmule bag et skur!
(Jeg finder et andet sted).

Vejle
Om formiddagen gik mixholdet og dameholdene på vandet. Vejret og vandet var meget flot
inde ved roklubben, men efter 250 meter, blev vi budt velkommen af strid modvind og 2
meter høje bølger!! Vores strategi var, at vi skulle have nået vendebøjen efter Y, time, men da
den halve time var gået, sagde Susanne: "Hvis det er den orange bøje der ude, vi skal vende
om, så er der langt igen." Da hun så rædslen i Tines og Birgittes øjne, forsøgte hun at hale I
land, dog forgæves . Eneste trøst var, at vi havde medsø hjem.
Med hænderne i laser blev vi mødt af en stolt Talk-Talk (vi ved du var det), som kunne fortælle os, at vi havde vundet vores første løb. Vores anden damebåd blev nummer 3 .

Belært af erfaringer i Nakskov tog vi af sted fredag aften for at få en rolig morgen. Rygterne
ville fortælle, at Vejle var Danmarks svar på Kap Horn, men det blev ved rygtet. Der var blik
vand og måneskin aftenen før dagen. Næste morgen, da solen havde brændt disen væk, var
der stadig blik vand. Til dette løb var vi tændte. Vi ville gerne vise, at vi kurme ro bedre end
sidste løb, og således også gå til sommerpause med et forspring til vores værstelbedste
konkurrenter, pigerne fra KVIK . Vi roede, så tårerne burde stå i øjnene på vores trænere Lars
Talk-Talk og Jens Chr. Det var en god dag. Da vi vendte allerede efter 25 minutter, var vi klar
over, at del ikke var så ringe endda! Vi hev sejren hjem i tiden 50.21.

I mixklassen havde sidste års kaniner deres debut og fik en flot placering som nummer 3 . Om
eftermiddagen skulle herrerne i ilden. Vi andre lå og nød solen, mens de nød modvinden 2

Den anden pigebåd havde faet Brina igen, og de slog deres værste konkurrenter, som ellers
var på hjemmebane. Pigerne blev en flot nummer 3. Mixbåden måtte endnu engang sande, at
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Langdistancekaproning (1990-2000)
Langdistancekaproning foregår i princippet som en langtur i motionsregi og roes i 2-~es
inriggere. Kaproningen består af 5 løb fordelt over hele rosæsonen. Der kan stdle op 1115
roere på samme båd.
Løbene er inddelt i klasser:
DM-klassen består af en dameklasse på 10 km og en herreklasse på 25 km.
Mixklasser i distancerne 10 km og 25 km. For mixklassen er der ingen samlet DMmedalje.

gange. Tre tidl. landsholdsroere havde sat sig i en tung inrigger og skulle ifølge Niels
Hyldager ro 23 km for langt. Men ikke desto mindre sendte de Per Hansen og co. (KVIK) af
banen og vandt herreklassen. Vores herrer roede jo også i HU. Vidste I, at HU kan være på en
grisevægt?? Det andet herrehold, Lars. Michael og Morten skulle også for første gang ro 25
km, det gjorde de flot og fik en femteplads.
Der var dækket op til fest i bådhallen om aftenen. Om det var roningen eller den gode solide
kost, som gjorde det af med os, det vides ikke, men vi faldt om ved midnat.

Nakskov
14 dage efter skulle vi ro det næste løb. Dette var i Nakskov.

1999 blevet jubelår, da DSR besatte l.-pladsen på både herre- og da~eside~ og de~uden var
rigtig godt repræsenteret i mixkJassen samt med det ~ntal både, der Sil Ilede td start ~ et eller
flere løb. Indsatsen hen over sonuneren blev af det vmdende damehold beskrevet pa følgende

vis:

Sønderborg
Vi var 15 forventningfulde roere, der tog af sted fra Hovedbanegården en fredag eftermiddag.
Målet var Sønderborg, hvor det første slag skulle stå. Togkupeen mindede mest af alt om en 8.
klasse på lejrtur til Bornholm. Daimkage, pastasalat og cola fl~j om ørerne på ~e øvnge
passagerer, og i kampens hede forsvandt Birgittes bradepande mkl. dalmkage tTa toget, den er
ikke blevet set siden. Efter endt togtur kendte overlærer (Thomas) Felland vejen fra
Sønderborg station til roklubben. Der var kun 500 meter. Vi andre mente, a! han burde h~ve
tilføjet et O til de 500 meter. Aftenen sluttede med, at vi drak en godnatøl pa et værtshus I
byen.
Næste morgen vågnede vi med alle symptomer på nervøsitet. ..... Vi gentog os selv en del: "Er
toilettet ledigt." Vi mente selv, at vores nervøsitet var begrundet, idet vores konkurre~ter fra
K VIK havde roet meget stærkt i ergometer i vinters. Desuden havde Jens Chr ..Pørnekl fo~aJt
os at vi roede som en sæk kartofler, og havde en indsats som snegle. Men tag Ikke fejl; VI
ha~de masser af selvtillid (vel havde vi ej!!!). Det lykkedes dog vores lille terrier (Lars ''TalkTalk" B. Kristensen) at bjæffe lidt kampgejst i os.
Om formiddagen gik mixholdet og dameholdene på vandet. Vejret og v~det va~ meget flot
inde ved roklubben, men efter 250 meter, blev vi budt velkonunen af stnd modvmd og 2
meter høje bølger!! Vores strategi var, at vi skulle have nået vendeb.øjen efter 'hyme, men da
den halve time var gået, sagde Susarme: "Hvis det er den orange bøje der ude, VI skal vend~
om så er der langt igen." Da hun så rædslen i Tines og Birgittes øjne, forsøgte hun at hale I
land, dog forgæves. Eneste trøst var, at vi havde medsø hjem.

Dagen startede lidt kaotisk,. Vi kom blæsende, morgenmaden var blevet indtaget i bilerne,
styrmandsmødet nåede vi lige akkurat, og vi var p.g.a. pladsmangel nødt til at gå på vandet en
time før start. Vi nåede aldrig at få ro på os selv, inden starten gik.
På intet tidsplillkt fungerede båden som vi ville, og det var 3 mellemfornøjede roere, som
lagde til, bare for at få af vide at vi havde tabt. Det var KVIK-pigernes fortjeneste. De holdt
hovedet koldt og lod sig ikke stresse af at det pres, som lå på dem. KVIK-pigerne vandt dette
løb.
Vores anden damebåd var ramt af sygdom og havde fået Dorthe Bartels, en rutineret langdistanceroer, som tredjemand. Hun klarede opgaven til UG efter kun en uges træning (du er for
sej, Dorthe). Pigerne fik en 4. plads. Mixbåden roede endnu et flot løb, men på grund at to
mandlige fotomodeller (se VOLVO-reklamer) i den rette alder, var deres handicap dårligt, og
de blev slået med få sekunder og fik en 4. plads. HU var i dårligt humør, så herrerne fik også
klø. De er en af de få gange, vi har set Per Hansen smile. Den anden herrebåd Michael,
Morten og Lars blev nununer 4.
Jeg, Birgitte, vil da også benytte denne lejlighed til at tilstå, at jeg er en dårlig taber, jeg arbejder på at blive en bedre, og vil til næste år ikke sidde en halv time og surmule bag et skur!
(Jeg finder et andet sted).

Vejle

Med hænderne i laser blev vi mødt af en stolt Talk-Talk (vi ved du var det), som kunne fortælle os, at vi havde vundet vores første løb. Vores anden damebåd blev nummer 3.

Belært af erfaringer i Nakskov tog vi af sted fredag aften for at fa en rolig morgen. Rygterne
ville fortælle, at Vejle var Danmarks svar på Kap Horn, men det blev ved rygtet. Der var blik
vand og måneskin aftenen før dagen. Næste morgen, da solen havde brændt disen væk, var
der stadig blik vand. Til dette løb var vi tændte. Vi ville gerne vise, at vi kunne ro bedre end
sidste løb, og således også gå til sommerpause med et forspring til vores værstelbedste
konkurrenter, pigerne fra KVIK. Vi roede, så tårerne burde stå i øjnene på vores trænere Lars
Talk-Talk og Jens Chr. Det var en god dag. Da vi vendte allerede efter 25 minutter, var vi klar
over, at det ikke var så ringe endda! Vi hev sejren hjem i tiden 50.21.

I mixklassen havde sidste års kaniner deres debut og fik en flot placering som nummer 3. Om
eftermiddagen skulle herrerne i ilden. Vi andre lå og nød solen, mens de nød modvinden 2

Den anden pige båd havde fået Britta igen, og de slog deres værste konkurrenter, som ellers
var på hjemmebane. Pigerne blev en flot nummer 3. Mixbåden måtte endnu engang sande, at
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fa sekunder skiller de bedste i mixkJassen. De blev nummer 3. De tunge drenge kom også.
stærkt igen og vandt herre løbet, og deres sejr skyldtes ikke kun, at Per Hansen havde hurtIg
mave. Torben og Claus kæmpede sig dog til trods III en 2. plads. De knap så tunge drenge
havde skiftet Morten Runge ud med Thomas Krumholt (Morten VIlle hellere ttl
Barcelona!!!??). Drengene fik en 4. plads.
Nu var der sommerpause i l Yz måned.

lidt mere i lungerne, sommerens is skvulpede i maven. Vi følte os presset under løbet, men vi
bcd tænderne sammen og roede sejren hjem. Den dag slunede sommeren .
Vores mixhold havde mistet en af modellerne, men havde fået forstærkning af det stærke køn
nemlig af Trine Poulsen, men ak, lige meget hjalp det. Endnu en gang var sekunderne afgørende for placeringen. De fik en 2. plads.
Jens Chr., Jeppe og Jacob måne denne gang se sig besejret af et usædvanligt stærkt og godt
roende KVIK-mandskab. Det andet herrehold viste endelig vejleholdet, hvor skabet skulle slå,
og fik den 3. plads, de så længe havde sukket efter.

Humlebæk
Den store dag oprandt.
Vi mødtes og spiste morgenmad sammen. Kørte spændte op til Humlebæk. Humlebæk roklub.
som ligger for foden af Lousianna, summede af aktivitet. Det var over 50 tilmeldte hold.
Klubben er ikke stor, så der var trængsel alle steder, også på toilenet.
Pludselig var tiden til, vi skulle havde de sidste fonnanende ord, og bådene i vandet. Vandet
var perfekt, og mens vi lå og vannede op, tænkte vi på, at dene var det, vi havde kæmpet for
hele sæsonen. Så gik starten på løbet og regnvejret. Det væltede ned og iyn og torden bragede.
Vi knoklede det bedste vi have lært, og selvom Lars efter 5 km råbte: "55 plus!". overbeviste
det os ikke om, at det gik ret godt, så vi knoklende videre. "55 plus". Hvad f.. ... betyder det?
Så våde, træne og forknyne roede vi til broen. Sus havde endnu engang taget modet fra os.
Hun mente, at det ville blive et tæt løb og var usikker på, om vores indsats rakte. Det gjorde
den! Vi var Danmarksmestre i Langdistancekaproning.

Vindere af DM i langdistanceroningfor kvinder i 2000:
Birgille Andersen, Susanne Mikkelsen og Brilla Kris/offersen.

Hvidovre
Dene var næsten lokalt, så vi benynede lejligheden til at afprøve v~det på forhånd. Det var
en fordel, for det var en lidt svær bane med lavt vand og mangebøjer. Ved denne generalprøve skulle vi ud over at tage højde for lavt vand og mange bøjer også afprøve vores nye.
skift, som skyldtes, at et par af os var lidt skadede og havde foretrukne .pladser I båden. VI
havde en ukuelig tro på os selv, skader etc. til trods, det var der nemltg lOgen andre, der
gjorde - VEL LARS!!
Der havde meldt sig et ekstra damehold fra DSR (Tine Dyssemark, Heidi Lin?egaar~ og
Karen Lauberg). Foruden at det var deres første løb, stod de pludselig uden bad. HVIdovre var
meget hjælpsomme og lånte pigerne en båd, så de trods alt kunne være med. Tak tt! HVIdovre.
Startvanskelighederne, orienteringsproblemer og en fremmed båd gaven 6. plads.
Mia, Brina og Mene måne denne gang se.sig.slået .afVejl~, og blev nummer 4. ':'i selv var .
sultne på en sejr, for så ville vi ligge lunt I sVtnget lOden SIdste løb. Med alternalIve skift, høj
sol og godt humør lagde vi fra land . Fonnen var ikke så god, som den havde været, det pev

Den anden damebåd. måne desværre se sig passeret af Vejle og se den samlede 3.-plads gå op
i røg.
Endelig kunne vores mixhold hæve annene til sejr. De fandt minunerne. Esben skulle bare
roses til skyerne, så opdagede han heller ikke, at han kun fik 9 minuners pause. Vi hørte
Karens sprøde stemme: "Ebsen er stærk, Trine skal styre om 2 minuner, men Esben har de
store overanne, Esben er ikke træt". ~e blev nummer I.
De små herrer gjorde hvad de skulle, og roede en samlet 3.-plads i DM-klassen hjem . Flot
klaret i betragtning af, at I også skulle fiske undervejs, eller var det jer, som blev 'fisket (læs
fik et fiskenet i roret).
Vores tunge herrer forstod at holde spændingen til det sidste. De stod lige med KVIK på
point, så en sejr var altafgørende. De havde svært ved at finde hinanden og havde sat tid til, da
de passerede 16 km-mærket, og tidtager Lars Talk-Talk gøede, at nu klUllle de godt tage sig
sammen og komme op at stå. Det gjorde de. Det gjorde vores stemmer også. Vi råbte og
skreg, men om de kom op at stå, eller vi råbte dem ind, det vides ikke. De vandt med 16
sekunder.
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G lade gik v i alle til fest på Lousianna og vaklede derfra!'!
Til slut vil vi fra DSR takke aJle de klubber, som har lagt roklubber og arbejdskraft til DM i
Langdistance. Vi ved, at det er et stort arbejde, som for alle arrangementers vedkommende har
været vellykkede.
Til slut vil alle vi langdistanceroere takke vores trænere Lars Talk-Talk & Jens Chr. Pørneki
for deres store indsats, trøstende ord, berettigede spark og opmuntring. Vi bukker og nejer.

