www.lykkeligelolk.dk
… læs hvorfor Anne Lolk, der
netop er udtaget til OL, er
lykkelig.
Side 6
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DSR har fået en verdensmester
… mød Margit Haahr som elsker
det, mange roere hader:
ergometerroning.
Side 8

MR-fysiker bag bardisken
… læs om barudvalgsformanden,
der hygger sig med integraler i
fritiden.
12
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DSR bladet
DSR - medlemsblad for
Danske Studenters Roklub.
Udkommer fire gange årligt.
Strandvænget 55
21 00 København Ø
bladet@danskestudentersroklub.dk
Tryk: Visions Graphic
Oplag: 950
Materiale til bladet bedes sendt pr.
e-mail til:
bladet@danskestudentersroklub.dk.
Indlæg kan også sendes på CD-rom,
papir eller andre medier til DSR, att.
Redaktionen.
(kan evt afleveres i DSR's postkasse)
Elektroniske indlæg sendes mest
praktisk som vedhæftede filer. Alle
indlæg bedes forsynet med
forfatternavn. Ved medsendte fotos
bedes man oplyse om fotografens
navn og foreslå billedtekst.
Citater fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Brug af dele af eller hele
artikler samt fotos skal aftales med
redaktøren.
Deadline for næste ordinære
nummer i starten af september er:
22. juli 201 6.

Medlemmer
Indmeldelse sker lettest ved at

udfylde den elektroniske formular på
klubbens hjemmeside (www.DanskeStudentersRoklub.dk) eller ved at
udfylde og indbetale et indmeldelsesgirokort. Indmeldelsesgirokortet kan
findes på kontorets dør i bådhallen.
Indbetalingen dækker de tre første
måneders kontingent.

Kontingent opkræves kvartalsvis

forud via giro eller betalingsservice.
Ved overskridelse af betalingsfristen
pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort fra rykkeren, men gebyret vil blive opkrævet
det følgende kvartal. Kontingentet er
750 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20 - 24 år betaler 500 kr.
pr. kvartal. Det første kvartals kontingent er dog 750 kr. Forskellen 250 kr.
modregnes ved det følgende kvartals
opkrævning.

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

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

Peter Koefoed
Tlf. 50 59 65 33
p.koefoed@adr.dk

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

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

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

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

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

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

Bente Kjøller
Tlf. 20 21 70 74
bkjoel@gmail.com

Udmeldelse skal ske skriftligt til

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

Udmeldelse ved restance sker

ikke automatisk. Man er medlem og
kontingentpligtig indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om
DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved
en restance svarende til ½ -1 års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive inddrevet ved inkasso. Alle
omkostninger i forbindelse hermed
betales af skyldneren.

Forside: Forårsaktivitet på pontonen på i Svanemøllebugten
Foto: Lars Bundesen
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Adresseændring : Henvendelser
om adresseændring og manglende
levering af bladet skal rettes til Ole
Hansen på e-mail adressen: kontingent@DanskeStudentersRoklub.dk

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

Fra 28. marts 201 6 gik Danske Studenters Roklub
(DSR) ind i sin 1 00. sæson!
En hundredårig, der ved hjælp af nogle få ”gamlinger” og diverse årbøger kan kigge tilbage på
masser af hændelser – både meget sørgelige og
glædelige.
En institution, hvor de historiske begivenheder har
tumlet rundt om fødderne på den.
Støt har den stået det altsammen igennem uden at
vakle.
”Det var hårde tider, dengang jeg kom til verden”
kan den hundredårige fortælle.
”1 . verdenskrig sluttede og fattigdom rådede. Klubbens liv var i alt for høj grad præget af kassererånden - Hvad koster det? - Det har vi ikke råd til!”
Og som døbeskålen – der anvendes den dag i dag fortæller ved sin inskription - at vin blev droppet ved
bådedåb og vand indført (”Jeg signer Baad med
Havets Vand til sollys Daad ved Danmarks Strand”).
”Mit første hjem var i en sort hule - det underjordiske Akademisk Roklubhus i Langelinie Lystbådehavn. Mor og Far boede hver for sig efter vielsen
(=efter sammenlægningen af Akademisk og Polyteknisk Roklub forblev de i hvert sit klubhus). Siden
da er jeg flyttet mange gange, og det er stadig gået
mest fremad.”
Den hundredårige har gennem mange mørke og lyse år altid været et fast ståsted – et fristed - hvor
venskaber og familieskaber blev grundlagt.
Det har været stedet, hvor de fleste har fået udviklet
deres egen sociale forståelse, tolerance og empati.
Et unikt sted, der i dagens Danmark har fået en
endnu større betydning.
Hvad taler vi om? Er den hundredårige ved at stille