Af Tine F. Jørgensen, Susanne Mikkelsen og Birgille Simonsen

LANGDISTANCERESULTATER (1990-2000):
Kaproning i langdislancedisciplinen cr noget forholdsvist nyt i klubbens regi. Det er ikke før i
1992, at DSR vinder sit første DM i langdistance i øvrigt på en imponerende indsats, da sidste
løb afvikles dagen efter kortbane DM (dengang 2000 m'). Et andet særpræg er, at de gode
resultater op gennem 90'erne blev indledt og siden hen gentagne gange er hevet hjem
fortrinsvis på dame-siden. Det havde man nok ikke forestillet sig dengang i 1968, da man
stemte damerne ind i klubben!
1992

I.-plads

Damer - IO km

1995

2.-plads

Damer - IO km

1996

2.-plads

Damer - IO km

1998

I.-plads

Damer- IO km

3.-plads

Herrer - 25 km

I.-plads

Damer- IO km

I.-plads

Herrer - 25 km

1999

2000

3.-plads

Herrer - 25 km

l.-plads

Damer- IO km

Dorthe Lindholm, Susanne Agersnap, Britta
Graae
Berit Johnson, Charlotte Ringius, Dorthe
Bartels
Berit Johnson, Charlotte Ringius, Dorthe
Bartels
Susanne Mikkelsen, Karen Jensen, Britta
Kristoffersen
Jens Chr. Pørneki, Jacob Thesander, Vahan
Ter- Vardanyan
Susanne Mikkelsen, Tine Jørgensen, Birgitte
Simonsen
Jens Chr. Pørneki, Niels Hyldager, Jeppe
Kollat, Jacob Thesander og Vahan
Ter-Vardanyan
Lars HeOJiksen, Michael. Remod, Morten
Runge og Thomas Krumholt
Susanne Mikkelsen, Britta Kristoffersen,
Birgitte Andersen

Susanne Mikkelsen lavede i år 2000 hattrick ved at vinde 3. år i træk og sidste løb blev vundet
i 'lånt' båd, da spændholter m.v. til Hu var 'forsvundet' på løbsdagen. Godt gået!
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Hu og herrerne i aktion ved langdistancekaproning i Nakskov i 1999.
Fra venstre Vahan Ter- Verdanyan, Niels Hyldager og Jacob Thesander.
(FOIO: Melie Bacher)

MARATIION-LØB:
Karlebo (42,195 sømil svarende til ca. 78 km)
Et marathonløb, der f~r størstedelen foregår i vores eget daglige rofarvand. Vi skulle derfor
være på hjemmebane l dette løb, hvilket desværre ikke altid fremgår lige tydeligt af
resultathsten ,
1992
1994
1995

2.-plads
3.-plads
3.-plads

Herrer
Herrer
Damer

1997

3.-plads

Mix

1998

l.-plads

Mix

Thomas Krumholt, Jens Chr Pørneki
Karen Jensen
"

2.-plads

Damer - KvikmSR

1999

3.-plads

Mix

2000

3.-plads

Mix

Mie Jensen, Ann Dorte Jensen,
Karen Lauberg
Jeppe Kollat, Karen Tinggaard,
Niels Hyldager
Jeppe Kollat, Leo Hovsted, Maria Vraa

HellerupffiSR
DSR
DSR

Navne på roerne forefindes desværre ikke

-

Berit Johnson, Charlotte Ringius,
Donhe Bartels
Thomas Krumholt, Søren Dybdal,
Karen Jensen

57

Kaproning mod det nye årtusinde (1991-2000)

Balden
Fra midt i 90'erne har det nænnest udviklet sig til en tradition, at flere aflangdistan~eroerne
tager en tur til Norge for at deltage i Halden marathonløbet. Resultaterne har heller Ikke
manglet. Selve løbet er beskrevet således (den norske udgave):

"Løpet er en tur- og langdistanseregalla over maratondistansen 4.2195 meter og starter fra
indre havn i Halden, lilæ ved Haldens Roklub. Dereller roes det til Svinesu~d og hele .
Iddefjorden tur- retur. Store deler av løpet går dermed i svenskfarvann. Mal er tllbalæ til
indre havn i Halden. "
1996: Nr. 1:

Jacob Thesander i singlesculler

1998:Nr.I:

Vahan Ter-Vardanyan, Jacob Thesander, Jens Chr. Pømeki, Mia Schrøder og
Tine F. Jørgensen i 4-åres inrigger.

1999: Nr. l:

Jeppe Kollat, Niels Hyldager, Jacob Thesander, Britta Kristoffersen og
Susanne Mikkelsen i 4-åres inrigger.

1999: Nr. 3:

Thomas'Felland, Esben Paludan, Karen Thinggard, Trine Poulsen og
Mette Carstensen i 4-åres inrigger.

Af Melie Bacher (tekst ogfotos)
Et tilbageblik på kaproningsafdelingen er som at se på et livsforløb med succes, glæde, frustration, kamp, storhed og masser af spændende oplevelser. Efter magre år - kommer de gode
år. DSR manifesterede sig som førende roklub med et hav afunikke resultater på mange
fronter. Kaproerne holdt ud - og de holder stadig ud. Men afdelingen bar også præg af stor
udskiftning af kaproningschefer og trænere. Reiner Modest, Jørgen Blom, Jens Chr. Pørneki,
Jokum Poulsen og Søren Aasmul havde alle vidt forskellige indgangsvinkJer til det at styre
landets største kaproningsafdeling, der kræver en fast hånd, krav om tilstedeværelse,
indlevelse og føling med tingene. Men en sund økonomi, godt materiel, perfekte faciliteter og
mange interesserede og ambitiøse folk i alle aldre og afskygninger er basis for succesen.
Mulighederne for at føre kaproerne frem til notte resultater er til stede i DSR.
l de seneste IO år er mange nye begreber dukket op, og big blade-årer blevet nyt fænomen i
begyndelsen af90erne. Bredere åreblade gav hurtige tider, hvorfor alle kaproere tog det nye
åre fænomen til sig. Men de nye årer gav også overbelastningsskader hos elitekaproerne.
Vinteraktiviteterne blev også udvidet med roning i maskine, et såkaldt roergometer. Da
ergometerroning blev en del af programmet, blev træningen samtidig mindre varieret, men
styrkebetonet. Maskinen med computertælleren gav den enkelte roer mulighed for al træneog konkurrere med sig selv. Mesterskaber i disciplinen blev indført både nationalt og
internationalt, og der bliver hvert år udgivet en verdensrangliste.
Et elitecenter under Team Danmark gav nye muligheder for de roere, der ville helt til tops.
Men denne udvikl ingsperiode fik også store omkostninger for enkelte af kaproerne. Med
oprettelsen af Danmarks Rocenter oplevede DSR en sand rekord af træneransættelser, og
nogle af trænerne brugte DSR som et springbrædt til en karriere som landstræner.
Fremtiden tegner dog mere lys end det sidste ti-års forløb. Thi den nye kaproningschef, Rune
Gartner, har ryddet gamle principper af bordet og ladet hver kaproer påtage sig opgaver af
forskellig karakter. Der er dannet nere udvalg, hvor roerne selv skal stå for aktiviteter lige fra
trivsel, motorbådspasning, rengøring af træningslokaler og vedligeholdelse af materiel. Dette
tiltag giver en helt ny dimension i kaproningsafdelingen, hvor det sociale blandt de aktive før
har ligget på et meget lille sted - og hvor enlt ver passede sit uden overhovedet at vise
interesse for eller kendskab til de øvrige kaproere i DSR. Samtidig har man ansat nye trænere,
der ikke umiddelbart går efter at komme videre til en karriere som landstræner. Ved udgangen
af år 2000 er ca. 80 roere på en eller anden måde involveret i DSRs kaproningsafdeling. Så
mange aktive kaproere har DSR vist aldrig haft før.

1991
DSR var repræsenteret med en hel hær aflangdistanceroere
ved grænsemarathon 1999 i Halden i Norge. (foto: Melie Bacher).
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Det blevet år, hvor de bedste kaproere overvejede at stoppe karrieren. Men når det endelig
skulle være, kunne man glæde sig over, at seks klubkaproere valgte at fortsætte. Nar vi taler
om klubkaproere, havde det stor betydning for DSRs renomme, at vi selv formåede at opfostre
roere. Aret forinden havde en større skare af unge mænd meldt sig ind i DSR for at danne en
otter. De var alle studerende på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og var
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prototypen på kommende kaproere. Manglende interesse fra trænernes side betød desværre, at
mandskabet til otteren snævredes ind og bare to blev tilbage. En af DSRs kaproere, Morten
Tibian, forsøgte, parallelt med "Landbohøjskoleotteren", at danne en dameotter med lutter
nye kvinder, og det gav faktisk bonus. Rie Sørensen og Lene Andersson valgte at fortsætte og det skulle siden vise sig at være en god disposition.
Fire nye herreroere valgte også at prøve lykken i DSR. Peter Raundal, Teis Hansen, Niels
Sørensen og Niels Hyldager viste alle format til at kunne komme videre. For sidstnævntes
vedkonunende var det beundringsværdigt, at han holdt ud. En sommerdag dukkede denne 2meter fyr pludselig op på Rostadion og proklamerede, at han ville ro kaproning. Enhver
træner ville klappe i sine hænder over at se den perfekte type til roning. Niels blev sat i en
singlesculler og "sejlede for det meste sin egen sø". Men han blev hængende - og trods
manglende opbakning skulle han vise sig at blive en af DSRs markante roprofiler fra 19912000!

satte sig i en dobbeltsculler og nåede fine resultater. Mette K. Hansen roede en forrygende
finale ved den store Holland Beker Regatta i Amsterdam, hvor hun blev nr. 2. DSR havde et
par godt roende veterandamer, der fik succes i båden med det meget belastende navn "Urd".
Mene Bacher havde 21 starter og Britta Graa 12 - med flere sejre til følge. På herrefronten
havde vi to juniorhold til start - noget af et særsyn i DSR. Anders Brems og Martin
Nellemose prøvede lykken i dobbelt-sculler og vandt flere sejre. Kasper Haagensen roede
single-sculler, og selvom det ikke blev til sejre, viste han klart forbedring fra løb tilløb. Teis
Hansen og Niels Sørensen, to nye høje roere fra 1990, satsede på en stor sæson, men den enes
ophold i USA betød et atbræk og Teis satte sig i stedet i en dobbelt-sculler med Lars Olsen.
De to viste forrygende fremgang og gav i Amsterdam så meget kamp til et andet DSR-hold
med Morten Tibian og Søren Aasmul, at sidstnævnte mandskab stoppede i løbet. Esben
Jacobsen og Henrik Hebsgaard roede kombineret letvægts dobbelt-firer og opnåede
international erfaring.
Som nævnt var dette år et mellemår uden store intentioner og initiativer fra trænernes side.
Det betød, at alt singlesculler-materiel måtte i brug til de mange opløste hold! Peter Raundal
roede begynder single-sculler, men i slutningen af sæsonen fandt han sammen med Esben
Jacobsen i dobbelt-sculler. Stig Rasmussen og Bjørn Quale var herrernes islæt i veteranklasserne. Stig opnåede en fornem I.-plads ved veteranregattaen "de Hoop" i Amsterdam. Bjørn
roede blandt andet med i Københavner Stafetten.

Ergomeler-vinlerlræning
i de gamle Iræningslolwler
i slarlen af90'erne. Denneform
for Iræning visle sig ejierhånden
særdeles effektiv for resullalerne.

Camilla Riff-Alexandersen dukkede, via sit bekendtskab med Anders Brems, op og ville ro
kaproning. Mette Bacher lærte hende op i en dobbelt-sculler, og siden klarede Camilla det så
glimrende selv i single-sculler.
Ikke et år uden tilgang udefra. Han var noget af en humørbombe i sin klub og viste stort
talent. Desværre ragede han uklar med et bestyrelsesmedlem i Bagsværd Roklub, og denne
skæbnehistorie skulle siden vise sig at blive en succeshistorie for DSR. Roeren, der hed
Thomas Poulsen, var det friske pust, der skulle til, og mon ikke Bagsværd Roklub ærgrer sig
over at have mistet en af Danmarks bedste roere til anden side?

Grundet trænernes manglende engagement kneb det gevaldigt for kaproerne at bevare gnisten
frem mod DM på Bagsværd Sø. Flere hold var splittet op, nogle tog træningen i egne hænder,
og spørgsmålet var, om man kunne leve op til DSRs totale triumf ved DM i 1990 (Brabrand),
hvor vi blev mest vindende klub. På spindesiden kunne man godt vinke farvel til nogle sikre
mesterskaber. Mette Bloch lagde sig syg, og sætte reserver på dobbelt-fireren ville man ikke.
Dette års finale i denne bådtype var ellers afgørende for, om Lyngby Dameroklub eller DSR
ville vinde pokalen til ejendom. Det blev LDR, der fik pokalen, fordi DSR meldte af. Et
inriggerhold med Britta Graae, Susanne Agersnap, Dorthe Lindholm, Lene Andersson og
styrmand Kim Poulsen mødte mestrene fra Køge og et hold fra Grenå, og for første gang i
klubbens historie vandt DSR Forbundsmesterskab i denne bådtype.
Pil herrefronten satsede man mere pil tidligere kaproere fremfor at lade de nye prøve lykken.
Et enkelt hold valgte dog at gå egne veje - og det var et klogt valg. Morten Tibian, der før har
vundet DM i dobbelt-sculler, slog pjalterne sammen med Teis Hansen og blæste på andres
meninger om DM-hold, deltagelse eller ej. 'fræning fik man ingen af - men passede sig selv,
og sørme om Morten og Teis ikke gik hen og vandt DM i denne bådtype. Det eneste
mesterskab til herrerne i øvrigt! I dobbelt-firer havde man valgt Henning Bay, Michael Frei,
Bjarne Eltang og Bo Vestergaard, der blev nr. 3. De samme roere på nær Michael Frei dannede otterholdet med Jesper og Thomas Poulsen, lan Baden og Torben "Gustav" Knudsen
med Jette Hejli Sørensen som cox. Det blev KR, der som sædvanlig tog sig af J.-pladsen
foran DSR. Sæsonen afsluttedes med 7 DSR-damers deltagelse på 3 forskellige ottere i Gøta
Elv Rodden.