træskoene?
Eller er den hundredårige ved at springe ud af vinduet?
Åh, mon..........
Kig dig omkring: Det bobler og syder.
Alle mulige og umulige projekter kører rundt i gryden:
Babygymnastik, børnekajakpolo, måneskinsture,
hyggeture, rasende, frådende kaniner, gamle veteraner, der måske skal have lidt hjælp op og ned i
båden, ”wild water” coastalroning, kajak med og
uden bold, talentfulde juniorkonkurrenceroere, der
har træning på skemaet, OL-deltagere, der har
medaljechancer – hva'behar!, modne kvinder og
mænd, der dyrker morgengymnastik og -roning,
selvfølgelig med en dukkert og morgenkaffe bagefter, tango, yoga, cirkeltræning, vinterens vilde liv
med bådistandgørelse, evigtkørende ro-ergometre,
der (kunne) producere strøm til klubbens drift, fester
i alle regnbuens farver. Og så den store skare af
medlemmer, der yder en kæmpestor indsats for
klubbens medlemmer. De har fattet, hvad det vil sige at være roer. Respekt!
Og så skal vi jo også have det mest fantastiske
projekt med – ikke vinterpaladset - men den planlagte smukke arkitekttegnede tilbygning, der skal
være med til at give plads til DSR's næste 1 00 år!
Den kommer til at ligge på den sydlige side af
hovedbygningen.
Nej, der er så meget liv i den hundredårige!
Det glæder vi os over!
Det bliver et knald af en 1 00-års fest, dér i 201 7!
AT
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Velkommen til nye medlemmer

Mit mål var et portræt af Marlene Evensen, som
uden decideret titel som motionsrochef har taget
têten på at udvikle og skubbe lidt til ”det sociale liv”
i DSR. Hun har ikke noget behov for at sidde med i
bestyrelsen, men vil egentlig ”bare” gerne være
med til at præge og videregive alle de skønne oplevelser, som det at ro bibringer ens liv. Som om det i
sig selv ikke er spændende nok, så førte vores snak
os i langt mere interessante retninger om næstekærlighed i form af gaver, venskaber, og hvorfor
roning ikke kun er motion, men langt mere og andet.

Hvis du får en gave, så giv den videre

Og det er lige præcis, hvad Marlene har tænkt sig at
gøre nu.
Hun startede i sine ”unge år” med at ro i Roklubben
Ægir i Aalborg i en alder af 1 4 år. På trods af, at hun
ikke kunne lide at sejle, da hun altid blev søsyg, så
vandt det gode kammeratskab (det vender vi tilbage
til) og det, at alle kunne være med til roning.
Marlene deltog i kaproning, motionsroning og blev
instruktør og kan såmænd også pryde sig med titlen
som Danmarksmester i dobbeltsculler (1 980) i en
alder af 1 6 år. Men det er ikke de primære ting i
Marlenes roliv, næ, det er de skønne, dejlige og fantastiske oplevelser og det gode sammenhold gennem 1 2 år på vandet i det nordjyske – oplevelser,
som nu skal komme motionsroningen i DSR til gode. Som Marlene siger: ”Rolivet som ung var en gave, som jeg nu vil give videre til andre”.
| DSR NR 2 | Juni 201 6

Heldet tilsmiler DSR

At Marlene så lige lander hos Danske Studenters
Roklub, DSR, da hun for et par år siden får lyst til at
ro igen – ja, det er rent held, eller hvad man nu tror
på. I hvert fald spørger Marlene ud på Facebook:
”Hvor skal man ro i København?” og et medlem af
DSR skriver: ”Det skal du selvfølgelig i DSR” – og
nu er Marlene i gang med sin tredje sæson som
medlem af klubben.
Hun oplever, at folk tager rigtigt godt imod hende,
da hun første gang kommer ind ad døren; hun får en
supergod instruktion; og et kæmpe plus er køkkenet
med mad fire gange om ugen og de mange gode
temafester.
Sidste år (201 5) ror Marlene 1 1 00 km og ligger
nummer 1 7 i statistikken, og i dag er hun styrmand,
instruktør og snart langtursstyrmand og skal denne
sommer instruere i sin store passion: sculler og
coastalroning. Så hvis du ikke har prøvet kræfter
med costalroningen, så kan det KLART anbefales,
siger Marlene med et kæmpe smil – det skal prøves
af alle, så kom og vær med!

Vil du have en ven, så kom til DSR – og bliv en
del af historien…

Så enkelt kan det siges i Marlenes univers.
For iflg. Marlene er det ikke alle ”titlerne”, eller hvor
meget man har roet, som har egentlig værdi, det er
fællesskabet og alle de fantastiske oplevelser på
vandet sammen med sine rovenner, som giver ægte
værdi – og som giver roningen betydning, og gør
det til en livsstil! Forestil dig, at du stævner ud en

tidlig morgen, mens byen ligeså stille vågner. Der er
helt stille, på nær årernes lyd, når de glider gennem
vandet. Og midt derude på havet udspiller der sig
så et farveinferno sjældent set, da solen langsomt
stiger op af vandet og stråler i hele sin pragt. Se,
det er en lille del af morgenroningen, når det er
bedst.
Så er der turen op ad kysten med kig til alle strandvillaerne fra vandsiden, duften af det nyslåede græs
og grillen, der tændes - snart vanker der store is i
Taarbæk. For ikke at glemme turene ind i Københavns Havn i første parket foran Operaen og kirsebærtræerne i fuld flor på Langelinie, mens kaffen
indtages.
Jo, roning ER skønne oplevelser, dejlige stemninger
og fællesskab i selskab med dine gode rovenner!
Tro, håb og virkelighed – skal du med ud og ro!
Alt dette kan sagtens blive en del af dit liv, og lige
nu er der mange klubmedlemmer hos DSR, som
står parate til at hjælpe dig på vandet. Én af dem er
vores ildsjæl Marlene, som har gjort det til sin mission, at alle nye roere (såkaldte kaniner) skal ud på
vandet og samle på oplevelser sammen med alle os
andre.
Fra maj måned efter den sidste introaften, bliver der
bl.a. hver fredag arrangeret roture, hvor alle ror med
alle i blandede både, og hvem ved, måske du kom-

Dansk Forening for Rosport havde i år valgt at lave
et instruktør kick-off-arrangement hos vores naboroklub Gefion. Ved dette arrangement kom der en
spændende diskussion frem, som jeg her gerne vil
reflektere lidt over.
Hvorfor er det, vi som roere ofte omtaler os selv
som medlem af en roklub? ”Dyrker du sport?” og
svaret er, ”jeg er medlem af en roklub”. Ligesom du
er medlem af et fitnesscenter, det lyder jo meget
godt for samvittigheden og på samme tid utroligt
uforpligtende. Som medlem er der jo ingen faste
rammer, ens samvittighed kan komme og gå i klubben, som du vil, og ja, nogle gange er det nok bare
at tænke på medlemskabet, for at få dagens motion. Lidt som når du har fået roret (omvisningen i
fitnesscenteret), så kan du få en nøgle og komme
og gå som medlem af klubben, som du vil.
Hvis vi snakker fodbold, håndbold eller svømning,
så er det en anden måde, vi italesætter det vi gør.
For her "går man til svømning" eller "går til hånd-