Lene Andersson kom p~ en kombineret letvægtsfirer med gode resultater til følge. Mette
Bloch skulle forsvare sit VM i letvægts-singlesculler i Wien og fik en fornem bronzemedalje
som resultat udover førstepladser ved NM og i Luzem. Rie Sørensen og Vibeke østergaard
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Selvom det var OL-år, lykkedes det ikke for DSR at få en eneste kaproer med til Barcelona.
Vi havde et godt bud i herrernes dobbelt-sculler, men selvom Henning Juul og Jesper
Engelbrecht kunne klare kravet, var der gået så meget politik i sagen, at en purung damedobbelt firer uden nævneværdige internationale resultater kom gennem nåleøjet og blev
udtaget. Det blev der mange skriverier om det år, for det er uhøn, at man udtager senior Broere til OL. Men sådan skulle det være - og vores gode dobbelt-sculler røg ud i mørket.

Danske mestre /99/ i 4-åres inrigger på kor/bane (2000 m): Bri//a Graa, Lene Skov
Andersson, Kim Poulsen (cox), Dor/e Lindholm, Susanne Agersnap.

1992
Året blevet epokegørende år i mere end en forstand. De første danske mesterskaber i
ergometerroning blev afviklet. Her gjorde DSRs kaproere det godt og vandt et flunkende nyt
ro-ergometer til klubben. En ny vinteraktivitet var en realitet, og nu havde kaproerne mulighed
for at træne individuelt i romaskiner fremfor at skulle ro i et isnende koldt og fugtigt robassin.
Flere af klubbens kaproere deltog i en påsketræningslejr i Polen, hvor træner Waldemar
ChatHor stammer fra. Det gjaldt både veterandamerne Britta Graae og Mene Bacher og
klubbens senior B-roere var også med.

Kategorier:
Senior B: Roere i aldersklassen 18-22 år
Senior A: Roere i aldersklassen 23- og opefter
Seniorroere er opdelt i 2 klasser efter vægt. En letvægtsklasse og en åben (tung) klasse.
Reglerne for letvægt er følgende:
Maksimal vægt for
Gennemsnitsvægt for holdet Maksimal vægt for hver
single-scu Ilerroere
individuel roer
59,0 kg
59,0 kg
57,0 kg
Damer
72,5
kg
72,5
kg
70,0
kg
Herrer

Til gengæld fik Henning og Jesper revanche med en topplacering ved den store internationale
Holland Beker Regatta i Amsterdam. Finalen i herrernes dobbelt-sculler blev overværet af
selve dronning Beatrix i en medfølgende chalup, men dronningen kunne blot konstatere, at
den OL-udtagne hollandske dobbelt-sculler fik dask af DSRs mandskab. Hollænderne, der var
verdensmestre, blev slået af Australien, mens DSR blev nr. 2.
Ved OL vandt Australien guld, og Holland sølv - hvilket Henning og Jesper kunne sidde
hjemme i stuen og se på TV! En i hast sammensat dame dobbelt-firer bestående af Danmarks
bedste letvægtere med Mene Bloch og Mette K. Hansen i spidsen gjorde det også fornemt i
Amsterdam. OL-holdet fik ikke et ben til jorden over for letvægterne - og om søndagen
meldte de unge piger af. Den eneste DSR-roer, der for alvor var tæt på at ta en OL-billet, var
Rie Sørensen. Hele sæsonen havde hun været med i brunogruppen om dobbelt-fireren og blev
lovet en reservetjans ved OL. Men i elvte time meddelte DOK, at man ikke ville tage reserver
med til dobbelt-fireren alligevel. Rie kunne, ligesom vi andre, sidde hjemme og se på, at den
ene af pigerne efter den anden lagde sig syg, og holdet fik ikke succes i Barcelona.
For første gang i mange år fik DSR tilgang af en juniorpige. Camilla Rohde blev udtaget til
junior-NM på en kombineret dobbelt-firer, hvor pigerne var en sølle meter fra at blive mestre.
Anene Corydon, Karina Nielsen og Charlone Marcussen roede begynderJøb og trænede
flittigt frem mod de danske regattaer, hvor det blev til flere pæne placelinger. Det samme
gjaldt Camilla Riff Alexandersen, der vandt i singlesculler ved aftenkaproningerne på
Bagsværd Sø. Mette Bacher roede både inrigger og outrigger, hvor det blev til flere sejre.
Vibeke østergaard satsede på at komme til VM i en kombineret letvægtsfirer, der desværre
blev opløst, før man nåede så langt. Hvad OL-kvinderne ikke kunne, kunne Mette Bloch til
gengæld. Hun har, uden undtagelse, været DSRs største kvindelige profil gennem tiderne og
vandt guld - igen - i letvægts-singlesculler ved VM i Canada. DSR havde også et andet
mandskab med ved VM.

FISA:

..

Federation Internationale des Societes d'Aviron eller på dansk Det Internationale
Roforbund.
FISA blev stiftet år 1892 i Turin af Belgien, Frankrig, Schweiz, Italien, ElsassLothringen og Adrianer-roforbundet, Triest.
Det første FISA-mesterskab blev afholdt i 1893 i Orfa, Italien.

Alle fik meget ud af at ro langt på Stettins floder, og Niels Hy Idager mærkede, hvor gode
polakkerne er til at bygge solide broer. Et sted skulle man nemlig lægge sig på langs i båden
for at komme under. Det glemte Niels, og pludselig fandt han sig selv stående i vandet med
båden liggende ved siden af. Broen skete der intet med.
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FISA-mesterskaberne er ved tlere og flere landes deltagelse med årene anerkendt som
officielle verdensmesterskaber (VM). Danske roere har generelt markeret sig internationalt
til VM og NM (Nordiske Mesterskaber), men også roernes deltagelse i Nations Cup for
Senior B-roere, World Cup og enkelte internationale regattaer som f.eks. Luzern, har bragt
~ode resultater med sig.
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Det var Lene Skov Andersson, der efter bare tre sæsoner kvalificerede sig i letvægtsdobbeltsculler sammen med Mene K. Hansen. Ved VM blev Lene og Mene desværre ofre for
ulige baneforhold som følge af vejret. J det indledende løb slog de to blandt andet canadierne,
der siden tog sølv. Trods skuffelsen viste danskerne format ved at vinde den lille finale
suverænt.
Kasper Haagensen, Martin Nellemose, Klaus Lauritsen, Anders Brems og Kim Hansen var
DSRs yngste repræsentanter på herrefronten. Flere bådtyper blev prøvet, uden at det gik
stærkt nok. Den eneste. der klarede skærene, var Kim , der blev sat på en kombineret letvægts
firer og vandt GULD v'ed Nations Cup. Niels Hyldager fik et tilbud om at ro firer, og det
skulle vise sig at blive en succes med flere sejre til følge. Henrik Hebsgaard og Esben Bjørn
Jacobsen roede aner dobbelt-sculler og fik mere og mere styr på den tekniske side af sagen .
Morten Tibian viste flere blændende løb blandt de internationale scullerroere. Teis Hansen
roede i begyndelsen af sæsonen singlesculler, men sane sig siden i en dobbelt-sculler med
Søren Aasmul. De to dannede, sammen med Henning Juul og Jesper Engelbrecht, en
forrygende stærk dobbelt-firer, der blandt andet markerede sig tenuneJig kraftigt i Amsterdam.
Thomas Poulsen var selvskrevet til at korrune på letvægtsoneren, der gennem hele sæsonen
nærmest fløj fra sejr til sejr. Ved Luzern-reganaen skar danskerne af banerekorden hele to
gange, og de syvdobbelte ital ienske verdensmestre fik ikke et ben til jorden over for
danskerne, der vandt guld ved VM i Montreal. Sidst, Darunark vandt guld i oneren var i 1984,
og det var OGSÅ i Montreal!
DM på Haderslev Dam blev en epokegørende forestilling i mere end en forstand. Henning
Juul og Jesper Engelbrecht vandt, som de eneste, tre mesterskaber. Først i dobbelt-sculler, så i
dobbelt-firer med Teis Hansen og Søren Aasmul, hvor holdet med DSRs DM-sejr nr. 100
skrev historie. Vibeke østergaard og Ulla Jensen vandt i kvindernes dobbelt-sculler. Også i
inriggerløbene skrev DSR historie. Brina Graae og Mene Bacher havde en målsætning for
DM: de gik efter mesterskaberne i både 2-åres og 4-åres inrigger. Det havde ingen gjort før - i
hvert fald aldrig nogensinde på spindesiden eller over 2000 meter. Sammen med Charlone
Marcussen , der styrede, vandt de dagens mest suveræne sejr i 2-åres med hele 18 sekunder
over nummer to. Den historiske del af planen lykkedes, da Graae og Bacher sammen med
Susanne Agersnap, Dorthe Lindholm og styrmand Lene Andersson, efter en hidsig fight i 4åres inrigger, roede sejren hjem. Løbene var epokegørende i mere end en forstand . Det var
første gang nogensinde, at et inrigger-damehold roede med big blades-årer. I flere år var KR
sikre vindere af det afslunende anerløb. Alt var også linet op dertil, thi KR havde faet fat i et
par sponsorer, der havde leveret et hav af gaveæsker som præmie efter løbet. Men KR havde
gjort regning uden vært. Sandelig om ikke DSR havde sat en rigtig stærk otter sammen til
dagen. Stor var jubelen, da Thomas Poulsen, Henning Bay, Je sper Engelbrecht, Henning Juul,
Niels Hyldager, Kim Hansen, Søren Aasmul og Bjarne Eltang med styrquinde Camilla Rohde
gled i mål som vindere i denne flotte finale ved DM.

Jesper Engelbrecht og
Henning Juul under
træningen i dobbeltsculler.
Del blev b/.a. til tre mesterskaber
ved DM i /992

1993
Regn , regn og aner regn. Det silede ned ved NM, VM og DM.
Lad os begynde med begynderne I Charlotte Marcussen og Karina Nielsen fortsatte, hvilket
betød flere flone resultater ved de hjemlige regattaer. Henrik Hebsgaard og Esben Bjørn
Jacobsen roede ietvægts dobbelt-firer med roere fra Skive og Holte og vandt ved en stor
international regatta i Groningen. Anders Brems satsede på at blive udtaget til Nations Cup i
Grækenland, og han var hver gang oppe mod Korsørs stærke Karsten Nielsen . De to skiftedes
til at vinde de indbyrdes opgør, men Karsten Nielsen kom gennem nåleøjet og blev udtaget.
Birgine Hanel prøvede for første gang at deltage ved veteranroernes VM, hvor det blev til
flere fine resultater for den tidligere landsholdsroer.

Bådtvpe
Ix
2x
22+
44+
4x4x+
8+

Singlesculler
= Dobbeltsculler
= Toer uden styrmand
= Toer med styrmand
= F irer uden styrmand
= Firer med styrmand
= DobbeJtfirer uden styrmand
= Dobbeltfirer med styrmand
= Otter med styrmand
=

Længde
Ca. 8m
Ca . IO m
Ca. IO m
Ca . IO m
Ca . .l3 m
Ca. 13 m
Ca . 13 m
Ca . 13 m
Ca . 19 m

Bredde
Ca. 0,30
Ca. 0,40
Ca. 0,40
Ca. 0,40
Ca. 0,50
Ca. 0,50
Ca. 0,50
Ca. 0,50
Ca. 0,60

m
m
m
m
m
m
m
m
m

Væet
Ca. IS
Ca. 28
Ca. 30
Ca. 30
Ca. SS
Ca. SS
Ca. SS
Ca. SS
Ca. 100

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Ved Nordiske Mesterskaber på Bagsværd Sø åbnede Vorherre for sluserne, men det gjorde
vores roere også i den forstand, at det regnede med medaljer til Danmark. Følgende DSRroere blev Nordiske Mestre: Jen s Chr. Pømeki : 4-, Mette Bloch : IX, letv., Vibeke østergaard:
2X, Lene Skov Andersson: 2X , letv., Henning Juul , Jesper Engelbrecht, Søren Aasmul og
Teis Hansen i 4X-.
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DSR fik udtaget en hel del roere til verdensmesterskaberne i Prag - hvor regnen også silede
ned fra morgen til aften. Lene Andersson opnåede en sekundær placering i finalen iletv. 2X.
Thomas Poulsen fik sølv i letvægts-oner efter Canada, og Mene Bloch vandt bronze. Jens
Chr. Pørneki måne, i kombineret firer, tage til takke med en samlet 8.-plads. Henning Juul,
Jesper Engelbrecht, Teis Hansen og Søren Aasmul blev nr. 9. Morten Tibian roede
kombineret 2X og var heller ikke i nærheden af medalje. Camilla Rohde blev udtaget til
junior-VM i en dobbelt-firer og blev nr. 8.
Ved DM på Sorø Sø var det ikke nogen overraskelse, at det regnede. Byens skoforhandlere
kunne hurtigt melde alt udsolgt i gummistøvler, og ænderne hyggede sig gevaldigt ved at sejle
rundt i pytterne på den store græsplæne, der også er bådplads. DSR var repræsenteret med 36
roere og spændende skulle det blive, om man igen kunne blive mest vindende klub. Mene
Bloch og Lene Andersson roede tung dobbelt-sculler og vandt overlegent. Henning Juul og
Jesper Engelbrecht var sikre vindere igen i dobbelt-sculler. Sammen med Teis Hansen &
Søren Aasmul fik de en 'V.U.K'- medalje i 4X- med hjem. Det betyder: Vinder uden kamp!
Morten Tibian blev nr. 6 i single-sculler. Birgine Hanel, Regitze Siggaard og Dorthe
Lindholm blev nr. 2 i 2-åres inrigger. Vibeke østergaard blev nr. 2 i single-sculler. Thomas
Poulsen og Jens Chr. Pørneki forsøgte sig i 2-. Pørneki vandt mesterskabet i 1992, men for
Bagsværd Roklub. I lånt båd vandt Thomas og Jens Chr. temmelig overbevisende med hele
10Y, sekund ned til nummer 2. Sidst DSR vandt denne bådtype ved DM var for 47 år siden!
Jens Kovsted, Kasper Mortensen, Michael Stenholm, Kasper Haagensen og cox. Troels
Fleckenstein blev nr. fem i 4-åres inrigger. Anders Brems og Esben Bjørn Jacobsen roede
nærmest dødt løb med Middelfart Roklub i le tv. 2X. Men det blev altså Middelfart, der vandt.
Camilla Rohde, Mene Bacher, Brina Jensen og Berit Jolmsen med cox. Karina Nielsen måne
tage til takke med 4.-pladsen i 4-åres inrigger. Susanne Agersnap, Camilla Riff Alexandersen,
Dorthe Lindholm og Anne Rasmussen blev nr. 5 i samme disciplin. Mene Bloch, Rie
Sørensen, Vibeke østergaard og Lene Skov Andersson gav opvisning i dobbelt-firer. Det var
Ries første DM og Lenes andet - den dag! Thomas Poulsen, Jens Chr. Pørneki, Søren
Aasmul, Morten Tibian, Henning Juul, Jesper Engelbrecht, Henning Bay og Henrik
Hebsgaard med Regitze Siggaard som cox. var suveræne og vandt onerløbet.