mer i båd med en DM- eller OL-roer. Her handler det
nemlig kun om fællesskab og gode oplevelser – og
det kan man heldigvis sagtens ha’ på tværs af
kompetencer og færdigheder.
Marlene er også ansvarlig for måneskinsturene (hold
øje med dem via GroupCare/din mail) og bidrager
generelt med events og interessante ture, også
uden for almindeligt rofarvand, så som Roskilde,
Helsingør og Limfjorden. Så har du gode ideer til
ture på land såvel som til vands, så hører Marlene
gerne om det. Bare gå efter det brede smil og de
glade øjne, så finder du Marlene.
Så er du til kammeratskab af en helt speciel kaliber,
et klubliv, hvor alle hjælper hinanden og et super
fællesskab med roning som livsstil, så kan vi love
dig, at roning hos DSR er noget for DIG. Og husk,
der foregår altid noget i DSR – så kom og vær med!
Marianne Bentzen

bold". Vi er ikke længere medlem, vi er udøvende.
Forskellen er meget simpel, her taler vi om faste
rammer, hold og mødetider. ”Holdet” forventer af
hinanden, at du møder op, kommer til tiden og deltager aktivt hver gang, der er træning. Vi ser det
også med InKa, PoP eller Coastal. For her ”går du til
Puls og Program” og er ikke blot medlem af Puls og
Program-gruppen.
Hvorfor er det, at vi ikke på samme måde siger ”jeg
går til roning” og møder op fast på motionstiderne?
Tror måske, man kunne begynde at tænke anderledes om roning. ”Jeg går til roning”, fremfor ”jeg er
medlem af en roklub”. For når man på samme tid
siger, ”Jeg går til roning”, så laver du en forudsætning for dig selv, en forudsætning om, at du rent
faktisk gør noget aktivt og ikke blot er medlem.
Over tid, så vil du som jeg og mange andre have en
identitet, som siger: ”Jeg er roer”
Kasper Haagensen
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Tidligere kajakroer og nu letvægtsroer i dobbeltsculler Anne Lolks blogadresse er www. lykkeligelolk. dk.
Her fortæller hun hvorfor og om prioriteter og forberedelser til hendes og Juliane Elanders deltagelse
ved parrets andet OL, som finder sted 5. -21 . august
i Rio de Janeiro

- da jeg tilfældigt læste følgende i går, tænkte jeg, at
det her passer rigtig godt til mit og Julianes samarbejde:
”Pessimisten brokker sig over vinden.
Optimisten håber på, den bliver bedre.
Realisten ændrer sejlene. ” Citat ukendt.

Sådan indleder Anne Lolk vores telefonsamtale, da
jeg fanger hende inden afrejsen til Varese og EM i
Tyskland og som noget af det første spørger hende

Foto: Klaus Sletting
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om, hvorvidt det der med lykken nu også kan have
sin rigtighed. Det er noget af et statement at have
som webadresse på sin blog.
- jamen det passer, siger hun roligt, og jeg tror på
hende. Der er simpelthen ikke grund til andet. For
Anne uddyber:
- jeg bestemmer selv hvad, med hvem og hvordan.
Jeg har sat mig nogle mål, og jeg prioriterer udfra
disse. Mine mål er, at jeg skal lykkes med det, jeg
finder vigtigt i mit liv, og lige nu er det OL i Rio, som
står øverst på menuen.
- jeg er næsten mere sammen med Juliane end jeg
er sammen med min familie (red. datter Thora og
husbond Hans), og med de ambitioner og mål,
f. eks. at komme på podiet ved OL i Rio, som vi har
sat os for, er der nogle meget væsentlige ting, som
absolut skal fungere. Som noget af det første i vores
samtale nævner Anne ovenstående citat. Klynk og

jammer findes simpelt hen ikke ombord på deres
dobbeltsculler.
- jeg har udviklet en realitetssans, som jeg faktisk er
ret glad for og stolt af, fordi min tid er meget dyrebar for mig. Hvem jeg bruger den sammen med og
hvad jeg bruger den til og hvorfor. Sammen med
Juliane kan jeg kombinere realisme med vores mange andre stærke sider, og her kommer venskabet
med Juliane, som er et must, ind i billedet.
- jeg ved godt, at det er almindelig kendt i rosporten, at man ikke behøver at være perlevenner for at
vinde OL- og VM-titler, men for mig er der ingen vej
udenom. For vi er sammen om vores sejre og nederlag, og vi skal støtte hinanden, når det gælder.
Så skal vi ikke sidde og bilde os og andre noget
unødvendigt ind, eller lade som om og sætte gode
miner til slet spil. Vi kan være åbne og bruge al vores positive energi på at gøre ”det” så godt som
muligt, og nå vores mål. ”Det” som er selve rejsen.
Så hvis rejsen ikke er det værd, så er du ikke med? spørger jeg.

- nej, svarer Anne. Med en sådan overbevisning at
det levner ingen tvivl. Hun fortsætter: - vi er netop
udtaget til OL, og det, som vi har gang i, tærer så
meget på vores menneskelige resurser, at udholdenhed, fysisk som mentalt, er en nødvendighed på

alle hylder. Hvis blot én af vores styrker viser svaghed, koncentrerer vi os om at få denne svaghed
udbedret. Og det skal lykkes. Med billedlige referencer til den nye sponsor, TDC –group, om bord på
båden, sammenligner Anne sit og Julianes samarbejde og venskab med en kommunikationscentral.
Den skal fungere ned til mindste detalje. Der skal
være hul i gennem på alle fronter.
Det, at de begge er mødre, giver kun ekstra fart i
båden. - vi har virkelig en masse liv at være fælles
om, siger Anne
Jeg takker Anne for hendes tid, og tænker: -hvor er
Juliane heldig, at hun ror med sådan et sportsmenneske som Anne. Og derefter tænker jeg det samme
om Anne.
Antonie Lauritzen

Blå Bog Anne Lolk

Alder: 32 år
Nr. 4 til OL 201 2 (let dobbeltsculler)
Nr. 2 til World Cup i 201 2 (let dobbeltsculler)
Nr. 1 til VM 2009 (K2 maraton – kajak)
Nr. 1 til VM 2008 K2 maraton – kajak)
Nr. 1 til VM 2007 (K2 maraton – kajak)
Nr. 1 til VM 2006 (K2 maraton – kajak)
kilde: www. OL. dk/ supermødre klar til OL/ af Jacob Bech
Andersen

I forbindelse med WRMR på Bagsværd Sø i perioden 8-1 1 september 201 6 får vi brug for 3-400 frivillige
medhjælpere til en lang række forskellige opgaver.
WRMR er et kæmpe arrangement med >3500 masterroere fra hele verden. Regattaen afvikles fra torsdag
den 8. september til og med søndag den 1 1 . september 201 6, men der vil være behov for frivillige
medhjælpere i et vist omfang allerede fra mandag den 5. september og indtil den 1 2. september.

Du skal melde dig som frivillig til regattaen fordi:

- Du får oplevelsen ved at være med til en unik international sportsbegivenhed
- Du får mulighed for at møde en masse nye spændende mennesker
- Du får mulighed for at se roning, når det er bedst... :)
- Du får erfaring, som du kan bruge i mange andre sammenhænge
Læs mere og tilmeld dig her: www.wrmr201 6.com (se under volunteers)
Der er oprettet en lukket Facebookgruppe for de frivillige medhjælpere (WRMR201 6 Volunteers/frivillige) du skal blot anmode om medlemskab.
Vi har brug for din hjælp !
Søren Strange, DSR veteraner, Bagsværd Sø
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Hun har som noget af det seneste gennemført 1 00
km tandem-ergo-ræs i Montreal i tiden: 6 t., 31
min., 41 sek. i marts sammen med sin canadiske
pendant, Anne Bourlioux.
Hun har fem VM-titler på stribe i Crash-B
-og hun elsker ergometeret…
Jeg har glædet mig rigtig meget til at møde fænomenet Margit Haahr. Hendes berømmelse i rokredse har spredt sig hurtigere end tøsesladderen i omklædningsrummet, og nu er jeg mere end nysgerrig
for at få at vide: Hvad f….. foregår der, Margit? Er
du endnu en af de der ”ergo-tosser,” som med tunnelsyn bare smadrer sig vej gennem konkurrenterne, fordi du kan, eller er der mening med galskaben?
Margit har en mission og et mål. Hun vil sin sport,
og hun vil være den bedste. Og hun elsker ergometerroning. Jeg ser vantro på hende, når jeg tænker
på al den psykiske skade, dette apparatur har forvoldt menneskeheden gennem tiderne. Men Margit
retter sit blå blik mod mig og begynder at fortælle
sin rohistorie, for det stod bestemt ikke skrevet i

Foto: Søren Strange
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stjernerne, at netop hun skulle skabe sig en sportskarriere.