Det var Hebsgaards første DM nogensinde, men formentlig også det sidste, da han valgte at
afslune en lang karriere. Aner blev DSR mest vindende klub ved DM, hvor Jesper Engelbrecht og Henning Juul kunne brillere med hele 3 DM-titler til hver. Lene Andersson, Mene
Bloch, Thomas Poulsen, Jens Chr. Pørneki og Søren Aasmul rendte hver af med to mesterskaber.
Det er efterhånden ved at være en fast tradition, at DSRs dameroere deltager i den årlige Gøta
Elv Rodden, et oner-løb over 20 kilometer fra Kungiilv til Gøteborg. J år tog to hold til
Sverige. Den ene oner kaldtes Hønseoneren, selvom der på styrmandssædet sad en mand!
Lone Torp, Lone Gut, Lene Hansen, Lisbeth Rasmussen, Dorthe Bartels, Susanne Hansen,
Sanne Bager og Berit Jolmsen var hønsene. På den anden oner, der var kombineret, deltog
DSRs Charlone Marcussen, Mene Bacher og Mene Andersen. Den kombinerede vandt, mens
"hønsene" tog bronze.

Lene S. Andersson og Melie Bloch viste sig suveræne i dobbeltsculler.
tung klasse, ved DM på Sorø Sø i 1993.

1994

Jens Christian Pørneki og Søren Aasmul, senere kaproningschejer i DSR.
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Oslo, Ratzeburg, Amsterdam, Paris, Luzern, Gøteborg og USA. DSRs kaproere var vidt
omkring, og det gav et hav af medaljer med sig. Thomas Poulsen blev verdensmester i letvægtsfirer sammen med roere fra Bagsværd, Lyngby og Odense. Mene Bloch sane sig
sammen med unge Anna Helleberg fra Sorø. Det var der mange meninger om det år, men de
to letvægtere opnåede at ro sig til VM-finalen, hvor de blev nummer 6. Lene Andersson roede
single-sculler og blev nummer 9. Morten Tibian opnåede sammen med Bo Kalizan fra
Roskilde at ro sig til VM-finalen i dobbelt-sculler, hvor de blev nummer 6. Et meget flot
resultat, idet de to roere "bare" var reserver til den tunge dobbelt-firer, der gennem det meste
af sæsonen levede en meget omtumlet tilværelse. Kaare Manesen og Jesper Hanel blev i elvte
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time udtaget til VM i otter, men holdet nåede ikke til finalen. Set i bakspejlet er det ufatteligt,
at vores tunge herreroere gad finde sig i den skandaløse behandling, Danmarks Rocenter
iagde for dagen over for de ellers så dygtige og dybt seriøse kaproere.
Henning Juul og Jesper Engelbrecht roede i begyndelsen af 1994 dobbelt-sculler. med rimelige
resultater til følge. Søren Aasmul, Teis Hansen og Morten Tibian var involveret I et dobbeltfirerprojekt med en roer fra Bagsværd. De tunge drenge blev ofte behandlet, som var de en.
flok uartige børnehavebørn, og holdets trænere handlede ikke helt efter, hvad man kan kaloe
god pædagogik. Man var ikke tilfreds med holdets præstationer - og da Hennmg og Jesper
mærkværdigvis ikke kunne få tingene til at køre i Luzern, fandt trænerne på råd. Nu skulle der
eksperimenteres! Sammen med en ung talentfuld scullerroer fra Lyngby ble~ de tung~ he:rer
sat stævne på Furesøen. Der blev roet udtagelsesløb i alle mulige - og umuhge kombmatlOner
med og mod hinanden. - Og resultatet af denne panikhandling? - Jamen, holdet endte med at
se ud, som det hele tiden havde gjort! En enkelt trak sig, fordi han ikke troede p~ projektet,
hvilket senere skulle vise sig at være en fornuftig beslutning.
Derfor måtte trænerne atter i gang med at ændre på holdet, og det gaven nedtur af format ved
VM. Resultatet udeblev da heller ikke. Fire afDSRs roere, der havde været impliceret i
projektet under DRC, valgte enten at stoppe - eller at holde en lang tænkepause. Det blev.
sandelig også en turbulent periode for nogle af DSRs unge og lovende letvægtsroere, der I
øvrigt helt overraskende vandt guld ved Nations Cup. Thomas Ebert og Henrik Jensen kvalificerede sig til en god letvægts dobbelt-firer. Holdet vandt både i Paris og Ratzeburg og
opnåede også den nævnte guldmedalje ved NC. I stedet for.at ud.tage mandskabe~ som det
var, valgte DFfRs kaproningsudvalg ikke at udtage holdet tIl senIorernes VM. Nej, d~r skulle
eksperimenteres! Man fik fat i Anders Brems, der også hav-de gjort det godt, fo.r nu Ville man
prøve de fem roere af ti l en dobbelt-sculler. Roerne roede udtagelsesløb med h.manden og
mod hinanden, og det hele endte med, at Thomas Ebert fra DSR blev udtaget til VM. med en
fra Silkeborg. Tilbage stod Henrik Jensen og de andre fra dobbelt-fireren og kunn~ sige tak
for sæsonen - selvom man var lige midt i den. Og~å Henrik valgte at holde en tænkepause.
Vores nationale kaproere havde ikke de samme problemer. Emilie Hasl~ var DSRs enest~
juniorroer og gennem sæsonen roede hun fremragende i single-sculler. Rie Sørensen og StlOne
Petersen forsøgte sig i toer uden stynnand. De fik strikket en fin sponsorkontrakt sammen
med PBS - og det gaven flunkende ny båd som resultat. Selvom det ikke blev til
.
topplaceringer, valgte de to at fortsætte samarbejdet. Helle Holm Petersen, Anette Tornehøj
og Camilla Riff Alexandersen roede single-sculler på det nationale pla.n. ~elle opnåede at .
vinde et par sejre i Maribo, mens Anette også prøvede at dyrke svømnmg I Vandkraftsø.en I
Holstebro. Camilla havde efterhånden fået godt styr på teknikken, og hun formåede at tølge
flere af Danmarks allerstærkeste kvinder til dørs ved regattaerne herhjemme. Allan Væverskov prøvede lykken i letvægts-begynderklassen, hvor han h~v et par sejre hj.em. Anders
Brems var oppe mod sin evige rival fra Korsør, og det blev Sidstnævnte, der Igen ble:- udtaget
til VM. Den efterhånden så kendte Hønse-otter tog til Gøta Elv Rodden, hvor man glorde det
fremragende med Peter Klug Andersen ved rorlinerne. Camilla Rohde og Charlotte.
Marcussen roede på hver sin letvægts-dobbeltsculler. Begge hold &Jorde det hæderlIgt, og
Rohde opnåede endda at vinde i Amsterdam.
Grundet VM i USA blev DM afviklet så sent som den I. oktober på Bagsværd Sø. Desværre
virkede det som om. at DSRs kvindelige kaproere på forhånd var krøbet i vinterdvale, for der

var en vis mathed at spore efter hjemkomsten fra VM. DSR fik sine første forbundsmestre i
mix dobbelt-sculler, hvor Lene Skov Andersson og Thomas Poulsen vandt uden kamp. Rie
Sørensen og Stinne Petersen samt Mette Bloch og Lene Andersson dannede to dobbeltscullere, der gik efter at genvinde mesterskabet fra 1993.

Melie Bloch - DSR's største kvindelige profil gennem tiderne med flere medaljer ved VM
Mette og Lene kom nænnest, men Lyngby Dameroklub vandt. Emilie Hasløv blev nr. 2 i
juniorsingle-sculler. Anders Brems blev nr. 3 og Allan Væverskov nr. 6 i letv. I X. Jesper
Engelbrecht og Henning Juul (who else) vandt DSRs første mesterskab den dag. Helle Holm
Petersen tabte i letv. I X til Sorøs Anna Helleberg. Aasmul, Hansen, Engelbrecht og Juul
modtog for andet år i træk medaljerne på land. Birgitte Hanelog Regitze Siggaard med
stynnand Anne Kathrine Secher vandt ligeledes uden kamp i 2-ares inrigger. Camilla Riff
blev nummer 4 i single-sculler efter verdensmesteren fra Sorø. Jens Chr. Pømeki, Thomas
Poulsen. Morten Tibian og Søren Aasmul dannede et rigtigt outsider-hold i firer uden
stynnand, og sandelig om de fire ikke vandt finalen. Charlotte Marcussen og Camilla Rohde
blev nummer 2 i letvægts-dobbeltsculler. Henrik Jensen og Thomas Ebert roede sig til en
Sikker sejr I letvægts-dobbeltsculler. Per Frandsen, Michael Stenholm, Kasper Mortensen,
Kasper Haagensen og cox. Jacob Thesander samt Jokum Poulsen, Søren Holm Mikkelsen,
Søren Dybbroe, Bjarne Smedtgaard og cox. Lennart Stigsen var DSRs bud i 4-åres inriggere _
men lOgen af holdene nåede finalen. Lisbeth Marner, Sofie Hesselkilde, Mette Overgaard og
Anette Tornehøj samt Mette Bloch, Camilla RifT, Rie Sørensen og Lene Andersson var vores
repræsentanter i dobbelt-firer, men ingen fonnåede at tage medalje. Anders Brems, Søren
Aasmul, Morten Tibian, Jesper Engelbrecht,Henning Juul, Jesper Hattel, Jens Chr. Pørneki
og Thomas Poulsen med Anne Kathrine Secher Som cox satte et flot punktum på årets
Danmarks-mesterskaber ved at vinde otterløbet helt suverænt.
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1995
Aret blevet jubelår for dansk roning med en total succes ved VM i Finland, hvor flere danske
roere strøg helt til tops og viste fornenune takter. Om det skyldtes, at vejret i Finland var rigtig
dansker-vejr, vides ikke, men resultaterne kan måske ses i erkendelse af, at flere af de største
ronationer eksperimenterede med deres hold og at flere af verdens bedste roprofiler kørte på
lavt blus, inden OL-året blev en realitet. DSR var atter rigt repræsenteret, og ved Nations Cup
i Groningen scorede Anders Brems guld i letvægts-singlesculler. Det skete under overværelse
af blandt andet farmand, Henning Rasmussen, der var med som mandskabsleder. Derudover
deltog DSRs nytilflytter Anna Helleberg i letvægts-singlesculler. Hun havde lidt en noget
omtumlet tilværelse efter makkerens, Mette Blochs, pludselige beslutning om at trække sig fra
dobbelt-sculleren, men ved NC slog Anna til og vandt sølv. Emilie Hasløv var udtaget iletv.
dobbelt-sculler med KVIK-roeren Nanna Bjamholt. Sidstnævnte røg i vandet, da pigerne
skulle ud at ro. Nanna gik med båden, så slet ikke, hvor pontonen endte, og gik direkte ud i
vandet. Ikke engang træneren så det, før et par officials kom spænende ud for at hjælpe Nanna
op. Det var ikke de bedste betingelser for pigerne, der skuffende måtte nøjes med
sidstepladsen.
DSR havde flere deltagere med ved VM i Finland. Camilla Riff Alexandersen roede dobbeltsculler med en pige fra Nykøbing Falster. Holdet var mest med for at lære og endte på en
beskeden 15.-plads ud af 18. Lene Andersson dannede en letvægts-dobbeltsculler med en pige
fra Lyngby. Ud over at sætte verdensrekord ved den internationale Københavnsregana roede
pigerne en fornem sølvmedalje i hus. Thomas Poulsen og Co. måtte vinke farvel til guldet
dette år. En italiensk firer roede simpelt hen for hurtigt, men den danske letvægtsfirer var
lykkelig for sølvmedaljen, som nær var endt i bronze.
Thomas Ebert havde, med makkeren fra Bagsværd, Bo Svendsen, et forrygende år. Først var
de reserver til letvægtsotteren, så kom de i finalen i Luzern og det udløste en VM-billet, dcr
gav bronze i letvægts toer uden. Anders Brems fulgte også trop og roede sig til en VMbronzemedalje. Efter vores stærke dobbelt-firermænds exit skulle Niels Hyldager forsvare
DSRs farver ved VM på en kombineret båd. Det blev til en placering i C-finalen. Anna
Helleberg blev nununer 2 i B-fmalen, og det var en plads bedre end året forinden. Morten
Tibians dameotter gjorde det også godt og blev B-udtaget til VM, hvor det var mere end svært
at hamle op med de store ronationer. Holdet bestod af Rie Sørensen, Stinne Petersen,
Christina Rindom, Mette Mathiasen, Vibeke østergaard, Mette Overgaard, Louise Frederiksen, Bettina Frederiksen og cox. Anne Kathrine Secher.
Ved DM på Brabrand Sø fejrede DSR-roerne nye triumfer, selvom det dog ikke blev til lige så
mange placeringer i herrernes store bådtyper som sædvanlig. Henning Juul, Jesper
Engelbrecht & Teis Hansen var ude, og derfor kunne både mændenes dobbelt-firer og otter
blive en hård nød at knække for de tilbageblevne. DM indledtes med en meget suveræn sejr.
Den nyindførte bådtype på DM-programmet, toer uden for kvinder, havde tre DSR-hold til
start. Samtlige seks deltagere stammede fra dameotteren. Christina Rindom og Mette
Mathiasen vandt finalen med en temmelig overbevisende sejr.
Camilla Riff Alexandersen & Emilie Hasløv satsede på dobbelt-sculler og blev nummer 3.
Anders Brems fik endelig has på sin væreste rival fra Korsør, Karsten Nielsen, og vandt
overbevisende i singlesculler. Søren Aasmul var ene mand tilbage efter opløsningen af DSRs
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stærkeste dobbeltfirer gennem tiderne. Han havde brugt sæsonen på at holde sig i form frem
mod D~, for at ro dobbeltsculler med Morten Tibian. Søren og Morten vandt denne bådty
temmelig overbeVisende.
pe