Bristede drømme

Opvokset på landet er der to ting ud over traktorkørsel og almindeligt landbrugsarbejde, man kan
bruge sin fysik og energi på, og det er håndbold eller badminton. Margit havde som pige og teenager
fysik og kræfter i overmål, og de skulle bruges, så
det blev håndbold, når traktoren var kørt i garage
efter dagens dont. Så langt så godt.
1 4 år gammel, midt i ungpigelivet, spænder skæbnen ben for de sportslige fremtidsdrømme. Store
smerter i højre hofte sender Margit på hospitalet,
hvor hun får at vide, at hun har dobbeltsidet hofteskred. Sådan! Tag den, Margit. Operation? Og
fremtiden? Ja, hvad med den?
- Den står dér, siger overlægen, og peger på en
rullestol ovre i hjørnet. Forvent ikke, at du kommer
til at gå igen de næste mange år- hvis nogensinde.
Jeg kan se på Margit, at det her er barske sager at
tale om. Hun fortsætter sin historie.

Foto: Søren Strange

Ingen bestemmer over Margit

Efter nogen tid, herunder en uge liggende i en seng,
med underlivet fikseret og benene spændt fast i
stræk, samt oceaner af tid til mange, mange tanker,
er det en anden ung pige, som efter et langt behandlingsforløb rejser sig fra sygesengen. En ung
pige fuld af kampgejst og et udækkeligt behov for at
vise den etablerede lægeverden og verden i al almindelighed, hvem der bestemmer over Margit. Det
gør Margit. Og ingen andre! Fat det!
Margits mission og strategi var at tage hånd om sig
selv på alle måder. Og hvis en sportskarriere var
med i posen, så blev den en del af livsmålet.
Rygproblemer og masser af kiropraktor-besøg i begyndelsen af 00’erne førte til en opfordring om at
prøve rosporten. Margit lod sig overtale og meldte
sig ind i Skovshoved Roklub, kajakafdelingen, i
2003, og et rokursus var på programmet i 2005. I
Skovshoved Roklub regerede Kate Skavin, og hun
fik øje på Margit og det enorme potentiale denne
pragt-kvinde måtte besidde. Har du prøvet ergometerroning, Margit?
Hmm…

Ud i solen

Resten er en historie, som fortæller om menneske
og maskine som synes skabt for hinanden. Med
Margits grumme forhistorie viste ergometeret at være som skabt til, hvad Margit i sin vildeste fantasi
måtte kunne drømme om at opnå som atlet, og hun
begyndte en nøje orkestreret selvtræning, som indebar en selvdisciplin og -kontrol, som er svær at
forestille sig. Hun søgte rådgivning og inspiration fra
ro-miljøet omkring hende, tog imod og tog ved lære
i en on-going proces mod målet: at blive den bed-

ste i disciplinen ergometerroning.
Ergometeret blev Margits bedste ven. Det hjalp
hende med at genvinde sin mobilitet for fuld styrke,
og det hjalp hende dermed ud af en årelang skygge
og lige lukt ud i solskinnet, hvor vi alle nu kan se
hende stå og stråle.
Hvad kan vi lære af Margit? Vi kan lære, at det kræver mere end almindelig talent at hejse sig selv op
ved hårene. Vi ved godt, at vi ikke er alene i vores
bestræbelser, og at der er mennesker, som hjælper
os med at nå vores mål, men der er ingen, der kan
hjælpe dig på det sidste stykke af vejen. Der er du
alene og skal overkomme og overgå - dig selv.