DM-sejr i dobbeltfirer 1995 for Melie K. Hansen, Rie Sørensen,
Stinne Petersen og Vibeke østergaard.
Et stensikkert ?Jesterskab lå og lurede i kvindernes letvægts-singlesculler, hvor bare to delt~gere m~dte td start. B~gge kom fra DSR og det var Anna Helleberg og Emilie Hasløv. Anna
\ar favont, men pludselig, da der var 150 meter tilbage af løbet oik Ann
. tå
EmT t
d
' o'
a nærmest I s og
I le og o~er og van t med mindste margin. Mændenes dobbeltfirer, som vi har vundet
overlegent Siden 1992, bestod af T~omas Larsen, Peter Elsner, Søren Aasmul og Niels
Hyldager. Aftalen var klar: HVIS DSR Ikke kunne komme foran de øvrige i løbet ved 500
Ineter, skulle man slække p~ tempoet for at bruge energien til det senere otterJøb. DSR vandt
IKKE DM I dobbelt-firer det år. Camilla Riff prøvede lykken i singlesculler mod sidste års
v~rdens~este.r, TnneH~s.en: I~e mange hoppe?e med på vognen, og Trine fik da også en
Sikker sejr I sm fa~ofltdlsclplm. Storfavontterne I kvindernes letvægts-dobbeltsculler, Anna
Helleberg og Camd la Rohde, måtte sku ffende melde af på grund af overvæ o
I d I'
kunne mestersk.a~et. ti I falde et af tre begyndw hold. Maiken Nørgaard og Re~~cc~ ~~iC~:~~
roede .en smuk sejr I hus. Pigerne var jublende lykkelige, som havde de vundet en VMmedalje. Thomas Poulsen og Thomas Ebert tog sig af sejren i toer uden. Og det havde
Poulsen det f1gtlg godt med. - Ja, for ~lIers ville hun ikke være til at holde ud at høre på
derhjemme,sagde han og hentydede III kæresten, Christina Rindom, der havde vund t
e
mesterskab I sarrune bådtype.
Hævn - det .var, hvad DSRs inriggerhold havde svoret over KVlKs DM
v· d
.I
d'
. - IO ere I ang ,stancen .. - VI var ~verraske~e over, hvo~ let løbet gik for os. Vi førte efter meget på tag og
øgede stille og rohgt forsprmget banen Igennem, fortalte Birgitte Hanel, Berit Johnsen, Dorthe
B~rt~ls og Cbarlotte RinglUS med Henrik Hebsgaard som styrmand. Det blev også til en flot
se!r I kvmdernes dobbelt-firer med Mette K. Hansen, Stinne Petersen, Rie Sørensen o .
Vibeke østergaard, der som sædvanlig fik has på Lyngby DamerokJub. Der var ingen ~ivl
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om al otterløbet på forhånd var en svær opgave for DSR, og det blev de~n.e ~ang Bagsværd d
Roklub der roede sejren hjem. Et mesterskab uden kamp blev det også !III badty:en toer me
styrm~d, hvor Erik Nielsen, Willi Drexel og Anne Kathrine Secher blev forbun smestre.

1996
Spændende skulle det blive, om kaproningsafdelingen kunne leve op til de fine resultater, man
havde roet sig til i den foregående sæson. Da OL-året var overstaet, kunne kaproerne møde
frem med følgende regnskab:
I OL-guldmedaUe, 2 VM-guldmedaljer. 2 VM-sølvmedaljer, I U-23 guldmedalje, 5 DM,
2 FM. - Sikke en høst!

For mænd kom roning på OL-programmet fra år 1900 (Paris, Frankrig) og
for kvinder i J 976 (Montreal, Canada).
Flere afvores roere lagde ud i Amsterdam, hvor kvinderne gjorde det fremragende. Damefireren med Christina Rindom, Mette Mathiasen, Stinne Petersen og Rie Sørensen satte trumf
på med dobbeltsejre til følge. Anna Helleberg i letvægts single-sculler var lige så overlegen.Og denne suverænitet gentog hun ved Nations Cup - der er U23-roemes VM. Hun vandt
GULD i den bedste tid nogensinde i denne bådtype ved NC. DSR var på fornemmeste vis
repræsenteret ved OL i Atlanta. Lene Andersson roede letvægts dobbelt-sculler med en fra
Lyngby Dameroklub. Emilie Hasløv var reserve til båden. Thomas Ebert var ligeledes reserve
til letvægtsfireren med Thomas Poulsen, der forinden var udpeget som mulig favorit sammen
med Italien. Men stik mod alle odds var det slet ikke italienerne, der var den alvorligste
trussel, men USA og Canada. Sidstnævnte nation skulle vise sig at være en hård nød at
knække for danskerne i finalen. Men få hundrede meter før mål tog fanden ved dem. De satte
en gevaldig spurt ind for at knække Canada, der førie denne sindsoprivende finale. Men uha,
uha - det lykkedes sandelig lige akkurat.

Anders Brems vand/ guld i letvægts-singleseuller ved Nations Cup i Groningen.
Det gjorde sikkertfarmandformand (Henning Rasmussen) gladl

Guldfireren med /ræner Ben/ Jensen og høj cigarføring.
Fra v Eskild Ebbesen, Vie/ar Feddersen, Niels Henriehsen og Thomas Poulsen (DSR)

Jokum Poulsen markerede sig i veteranklassen både inden- og udendørs
Var desuden Iwproningsehef i·sæsonen 1997-98.

Og det var meget rørende scener at se de fire danskere styrte hen til træner Bent Jensen og
give ham jordens største knus inden medaljeoverrækkelsen. I modsætning til alle os andre, der
havde siddet hjemme i stuen, helt opslugt og nærmes! ødelagt a f nerver over det uhygge Iigt
tætte opløb, følte de fire danskere, at de havde styr over situationen i OL-finalen.
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For Lene Andersson blev OL noget af en nedtur, og oplægget havde bestemt ikke været nemt.
Lenes makker havde i månedsvis døjet med en knæskade. Men det lykkedes sandelig for
pigerne at kvalificere sig til finalen, hvor især rumænerne satte tingene på plads. En ~vergang
viste Lene og Berit, at de kunne være med helt tTemme i førerfeltet, men d~sværre matte de
give op og tage til takke med en 5.-plads. Dårligt var OL-roerne komm~t hjem, før de næste
skulle i ilden ved VM i Skotland for ikke-olympiske bådtyper. Her beViste Thomas Ebert
sammen med makkeren Bo Svendsen, at de helt fortjent var udpeget som verde~s bedste OLreserver. Parret vandt nemlig guld i letvægts-toer uden. Også Karsten Nielsen viste vejen og
tog guld i letvægts-singlesculler. Willi Drexel og Jeppe Kollat Jensen sad på Jetvægts-o.t tere.n,
der i et spændende opgør vandt sølv. På damefronten skrev DSRs darnefirer dansk ro-hlstone
med en fomem 4 .-plads som resultat. Selvom fireren var uhyggeligt tæt på bronze: kunne
Christina Rindom, Mette Mathiasen, Stinne Petersen og Rie Sørensen være godt tilfredse med
resultatet.
.
Der var fæstnet stor lid til vores ungdomsverdensmester Anna Helleberg i letvæ~-sJngle
sculler. Men uheldigvis bestod VM-finalen af flcre OL-roere, så Anna måtte nøjes med en 5.plads.Anders Brems roede letvægts-dobbeltfirer, der ikke nåede fmalen, men blev en samlet
nr. 8.

Claus Frydendahl begyndle i DSR som junior B-roer og var klubbens eneste i denne kalegori
ijlere år. Opnåede bl.a. DM-sølv i singlesculler som junior A i 1997 og salle i 1999 en endnu
beSlående danmarksrekord i ergomelerroning i samme klasse i liden 6.11,6.

1997
Kaproerne lagde ud med fornemme resultater ved indendørs-DM, hvor følgende blev mestre i
ergometerroning: Claus Frydendahl i kJassen 14-16 år, Lene Skov Andersson i dame-Ietv.,
Niels Hyldager i herrernes åbne klasse (eneste roer under 6 minutter!) og Jokum Poulsen i
veterankJassen 40-49 år.
Lene Andersson gjorde det så bemærkelsesværdigt flot, at hun blev udtaget til VM i Boston
og blev verdensmester j tiden 7.05.4 - bare en sølle tiendedel tTa verdensrekorden.

Anna He/leberg, også en markani DSR-kaproer. Vandl bl.a. guld
i 1996 ved Nolions Cup i U23 le/Væglssinglescul/er.
Ved DM. der første gang nogensinde blev afviklet på Maribo Sø, opnåede DSR følgende
resulter:
GULD
GULD
GULD
GULD
GULD
GULD
GULD

til Karsten Nielsen i IX, letvægt
til Morten Tibian & Anders Brems i 2X
til Anna Helleberg og Emilie Hasløv i 2X, letv.
til Thomas Ebert og Thomas Poulsen i 2til Christina Rindom og Mette Mathiasen i 2.
.
til Camilla Riff Alexandersen, Stinne Petersen, Rie Sørensen & Mette MatilIasen I 4Xtil Thomas Poulsen, Thomas Ebert, Henning Juul, Niels Hy ldager, Jeppe KOllat,. Ralph
Englishman, Willi Drexel og Anders Brems med cox. Anne Kathrme Secher I 8+.

Andre DSR-roere sane også verdensrekord . Det gjorde IO afvores stærkeste mandlige kaproere i 24-timers roning. Henning Juul , Jens Chf. Pørneki, Søren Aasmul, Niels Hyldager,
Kasper Mortensen, Morten Tibian, Thomas Krumholt, Jacob Sander Hansen, Willi Drexel og
Thomas Poulsen besluttede sig for at få haS'på den hidtidige rekord. Starten gik lørdag
kJokken 09.00, men efter I time og 22 minutter skete det. Under et skifte ramte håndtaget på
ergometret en af knapperne på computerdisplayet, og tiden nulstilledes. Holdet besluttede sig
for at starte tiden fra I time og 22 minutter, så det blev næsten 25 y, times roning, Ikke sådan
en ud fordring uden en stab af madmødre, fysioterapeuter og heppere, og da Thomas Poulsen
roede sidste tur og kom i mål søndag klokken 10.22. kunne champagnepropperne springe efter
at holdet havde klaret opgaven med bravour og sat ny verdensrekord. Sidstnævnte kunne fejre
sin 27-års fødselsdag på denne noget mærkværdige facon . Der er ingen tvivl om, at kJubbens
gæve kaproere helt fortjent kunne glæde sig over det fornemme resultat. Men der er heller
ingen tvivl om, at forsøget havde store omkostninger. Verdensrekordholderne har nemlig ikke
siden talt om at gøre attentat på andre rekorder - men måske kan disse ord være ideskabende
til endnu et forsøg?
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Et "efter-OL-år" er altid specielt. Mange af de bedste intemationale roere stopper efter en
lang og glorværdig karriere. På OL-guld fireren stoppede Niels Henriksen, Lyngby Roklub, og
det var ikke helt uventet., at en DSR-roer stod klar i kulissen for at tage over. Thomas Ebert
havde i forvejen prøvet at være reserve til båden og kendte alt til betingelserne og Bent
Jensens succesrige træningsmetoder. Dermed hvilede der en tung byrde på Thomas, og
spændende skulle det blive, om holdet ville fortsætte sejrsrækken i fireren. Men det var jo
ikke kun danske eliteroere, der stoppede efter OL. Det gjorde mange udenlandske også, og
dermed var der ligefrem lagt op til en succes ved VM. Ud af syv danske mandskaber, der tog
VM-medaUcr, var DSR repræsenteret i de seks af bådene og ud af 14 medaljetagere, stod
DSR for 7 afslagsen.
Karsten Nielsen blev verdensmester i letvægts-singlesculler for andet år i træk. Thomas Ebert
og Thomas Poulsen blev verdensmestre iletvægtsfirer - og ikke overraskende i et forrygende
opløb.
Stinne Petersen var med til at skrive ro-historie i dobbeltfirer. Ikke mange havde regnet med,
at Danmark skulle vinde sølv i denne bådtype, men danskerne lå hele løbet igennem på
andenpladsen efter de uovervindelige tyskere. Det var første gang nogensinde, at en dansk båd
tog medalje i kvindernes dobbelt-firerløb. Anna Hel!eberg og Lene Andersson havde gennem
hele sæsonen været tæt på toppen i forsommerens World Cup-løb. Men i VM-finalen så det
ikke ud som om, at det skulle gentage sig. Rumæneme startede, som vanligt, i lyn og torden
og førte løbet til 1500 meter. Men de havde lagt for hårdt ud. Et tySk mandskab og Anna og
Lene begyndte at æde sig ind på den førende båd. DSRs letvægtere var uhyggeligt tæt på
guldet, selvom tyskerne rendte af med det ti: sidst. Jeppe Kollat var lige så tæt på sølv - som
pigerne var på guld. Men det blev altså til VM-bronze i letvægts-toer til Jeppe og Jacob, der
kommer fra KR. To andre DS R-piger skrev rohistorie den dag. Christina Rindom og Maria
Vraa roede sig helt overraskende til VM-finalen i toer uden styrmand. Det ville være utopi at
tro, at Christina og Maria også kunne opnå at vinde en medalje. Men det blev til en fornem 5.plads efter de garvede vindere, der mange gange har været på medaljeskamleme rundt
omkring. Vores yngste roer, Claus Frydendahl, havde ligeledes en forrygende sæson og var
med ved tlere store internationale begivenheder sammen med makkeren i dobbelt-sculler,
Simon Jørgensen fra KVIK.
Der var ingen tvivl om, at der var lagt op til en sand regn af DM-medaljer pil Sorø Sø, og det
gik sandelig også helt forrygende.
Sådan gik det time for time:

KI.
KI.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
KI.
Kl.
KI.
KI.
Kl.
Kl.
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l3.32: GULD,
13.52: GULD,
14.08: GULD,
14.26: GULD,
14.52: GULD,
15.0l: GULD,
15.06: GULD,
15.30: GULD,
16.04: GULD,
16.12: GULD,
17.56: GULD,
18.08: GULD,

2- kvinder
2X, kvinder
IX, mænd, letv.
2X, mænd
4X, mænd
2+, mænd, inr.
4-, mænd letv.
IX, mænd
2X, kv. Letv.
2-, mænd
4X, kvinder
8+, mænd

(Forbundsmesterskab).
(Danmarksmesterskab ).
(Darunarksmesterskab ).
(Darunarksmesterskab ).
( Danmarksmesterskab).
(Forbundsmesterskab).
(Darunarksmesterskab ).
(Danmarksmesterskab ).
(Forbundsmesterskab ).
(Darunarksmesterskab ).
(Darunarksmesterskab ).
(Darunarksmesterskab ).

-~

D~nsk roning havde stor succes i 1997. Her fremviser DSR's deltagere ved VM det hjemblGgte ædle metal ved VM-receptionen i DSR. Fra v. Jeppe Kollat Jensen, Lene S. Andersson
'
Thomas Poulsen, Anna Helleberg, Thomas Ebert. Karsten Nielsen og Stinne Petersen.
Vindere i løbsrækkefølge:
Maria Vraa, Christina Rindom, Anna Hel!eberg, Lene Andersson, Karsten Nielsen, Anders
Brems, Mads Haubro Petersen, Søren Aasmul, Jacob Thesander, Anders Brems, Mads
Haubro_Petersen, Jens Chr. Pørneki, Thomas Krumholt, Eline Sigfusson, Willi Drexel Jeppe
Kollat, fhomas Poulsen, Thomas Ebert, Karsten Nielsen, Anna Helleberg Lene Ande~sson
Thomas Ebert, Thomas Poulsen, Stinne Petersen, Mette Mathiasen Anna Heil b
Le
'
Ande
J
K 11
W'II'
, e erg,
ne
. rsson, eppe o at, I I Drexel, Søren Aasmul, Henning Juul Hansen Jacob Hansen
Niels Hyldager, Thomas Eber!, Thomas Poulsen, Peter Klug-Andersen.'
,
Sadan gik det de øvrige DSR-roere:
2-, kvinder: Bianca Carstensen & Mette Mathiasen
2-, kvinder: Lisbeth Mamer & Anette Tomehøj
2-, kvinder: Elisabeth & Charlotte Gerlach
I X, drenge: Claus Frydendahl
I X, piger: Cecil ie Askov-Christensen
IX, mænd letv.: Jokum Poulsen
2X, piger: Ninna Schmidt & Solveig Hansen
2X. kvinder letv.: Waltraut Lissau & Rebecca Erichsen
2-, mænd: Rune Gartner & Edzard Domela måtte udgå
af finalen p.g.a. af styringsproblemer
2X, mænd !etv.: Allan Væverskov & Brian Moltke Sørensen
4X-, kvinder: Lisbeth Mamer, Mette K. Hansen, Anette Tornehøj og
Maria Vraa

nr. 2
nr. 3
nr. 5

nr. 2
nr. 8
nr. 5
nr. 4
nr. 2

nr. 4

nr. 3
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1998
Tiden i mål: 6.04.3!
Eskild Ebbesen valgte at flytte til DSR fra Odense og lagde ud med at sætte nævnte verdensrekord ved indendørs DM. Lene Andersson tog sig som vanlig af sejren i kvindernes
letvægtsklasse over sin makker, Anna Helleberg, og Mads Haubro satte trumf på og vandt
herrernes tunge klasse. Aret bød på et gensyn mcd DSRs tidligere VM-stjerne, Mette Bloch,
der efter at have fået barn og holdt pause i 312 år valgte at prøve lykken og arbejde hen mod
OL i Sydney. Hun lagde ud i fin stil med at vinde letvægtssculler ved forårsregattaen og
opnåede flere fornemme placeringer i udlandet. Desværre blev Mette midt i sæsonen ramt af
virus og måtte lægge årerne på hylden. Lene Andersson og Anna Helleberg havde en forrygende sæson _ i hvert fald indtil VM i Køln, hvor alt nk galt. l Luzern vandt Lene & Anna
guld foran sidste års verdensmestre fra Tyskland. Letvægtsnreren med Thomas Ebert, Thomas
Poulsen og Eskild Ebbesen vandt den samlede World Cup-turnering. Jeppe Kollat roede sIg td
en bronze i Luzern i letvægtstoer uden, og det gjorde Christina Rindom og Maria Vraa ogsåmen det var i kvindernes åbne klasse. Karsten Nielsen tog sig ligeledes af bronzen i Luzern.
DSRs juniorpige, Solveig Hansen, roede kombineret dobbelt-nrer og blev udtaget til juniorVM i Østrig. Mie Marving og Mia Liljendahl Larsen scorede to l.-pladser I begynderdobbelt-sculler i Sorø, hvor også DSRs ihærdige veterandame Pia Widenborg satte flere af de
yngre deltagere til vægs i kvindernes åbne klasse i letvægts-singlesculler. Thomas Vilhelmsen
strokede en kombineret dobbeltfirer med roere fra Bagsværd Roklub. Holdet vandt på
fornemste vis i både Ratzeburg og Amsterdam. Rune Gartner og Edzard Domela opnåede
flere fine resultater i toer uden, tung klasse. Et mindre heppekor, bestående af mødre, k.ærester
og andre ro-interesserede DSR-roere, valgte at leje en minibu5, som Mette Bacher behændigt
styrede natten igennem på de mere eller mindre øde motorveje til VM i Køln. Selvom VM var
ramt af kuldegrader og regnvejr, flk den lille bumlergruppe set på roning i alle afskygnmger
og kom op på dupperne, da letvægtsfireren vandt guld, og Karsten Nielsen tog bronze i

Dette års Danmarksmesterskaber blev afviklet så sent som i begyndelsen af oktober måned.
Men arrangørerne i Maribo, der kastede sig over stævnet med ildhu, formåede atter at skabe et
~orrygende godt arrangement. Forventningerne var store til vores herrer, mens det straks så
lidt værre ud på spindesiden. Flere af Danmarks allerbedste kvindelige roere havde meldt sig
md I KVIK, der satser alt på "tung" kvinderoning.
Claus Frydendahl blev nu~er 5 I junior single-sculler. Bianca Carstensen og Mette
MathIasen blev numm.er 2 I dobbelt-sculler, hvor Christina Rindom og Maria Vraa blev
n~mmer ~.VI kunne vmde vort 12. mesterskab i træk i mændenes dobbeltsculler, men det
gJorde VI Ikke. Mads Haubro og Thomas Vilhelmsen var oppe mod et stærkt hold fra RoskIlde, der brød D~Rs sejrsrækk~. Rebecca Erichsen blev nummer 4 ud af 6 deltagere i kvindernes letvægts-smglesculler. VI havde dannet et stærkl mandskab i mændenes dobbelt-nrer
som vi før har vundet DM j. Holdet, der bestod af Jacob Thesander, Teis Palle Hansen, Mads
~aubro og Thomas V i Ihe1msen, knækkede en åre kort efter start - og så var løbet kørt. 12ares blev Kasper Petersen og Jesper Krog nummer 3. Nirma Schmidt og Cecilie AskovChristensen blev nr. 3 i junior dobbeltsculler, og Karsten Nielsen gjorde det, som så mange
gange før: han vandt også DM I mændenes tunge single-sculler.

let vægts-singlesculler.

Letvæglsroeren Karsten
Nielsen suveræn, også
i tung klasse i singlesculler.

Eskild Ebbesen har flere gange sat verdensrekord i letvægtsklassen i ergometerroning.
bl.a. ved DM i 1998 med tiden 6.04,3.
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~irgitte Simonsen, Karen Jensen og Susarme Mikkelsen roede et flot teknisk løb i 2-åres
mrIgger og vandt sikkert foran KVIK .. Jepp.e Kollat, Willi Drexel, Jens Chr. Pørneki og Eskild
Ebbesen fik kJubbens nye nrer uden til rådighed, og det gav bonus i form af et DM. Også
Thomas Ebert og Thomas Poulsen roede i ny båd i mændenes toer uden, som de vandt
knusende Sikkert. I mændenes 4-åres inrigger blev Bøg Mosegaard, Thomas Lund, Thomas
Krumholt, Hans Juul Andersen ~ed styrmand Eline Sigfusson nummer 3, mens Espen
Paludan, Thomas Felland, Christian Dahl, Jan Rung Jacobsen og Mia Schrøder som styrmand

79

blev nummer 5. Allan Væverskov og Brian Moltke Sørensen roede deres livs løb ved D~ og
blev nu mmer fire. Inriggerdamerne havde slet ikke nok i den ene sejr. Kru:en Lauberg, Mia ,
Schrøder, Birgitte Simonsen og Karen Jensen med styrkvinde Sus~ne Mikkelsen vandt ogsa
4-åres foran KVIK. Jørgen T he il blev nummer 5 i veteranklassen I smgle-sculler.
.
Noget overraskende roed e DSRs kvindeiige dobbelt-firerroere et hanu'ende godt løb I DMfinalen hvor Bianca Carstensen, Mette Mathiasen, Anna Helleberg og Lene Andersson gav
kvikke~e kam til deres hår. Forskellen i mål var blot 2\!2 sekund - i KVIKs favør.
Helt nonchalant havde vores otterroere lånt de tidligere ars DM-vinderbåd, .LE~, ud til Bag'værd Roklub for nu ville man ro i DSRs nye otter, der ellers var mdkøbt ILI kvmderne.
~tvægterne kunne snildt sidde i den men de tunge? - Uha, uha - de måtte skrue og presse de
lange ben og flere kilo ned i den smalle båd. Efter at have sat et flot punktum ved DMarrangementet, kunne vores otte helte: Jeppe Kollat, Willi Drexel, Morten Tlblan, Niels
Hyldager, Jens Chr. Pørnt::ki, Eskild Ebbesen, .Th~mas Ebert og Thomas Poulsen med styr. .
mand Ninna Schmidt jublende rækkt:: armene I vqret som mestre..
Ud over nævnte resultater vandt DSR også kvindernes toer uden ved Maria Vraa og Chrlstma
Rindom og letvægts-dobbeltsculler med Lene Andersson og Anna Helleb~rg - men begge
sejre var uden kamp. Ingen andre turde åbenbart at møde DSRs stærke kvmder.

1999
Efter at have beskrevet de senere års resultater i kaproningsafdelingen kan det nok ikke
komme bag på nogen, at det atter gik temmelig godt ved indendørs DM i Kerteminde. Vi
havde meldt 49 roere til stævnet, og selvom 3 meldte fra, gjorde det virkelig indtryk, at en
enkelt klub mødte frem med så mange deltagere. Claus Frydendahllagde ud på fornemste vis
og vandt finalen i overlegen stil godt bistået af tilskuerne, forældre og formand Henning,..der
havde været oppe i de tidlige morgentimer for at følge finalerne i det fynske fra start til slut.
Cecilie Askov-Christensen var næste DSR-roer i ilden. Hun blev nummer 8 i pigernes
juniorkJasse. Thomas Krumholt og Thomas Vilhelmsen blev nr. 4 og 5 i senior B-klassen. Til
alles store overraskelse, ikke mindst sin egen, vandt Anna HeJleberg kvindernes letvægtsfinale over sin ellers så suveræne makker, Lene Andersson, der havde været plaget afsygdom.
Karen Jensen blev nummer 4 - og Rebecca Erichsen nUlluner st::ks.

Dårligt var bådene kommet hjem fra DM, før DSRs stærke ropiger gj~rde en orter klar. De
ville prøve lykken i Head ofthe Charles i Boston, der roes over 3,1 miles (ca .. 5 km). Sammen
med fire piger fra KVIK mødte Christina Rindom, Rie Sørensen, Mette Mathl3sen og Blanca
Carstensen til start og slog blandt andet den canadiske landsholdsorter, der tog bronze ved
VM i Køln. De danske kvinder var 3/1 O sekund fra rekorden.

Maria Vraa og Christina Rindom - DM-vindere i 2 'er uden styrmaruf på Bagsværd Sø.

Igen guld til guldfireren, her ved VM i Køln i J998.
Fra v Thomas Ebert, Thomas Poulsen, Eskild Ebbesen (nu alle tre DSR)
og Victor Feddersen (Bagsværd Roklub).