Blå Bog:

Margit Haahr
Født: 3. januar 1 967 i Tistrup - nord for Varde
Uddannelse: Molekylær biolog
Nuværende arbejdsplads: Nuevolution på Østerbro
Bor på Østerbro
Begyndte at ro kajak i 2003, robåd i 2005 i Skovshoved Roklub.
Flyttede til DSR i 201 1
Bedste resultater: VM Crash-B i 2009, -1 0, -1 1 , -1 2,
-1 3 og - og så de dér 1 00 km på tid (ny verdensrekord) + 5 individuelle verdensrekorder (5000 m,
6000 m, 30 min., 60 min. og halvmaraton)
Antonie Lauritzen
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Hvis du vil møde en af DSR’s ”shooting stars”, 1 9årige Thomas Gade Koefoed, så må du tage en tur i
Lidl ved Vangede station, for hans aktiviteter i
klubhuset i Svanemøllen er pt. sat på standby. En
gammel skulderskade har meldt sin genkomst - og
behandlingen, der kræver ro fra roningen, kan godt
tage længere tid.
Thomas havde ellers tænkt sig at give den en ordentlig skalle med roningen her i sit sabbatår efter
studentereksamen sidste år. I stedet servicerer han
nu Lidl’s kunder i Vangede og omegn på fuld tid.
Thomas har haft en lynkarriere inden for roning. I januar 201 5 satte han sig for først gang i et ro-ergometer, og i november blev han nr. 26 i solobåd ved
VM i coastal-roning i Peru (se DSR-bladet, nr. 1 ,
201 6). Ganske godt gået.

God ro-krop

Med sine 1 95 cm og brede skuldre har Thomas en
god ”ro-krop”. Det så DSR-medlemmet, Søren
Strange, der er far til en af Thomas’ venner. Så han
spurgte, om Thomas ikke havde lyst til at prøve at
ro. Thomas havde gået til noget styrketræning, men
ro-sport, det havde han aldrig overvejet. Men han
gav det en chance, og i januar 201 5 kom han med
på ét af Rune Gärtners talenthold, der havde været i
gang et stykke tid. Da de andre skulle fortsætte på
Bagsværd, blev Thomas henvist til coastal-holdet
indendørs i Svanemøllen.
Selv om de andre på holdet er ”ældre” set med en
1 9-årigs øjne (25+), så faldt han fint til i gruppen.
”Jeg er meget god til at snakke med nogle, der er
ældre, og jeg blev taget rigtig godt imod af holdet.
Vi havde det sjovt, og jeg var med til fødselsdage
og fester”.

Fitness er røvkedeligt

Da han slap ergometret og for første gang satte sig i
en coastal-båd i marts 201 5, var han solgt.
”Det var jo en helt anden teknik at sætte årerne i
vandet. Fantastisk at sidde der på et spejlblankt
Øresund, at se solnedgange og mærke den friske
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luft. Det er helt terapeutisk,” siger han og bliver lidt
fjern i blikket.
”Jeg føler, jeg er blevet fysisk stærk. Det er jo en
sport, der kan det hele. At gå i fitness-center er
røvkedeligt.”
Da de andre på holdet skulle til at træne hårdt mod
VM, spurgte Thomas sin træner, Martin Schjerning,
om han måske kunne være med. Måske lidt ambitiøst, set udefra, når man tager hans korte roerfaring
i betragtning. Men Martin tog en chance: ”Hvis du
er parat til at give den gas, træne hårdt og være
dedikeret, så lad os se, hvad det bliver til”.
Det var Thomas, selv om han lige havde en matematik-fysik-kemi-studentereksamen med 5 A-fag,
der også skulle overstås. Hård træning 3-4 gang
ugentligt. Til gengæld blev der holdt lidt igen på det
med vennerne og øllerne. Resten af historien kender
vi.

Ny i klubben

Spørger man ham, hvordan det var at være ny i
klubben, har han kun ros. ”Jeg blev taget supergodt
imod. Har aldrig følt mig alene, men det var godt, at
der var nogen på min alder på talentholdet. Det er jo
en stor klub, så hvis man kan komme med i en
mindre gruppe, er det mere overskueligt. Men det er
også godt, at det er stort - med alle de fester og
arrangementer. Jeg var bl.a. med til nytårsaften”.
Klubbens størrelse giver også mange muligheder,
synes han, bl.a. for at vælge, hvilken slags roer man
vil være. Han havde tænkt sig også at prøve kræfter
med kaproningen på Bagsværd, men det må vente
lidt, til skulderen er i orden. Det er svært at lægge
planer lige nu… også med hensyn til, hvilken uddannelse, han vil gå i gang med efter sabbatåret.
Måske noget inden for bio-medicin.
Men uanset hvad, så håber han snart at være tilbage i DSR’s ”blå badekar” igen.
Gunvor Bjerre