Jacob TIlesander tog bronze i veteran-letvægt, 30-39 lir, og i samme løb blev Lars Henriksen
nummer ni. Mads Haubro kunne ikke genvinde sit DM - der denne gang gik til Leo Horsted
fra Holstebro. Han har siden meldt sig ind i DSR - så det smagte allerede lidt af fugl efter
denne finale. Christina Rindom blev numme'r 3 i dameklassen, og Maria Vraa blev nummer
otte. I herrernes letvægtsklasse brillerede DSR som sædvanlig med 6 roere til start i finalen.
Selvom Eskild Ebbesen i dagene forinden havde svært ved at komme i letvægt, nåede han det
lige akkurat på dagen og vandt sikkert. Thomas Poulsen blev nummer 3, Bjarne Kallesøe
nummer 4 mens Thomas Eber! og Karsten Nielsen blev nummer 5 og 6. Jens Christian
Pørnt::ki roede en finale, der trak tænder ud, og det var på et hængende hår, at sejren kom i hus
i veteranklassen 30-39 år. Niels Hyldager måtte støtte Jens, da han skulle på den - for nogen meget høje præmieskammeL Gitte Lindegaard mødte til start j veteranklassen og blev nummer
5. I samme kJasse - men i letvægt, blev Mia Larsen og Karen Lauberg nummer 2 og 3. Jokum
Poulsen genvandt sit DM, og Jørgen Theil tog sølv i sin veterankJasse. Pia Widenborg blev
nummer 3 i kvindernes veterankJasse. DSR satte et flot punktum ved årets indendørs DM ved
«
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at vinde hold finalen. Det var Susanne Mikkelsen., Vahan Ter-Verdanyan, Jeppe Kollat og
Niels Hyldager, der hev sejren i hus i den forrygende spændende finale.
DSRs mange kaproere stillede op ved regattaer både indenlandsog udenlands og gjorde det
fremragende. Ved Nations Cup vandt Thomas Vilhelmsen sølv l dobbeltfirer, og ved VM
vandt Karsten Nielsen GULD i letvægts-singlesculler, mens fireren - som sædvanlIg - selvom
det nok aldrig nogensinde bliver en vane - vandt GULD.

inrigger, hvor det gode og hurtige skib, "Hu", kom først i mål. Thomas Krumholt og Thomas
Fellland med cox. Susanne Nielsen var totalt overlegne og vandt med lige ved 7'12 sekund,
mens Susanne Mikkelsen, Birgitte Simonsen og Susanne Nielsen vandt med 4 sekunder over
KVfI<.. l samme løb blev Trine Poulsen, Karen Thinggaard og cox. Karen Lauberg nummer
fire. l firer uden led DSR nederlag til KR, men i toer uden vandt Thomas Ebert og Thomas
Poulsen som sædvanligt sikkert. Rebecca Erichsen og Mathilde Kellermann blev nummer 2 i
!etvægts-dobbeltsculler. I veteran-singlesculler vandt Mia Liljendahl Larsen over en tidligere
mandlig top roer fra Bagsværd, mens Jørgen Theil og Pia Widen-borg blev henholdsvis
nummer tre og fire. DSR var som sædvanlig overlegen i otterløbet, hvor Thomas Poulsen og
Thomas Ebert som ankermænd på syver- og otterpladsen, sammen med Morten Skov Hansen,
Eskild Ebbesen, Morten Tibian, Niels Hyldager, Jens Chr. Pørneki, Jeppe KolJat Jensen og
Ninna Schmidt som styrmand satte et flot punktum på dette århundredes sidste DM-finale i
roning.

DSR 's herrealler
har nærmesl skabl en
tradilion/or al vinde DM,
dog med skiftende besælninger gennem 90erne.
Ingen nævnl,
ingen gleml!
49 DSR-roere var tilmeldt indendørs DM i 1999. Del gjorde virkelig indlryk, al en enkell klub
kunne Slille med så mange delIagere. Følgende roere sa/le el flot punklum ved al vInde
holdflnalen Vahan Ter-Verdanyan, Niels Hyldager, Susanne Mikkelsen og Jeppe Kollal
Jensen. Billedet er laget i 2000, hvor holdet gentog succesen.

2000
Resultaterne ved DM på Bagsværd Sø blev noget magre i forh.old til. tidligere. DSR var
repræsenteret i et nyt mesterskabs løb, dame~tter~ ~inder motion: ~Isbet.h Marner, ~nette
Tornehøj Waltraut Lissau, Mie Marving, Mia LIDendahl Larsen, Pia Wldenborg, ~Ia Ølga~d,
Karen La'uberg med cox. Anders Møller, havde på forhånd store chancer for en sejr men gik
på uglefangst og måtte efter dagens mest dramatiske opløb nøjes med 2. pladsen. Anna Helleberg fik kaldt Mette Bloch hid til at ro dobbeltsculler og uden at træne meg~t sammen, opnåede de en fornem 2.-plads og slog flere VM-roere. Mette Mathiasen og BI~~a Carstensen
blev nummer 3, mens Solveig Hansen og Ninna Schmidt blev nummer? Cecdle A.-~. blev
nummer 5 i juniorsingle-sculler, mens Maria og Christina som sædvanhg var temmehg
overlegne i toer uden. Mads Haubro, Thomas Vilhelmsen, Claus Frydend~1 og Bjarne
Kallesøe fik desværre ikke et ben til jorden i dobbeltfirer-løbet, men de.t gjorde Karsten.
Nielsen til gengæld i singlesculler, hvor han mødte til start iført guld-tnkot. Han. havde mdgået et væddemål med pigerne i Lyngby DamerokJub o~, at han turde ro fin~le I dragten eller møde op i den til DM-festen. Det blev td dobbeltsejr I mændenes og kvmdernes 2-åres
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i årevis har han fulgt kaproerne på nærmest e hold fra søbredden - og i årevis har han udbetalt
et hav af kroner til kaproernes aktiviteter - men i starten af dette år kunne det være nok. Nu
ville DSRs kasserer ikke bare nøjes med at se på men selv være med. Nogle måneder før det
gamle år rindede ud, blev Johan headhuntet til en otter og ved årets Danmarksmesterskaber i
indendørs roning, fik han sin debut. Det blev en flot bronzemedalje til kassereren. Sønnike,
Claus, gik sin far i bedene og opnåede ligeledes en bronze- men det var i senior-B. Mia
Liljendahl fik sin sag for ved DM. Hun havde besluttet sig for at vente til om søndagen med at
rejse til Kerteminde, hvor hun "bare" skulle ro finale. Men hun havde ikke taget vejrliget i ed.
Storebæltsbroen var lukket på grund afstorm, men blev åbnet en time før, Mia skulle sidde i
maskinen. Hun nåede det, men blev nummer 3. DSRs kommende formand, Paul BriinicheOlsen, var kommet i menneskehænder, men kvalificerede sig let og elegant til søndagens
finale, hvor han blev nummer 7. Jacob Thesander fik også sin sag for mod garvede Per
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Hansen og blev en flot treer i løbet, hvor Michael Remod blev nummer fem og Henrik S.
Asmussen nummer otte. DSRs træner, Christian Vinkler, var ikke helt tilfTeds med sin
lervægts-pige, Mathilde Kellennann. Hun blev ellers nummer 2 i finalen, men blev overhalet
indenom af en pige fra LDR. Mads Haubro blev nummer 2, Leo Horsted nummer 3 - og
Thomas Vilhelmsen nummer 8 i superfinalen i herrernes tunge klasse. Til gengæld satte DSR
tredobbelt trumf på i herrernes lervægts-finale, hvor Eskild Ebbesen gentog tidligere tiders
DM-bedrift og Thomas Ebert blev nummer 2, Thomas Poulsen nummer 3, Bjarne Kallesøe
blev nummer S, Morten Skov nummer 6 og Jeppe Kollat nummer 9. [ kvindernes åbne
lervægtsklasse viste DSRs "nye" letvægtspiger, Kirsten Kirk Jepsen og Karen Jensen,
storfonn. De blev henholdsvis nummer 2 og 3.

Jørgen Theil vandt ved DM i indendørs roning 2000
over den ellers uovervindelige Kim Børgesen.

To af DSR 's lovende roere Kirsten Jepsen og Karen Jensen efter DM-sejren
i dobbeltsculler over Lene S. Andersson og Malene Busk.
Christina Rindom må indtil videre leve med at stå i skyggen af Sarah Lauritzen fra KVIK ,
selvom Christina kommer tættere og tællere på fra gang til gang. Hun blev nummer 2, Maria
Vraa nummer nummer 4, og Mette Mathiesen landede længere nede i feltet . Endelig lykkedes
det så for Theil. Ingen har som han kæmpet sig op for at triumfere ved DM - og så skete det.
Jørgen Theil slog blandt andet den ellers så uovervindelige Kim Børgesen. Løbet var så hårdt,
at Theil havde besvær med at komme øverst på skammelen. Men også det lykkedes.
Træningsprogrammet frem mod DM stod Niels Hyldager bag - og det gav altså bonus til
klubbens flittige veteranroer. Denne gang måtte Jens Chr. Pørneki bøje sig for ovennagten og
tage til takke med 2.-pladsen i mændenes åbne veteranklasse. De slog alt og alle i 1999 og var
indstillet på at gøre det igen. DSRs førstehold med Vahan Ter- Verdanian, Niels Hyldager,
Susanne Mikkelsen og Jeppe Kollat måtte virkelig op at stå i pedalerne for at hive sejren hjem
med mindste margin foran Tissøs små piger og veteranroer Lis Bay. Finalen blev vist i TV,
Hyldager og Kollat blev interviewet. DSRs andethold fik i alt hast hentet træner Christian
Vinkler ind på holdet. Sammen med Jack Ekman, Lars Henriksen og Michael Remod opnåede
hr. VinkJer en fJot 3.-plads.
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Fra romæssig side var der set frem til dette års idrætslige største begivenhed, OL i Sydney,
hvor lervægtsfireren med Thomas Poulsen og Eskild Ebbesen sammen med Victor Feddersen
Bagsværd skulle forsvare den guldmedalje, de vandt i 1996 i Atlanta. Siden kom Thomas
'
Eb~rt til og bidrog med sin ekspertise og tekniske kunnen til flere VM-medaljer. Men ak, kort
t~d lOden OL måtte Thomas Poulsen trække sig fra OL-båden grundet et dårligt knæ. I elvte
tIme kom Søren Madsen, Middelfart, ind på holdet. En anden DSR-roer, Morten Skov
Hansen, var uhyggelig tæt på at blive 4.-manden, men Søren matchede de øvrige bedst. I
damedobbelt-fireren var der også uro grundet skader, og det gik især ud over DSRs piger,
Bianca Carstensen og Mette Mathiasen, der på skift røg af og på båden. Da OL-konkurrencen
skulle tinde sted , var det Bianca, der kom på, mens Mette blev reserve til båden. Sammen med
roere fr,a KVIK og Lyngby Roklub blev Bianca nummer 6 i finalen. Herrernes lervægtsfirer
opleveae op- og nedture, og det begyndte at se temmelig surt ud efter de indledende løb. Men
lige i OL-~nalen be~' ndte båden igen at gå stærkt, og selvom det blev på et hængende hår,
opnåede Victor, .EskIld, Søren og Thomas at tage bronze. Noget afen præstation, når man
tænker på de betIOgeiser, fireren måtte arbejde under.

...

Morten Skov Hansen var med ved OL som reserve, men forinden opnåede han, sammen med
Bagsværds Jesper Krog, at vinde VM- bronze i lervægtstoer uden. I det hele taget blev dette år
Ikke den helt store succes for DSRs kaproere på det internationale plan, og ved DM på Sorø
Sø oplevede DSR en ordentlig nedtur med hensyn til sejre. Vores herretræner havde nænnest
tabt gnisten og fonnåede ikke at danne nogle gode hold, der kunne lage sig af DM-medaljerne
og OL-.roerne havde Ire dage (!) til al ro sammen i før DM. Der var berettiget grund til
peSSimIsme ved mesterskaberne på Sorø Sø. Men sejre blev det dog til. Christina Rindom og
Marta Vraa var uhyggeligt overlegne i toer uden. Vi havde også el ungt og lovende hold til
start I dobbelt-firer, hvor nytilflytterne Martin Nielsen og Niels Jørgen Gommesen, sammen
med Claus Frydendahl og Bjarne Kaliesøe, blev nummer 3. l 2-åres inrigger var Claus Hedin
Flemmin~ Borg Jensen og Ulrik Hvidt som cox. et godt bud. De opnåede en fornem 3.-plads.'
Morten Tlblan og Leo Horsted blev nummer to i dobbelt-sculler. I kvindernes 2-åres inrigger
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var vi på forhånd sikre på et mesterskab. Til alles overraskelse mødte bare to hold frem begge fra DSR! Berit Haahr-Hansen og Birgitte Brandt-Andersen med styrkvinde Birgitte
østergaard vandt med seks sekunder over Anja og Birgit Hardtmann. Christina Rindom er en
sej dame. Efter i flere år at have roet med en åre i toer uden, har hun nu kastet sig over
singlesculler. Den energiske kvinde blev en flot nummer to, kun overgået af en 187 cm høj
OL-roer. Kirsten Jepsen og Karen Jensen var oppe mod nogle hårde nysere ved DM . DSRs
tidligere toproer Lene Skov Andersson har rykket teltpælene op og er flyttet ti I Sorø Roklub.
Her har hun fundet sammen med den lokale stjerne, Marlene Busk. Selvom de var favoriner
til løbet, lod Karen og Kirsten sig ikke slå ud . De var bedre trimmede til opgaven og vandt
dereS' første mesterskab. Efter sit OL-a (bud meddelte Thomas Poulsen, at han igen var
kampkJar og kunne ro med ved DM. Men ak og ve. En feberhed Thomas måne melde afbud i
sidste øjeblik, og gode råd var derfor dyre. Morten Skov Hansen måtte springe til med en
feberredning, og sammen med Thomas Ebert vandt han mesterskabet i toer uden. Det var
sidstnævntes 6. mesterskab i træk i denne bådtype, og han har bebudet, at han "går efter de
ti"! Bianca Carstensen, Maria Vraa, Mathilde Kellerman og Mette Mathiasen mødte til start i
dobbeltfirer, men fik ikke et ben til jorden over for sidste års vindere fra KVIK og blev
nummer 2. Det så på forhånd slet ikke særligt lovende ud i otter. Ingen intentioner fra
trænerens side, ingen sammenroning og ingen Thomas Poulsen. Det blev da også "kun" til en
4.-plads og efterfølgende udtalte roerne, at man var tilfreds, når det nu ikke kunne være
anderledes.
Uden Rees Legat - ingen kaproning i DSR. Da ingeniør Herman Ree testamenterede hele sin
fonnue til kaproningen i DSR, havde ingen vist drømt om, at det årlige afkast for altid giver
mulighed for at dyrke kaproning på et højt niveau i DSR - eller roning på fremragende vis,
som det er udtrykt i fundatsen . Der skal lyde en stor tak ti I bestyrelsen for Rees Legat: Niels
Henry Secher, H. Mohring-Andersen og Ingo Nielsen for, i allerhøjeste grad, at have
medvirket til DSRs kaproeres store succes.

Hermann Ree
(8191872 - 2514 1945)
"Han gav sin formue til
stølle for roningen i DSR. ..
(B 'ASIen j DSR 's hall)
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Flone resultater og mange dygtige kaproere. Det var ingredienserne i DSRs kaproningsafdeling fra år 1991-2000. Det blev ti år med spænding, glæde, skuffelser, udfordringer og sidstmen ikke mindst et hav af velfortjente medaljer, hvor især OL-guldmedaljen i 1996klubbens første OL-guldmedalje nogensinde, markerede DSRs betydning for kaproningen i
Danmark .
Arene 1991-2000 gav et hav afædle medaljer til klubbens kaproere over hele linjen. Vi
startede lidt svagt, gav den for fuld udblæsning og endte med knap så stor suverænitet, som i
de foregående år. Det betød, da år 2000 gik på hæld, at tilgangen til kaproning ikke ligefrem
var eksplosiv, når vi ser pit arvtagerne til de nuværende elitekaproere. Men den nye kaproningschef Rune Gartners intentioner har givet bon.us og tilgang af kaproere, så DSR står
temmelig godt rustet på alle fronter mange år ud i fremtiden . Noget kan derfor tyde på, at
DSR igen er på vej op på tidligere tiders bølger af succeser og medaljer ved OL, VM og DM plus alt det løse.
Sådan så kaproningsudvalget ud fra 1991-2000:
Sæson

Kaproningscbef Info_cbef

Materiel

TI-æuere

1991

Reiner Modest

Mene Bacher

Stig. Rasmussen

1992

Reiner Modest

Mene Bacher

1993

Jørgen Blom

Mette Bacher

Anders Brems

1994

Jørgen Blom

Mene Bacher

Anders Brems

1995

Jens Chr. Pørneki Mene Bacher

Niels Hyldager

1996

Jens Chr. Pørneki Mette Bacher

1997

Jens Chr. Pørneki Mene

Ba~her

Anders Brems
Niels Hyldager
Anders Brems

1993

Jokum Poulsen

Mette Bacher

Niels Hyldager

1999

Søren Aasmul

Mene Bacher

Niels Hyldager

2000

Søren Aasmul

Mene Bacher

Niels Hy Idager

Jess Rasmussen, Jan
Palmo
Waldemar Chabior,
Per Arnoldi ,
Regitze Siggaard
Jens Chr. Pørneki,
Morten Tibian.
Torben Knudsen
Ulrik Larsen.
Torben Knudsen
Carsten Hassing
Morten Tibian
Carsten Hassing
Morten Tibian
Carsten Hassing
John F aulkner
Christian Vinkler
Morten Tibian
Christian Vinkler
Michael Pedersen
Christian Vinkler
Michael Pedersen
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Gudmund Schacks Mindefond
Til minde om DSRs mangeårige formand Gudmund Schack, der døde i 1988, indstiftedes i
1989 et mindelegat, hvorfra der hvert år uddeles legater til tre prismodtagere, nemlig en
person fra modstandsbevægelsen under Danmarks besættelse 1940-45; til en
.
handicapidrætsudøver; samt til en person inden for dansk roning. Dog var legalmodtageme I
1990 to rOere.
Mindefondet er under protektion af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, der hvert
år forestår prisuddelingen, der finder sted i Danske Studenters Roklub.
Pris(nodtagerne har været:
1990

Henrik Jørgensen og Bjarne Eltang (DSR)

1991

Ole Lippmann, Lis Hartel og Regitze Siggaard (DSR)

1992

Jørgen Røjel, John Petersson og Bo Vestergaard (DSR, nu KR)

1993

Alfred Holter, Niels Jørgen Carstensen og Trine Hansen (Sorø, nu Kvik)

1994

Erling Reck Magnussen, Anne-Mette Bredahl og Birgitte Hanel (DSR)

1995

Frode Jakobsen, Peter Lund Andersen og Anders Brems (DSR)

1996

Knud Larsen, Christian Bundgaard og Thomas Ebert (DSR)

1997

Gert Jæger, Ib Alfsen og Karsten Nielsen (DS R., nu Sorø)

1998

Patrick Schuhz, Søren Holmgren Jensen og Thomas Poulsen (DSR)

1999

Flemming Juneker, Thomas Gerlach og Bianca Carstensen (DSR)

2000

' Tostrups Kurerer", Jens Als Andersen, Søren Madsen (Middelfart)

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

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

DSR'S ÆRES TEGN
Hans Majestæt Kong Frederik IX t
Kaptajn H. H. Bondo t
Grosserer Carl Thorup t
DirekWr Henry Skov t
Direktør Harald Simonsen t
I-JIR-advokat H. Rømcke, NSR t
I-JIR-advokat E. W. Nansen, NSR t
Aktuar N. Solberg, NSR t
Professor, dr. med. Knud Secher t
Civilingeniør HermanrI Ree t

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

t

Bianca Cars/ensen modtog i 1999 lega/e/ fra Gudmund Schacks Mindefond.
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PAPIRKNIVEN

SEJRS MASTEN

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 generaJforsamlingen i 1934 "Sejrsmasten" tii 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 ror et år ad gangen til et eller flere medlemmer, som i
den forløbne sæson har udført særlig fortjenstruldt arbejde for kaproningen i DSR.

Desuden indehaves "Papirkniven" af følgende:
Ove Petersen
J. Norman-Hansen
Gudmund Schack
H. B. Fogh
O. Hallin
Axel Hertz
H. Høeg Rasmussen
Axel Lundquist
H. Ree
Knud Secher
O. Mandrup-Poulsen
H.K. Rasmussen
K. R. Me1gaard
Aage Jørgensen
Mogens Hee
O. Bondo Svane
Sten Ryum
Ejvind Sieverts
Jørgen Stærfeldt
Chr. Ostenfeld
UlfKaarsberg
Gunnar Wandel
Kr. Nørlyng
Dan Frørup
Ejnar F. Voigt
Gunnar Nyhegn
Frode Christiansen
Erik Kiersgaard
Erik Becker
H. Møhring-Andersen
Axel Mathiesen
Bjørn Møller
Carl Sjelle
Mogens B1ach

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
1952
1952
1955

Nedenstående liste angiver, for hvilke år trofæet er tildelt pågældende:
Aage Bang
Wriborg Jønson
Knud O. Møller
N. O. f-L Strigel
R. Møller-Jørgensen
Erik Haarnann
Aage Hendrup
Carlo Larsen
Knud Mikkelsen
LeifS. Rode
Peter Wilcken
D.FD.S.
Otto Bjerrum
A. H. Bønger
Morten Andersen
Ib Christoffersen
J. L. Mansa
Dan Nielsen
N. Schaumburg
Stig G. Rasmussen
Niels W. Fredsted
Steen Storland
Stig Rydberg
Palle Rørsgaard
Johan Frydendahl
Erik K. Rasmussen
Herbert Marcus
Jørgen Foss
Ole Hansen
Anders Grøn
Ronald Clausen
Karen Føyn
Lars Bundesen
Henning Rasmussen

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
1996
1997
1997
1998
1998
2000

Gudmund Schack
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. styrmand
Peter Wilcken
Niels Jørgensen
Drenge-fireren
Hans Frederiksen og
[b Kruse
Chr. Rasmussen
Jens Rønne Hansen

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

1962
1963
1964

Begynder-otteren
Kaproningsafdel ingen
Palle Blinkenberg
Niels Secher
Bent Serup Pedersen

1965
1966
1967
1968
[969

1956
1958
1959
1960
1961

Susanne Rørsgaard og
1973
Annette W orsøe
:974
Hanne Petersen
1975
Claus Rasmussen
1976
Poul Hedebo
1977
Birgitte Hanel
1978
Lena Baden
1979
Jan Cederkvist
1980
Palle Rørsgaard
!981
Bent Andersen
1983
Bjarne Eltang
1984
Reiner Modest
1985
Hanne Eriksen
Bent Fransson og
1986
Jørn Jørgensen
Mette Bloch og
1987
Mette K. Hansen
1988
Bo Vestergaard
1989
Regitze Siggaard
1990
Mette Bloch
1991
Teis Palle Hansen
1992
Thomas Pou Isen
1993
Henrik Hebsgaard
Thomas Ebert og
[994
Henrik Jensen
1995?
??
Stinne
A.
Rie
Sørensen,
Pedersen, Mette Mathiesen og
1996
Christina Rindom
1997
Karsten Nielsen
1998
Eskild Ebbesen
1999
Søren Aasmul
2000
Morten Skov
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Materiel forvalter:

Søren Larsen

Køgemester:

Susanne Agersnap

1997/1998:

1995/1996:
Formand:

Henning Rasmussen

Kasserer:

Johan Frydendahl

Sekretær:

Thomas Krumholt

Formand:

Henning Rasmussen

Husforvalter:

Mogens Haut

Kasserer:

Johan Frydendahl

Instruktionsrochef:

Karen Brems Føyn

Sekretær:

Thomas Krumholt

Motionsrochef:

Jesper Petersen

Husforvalter:

Mogens Haut

Langtursrochef:

Charlotte Ringius

Instruktionsrochef:

J esper Petersen

Kaproningschef:

Jens Chr. Pømeki

Motionsrochef:

Carsten Rudolph

Kajakrochef:

Dorthe Bartels

Langtursrochef:

Jens Reimer

Motion+-rochef:

Teis P. Hansen

Kaproningschef:

Jokum Poulsen

Materielforvalter:

Christian Pedersen

Kajakrochef:

Dorthe Bartels

Køgemester:

Susanne Agersnap

Motion+-rochef:

Lars Bech Kristensen

Materielforvalter:

Søren Larsen

1994/1995:

Køgemester:

Susanne Agersnap

Formand:

Henning Rasmussen

Kasserer:

Johan Frydendahl

1996/1997:

Sekretær:

Lene Christensen

Formand :

Henning Rasmussen

H us forvalter:

Mogens Haut

Kasserer:

Johan Frydendahl

Instruktionsrochef:

Karen Brems Føyn

Sekretær:

Thomas Krumholt

Motionsrochef:

Lars Bundesen

Husforvalter:

Mogens Haut

Langtursrochef:

Ole Kammersgaard

Instruktionsrochef:

Karen Brems Føyn

Kaproningschef:

Jens Chr. Pømeki

Motionsrochef:

Jesper Petersen

Kajakrochef:

Vibeke Jansen

Langtursrochef:

Jens Reimer

Motion+-rochef:

Teis P. Hansen

Kaproningschef:

Jens Chr. Pømeki

Materielforvalter:

Christian Pedersen

K ajakroch e f:

Dorthe Bartels

Køgemester:

Susanne Agersnap

Motion+-rochef:

Teis P. Hansen

Materiel forvalter:

Søren Larsen

Køgemester:

Susanne Agersnap
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1993/1994:

Langtursrochef:

Lasse Wredstrøm

Kaproningschef:

Reiner Modest

Materielforvalter:

Finn Kittelmann

Formand:

Henning Rasmussen

Kasserer:

Johan Frydendahl

Sekretær:

Lene Christensen

1990/1991 :

Husforvalter:

Mogens Haut

Formand:

Henning Rasmussen

Instruktionsrochef:

Karen Brems Føyn

Kasserer:

Johan Frydendahl

Motionsrochef:

Lars Bundesen

Sekretær:

Bente Tholslrup

Langtursrochef:

Bente Kjøller

Husforvalter:

Mogens Haut

Kaproningschef:

Jørgen Blom

Instruktionsrochef:

Michael Hansen

Materiel forvalter:

Christian Pedersen

Motionsrochef:

Lise McNamara

Køgemester:

Susanne Agersnap

Langtursrochef:

vakanUvaretages af Lise McNamara

Kaproningschef:

Reiner Modest

Materielforvalter:

Finn Kittelmann

1992/1993:

Formand:

Henning Rasmussen

Kasserer:

Johan Frydendahl

Sekretær:

Nicolai Lindgreen

Formand:

Henning Rasmussen

Husforvalter:

Mogens Haut

Kasserer:

Johan Frydendahl

Instruktionsrochef:

Michael Hansen

Sekretær:

Helle Hal berg

Motionsrochef:

Karen M. Madsen

Husforvalter:

Mogens Haut

Langtursrochef:

Bente Kjøller

Instruktionsrochef:

Michael Hansen

Kaproningschef:

Reiner Modest

Motionsrochef:

Lise McNamara

Materielforvalter:

Egon Bang Christensen

Langtursrochef:

Jeanette Vestergaard

Køgemester:

Susanne Agersnap

Kaproningschef:

Reiner Modest

Materielforvalter:

Erik K. Rasmussen

1989/90:

199111992:
1988/89:

Formand:

Henning Rasmussen

Kasserer:

Johan Frydendahl

Formand:

Henning Rasmussen

Sekretær:

Bente Tholstrup

Kasserer:

Johan Frydendahl

Hus forvalter:

Mogens Haul

Sekretær:

Ib Jørgensen

Instruktionsroche f:

Michael Hansen

Husforvalter:

Mogens Haut

Motionsrochef:

Lise MeNamara

Instruktionsrochef:

Michael Hansen
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Motionsroche f:
Langtursroehef:
Kaproningschef:

Reiner Modest

Materielforvalter:

Erik K. Rasmussen

1987/88:
Fonnand:

Stig G. Rasmussen

Kasserer:

Johan Frydendahl

Sekretær:

Ib Jørgensen

Husforvalter:

Mogens Haut

Instruktionsrochef:

Michael Hansen

Motionsrochef:

Kurt Jørgensen

Langtursrochef:

Pemille Jørgensen

Kaproningschef:

Reiner Modest

Materielforvalter:

Erik K. Rasmussen

Pia Åbo østergaard modtog i 1999 Alligatoren som påskønnelse/or sin store indsats på
mange fronter for klublivet i DSR. (Foto Lars Bundesen).
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