Thomas Gade Koefoed
Foto: Jesper Koefoed

Thomas Gade Koefoed til WM i Lima, Peru
Foto Sophie De Goede
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Hvem er barudvalgets nye formand, som tog over
bag disken sidste sommer? Har han specielle talenter med at shake drinks, eller er det helt andre og
mere komplekse kompetencer, som han gemmer
på?
Kom med på den personlige rejse med Claus Jørgen Eskerod, DSR-medlem, barudvalgsformand og
MR-fysiker.
Selvom jeg kender Claus, så er det aldrig helt til at
vide, hvad han byder på – og denne aften er ingen
undtagelse. Med en juleøl i den ene hånd (for man
skal jo støtte klubben, så de kan komme af med
dem), hans rare smil og hans sjove, lidt sky grimasser, skal jeg snart præsenteres for usædvanlige
rooplevelser, mange år med improvisationsteater og
en mand, som løser integraler for hyggens skyld.

MR-fysikeren fra Horsens

Claus er født og opvokset i Horsens, men har dog til
gode at ro på Horsens Fjord (måske hans kommende aspiranttur kan råde bod på det). Universitetsbyen Århus trækker dog i Claus, og han skifter, for de
næste syv år, sit politiske engagement ud med studielivet i Århus, hvor han læser til kandidat i biomedicinsk teknologi.
Claus har altid været glad for vand, så han fristes da
også af rolivet i ASR (Aarhus Studenter Roklub),

Foto: Lars Bundesen

men når desværre ikke længere end til deres hjemmeside og rygterne om en meget lang venteliste.
Ambitionerne fejler ikke noget, og allerede ½ år før
Claus er færdig med sit studie i 2007, har han fået
job på Sjælland. Og som så meget andet i Claus’ liv,
så går det alt andet end traditionelt til værks. Claus
skriver sit speciale færdigt om lørdagen og holder
kandidatfest om aftenen; pakker sit værelse sammen om søndagen; afleverer specialet om mandagen, tager toget til København og starter sit nye

- dine opgaver er bl.a. at sælge mad og drikke, slå ind på kasseapparat, vaske bakker af, lave
kaffe/the og gøre kasse op
- du får oplæring af en medroer og er i trygge hænder
- du har ca. en vagt om måneden – og som regel står I to sammen
- den aften, at du står i baren, får du gratis mad og kaffe/the
- du udvider dit netværk og får snakket med en masse medroere
- og så har vi det bare hyggeligt sammen..!
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job på Herlev Hospital som MR-fysiker om tirsdagen.
Han stopper dog efter ½ år af kedsomhed (ingen
opgaver) og starter som indkøber af MR-scannere i
Region Hovedstaden, hvor han stadigvæk arbejder
den dag i dag, nu med indkøb af laboratorieudstyr.
Vel landet i hovedstaden er det tilfældigheder, der
gør, at Claus ser et opslag fra Regnbueroerne omkring roning i DSR – og igen fristes han af roning –
denne gang møder han dog op til DSRs informationsmøde og uden at kende en sjæl. Det er nu 6 år
siden, og Claus holder trofast ved i DSR, især som
deltager på langture og som arrangør af de mange
fester.

En roer med mange spor

Claus bliver hurtigt en ægte racerkanin , som senere hen med sine kløer sætter tydelige aftryk i DSRs
historie over festlige og dramatiske hændelser.
En uge inde i Claus’ anden rosæson brækker han
nemlig benet på en, ja, hvad skal vi kalde det? en
tragi- komisk måde uden sammenhæng til roningen
for øvrigt. Det sker nemlig på vej ud af Skipper Bodega (AGFs tilholdssted) i Istedgade...!
Det sætter en helt naturlig begrænsning for roningen, så for ikke at miste kontakten til klubbens
medlemmer, så melder Claus sig ind i barudvalget
– en sikker måde at bibeholde forholdet til ens
medroere på.
Og første gang, Claus stifter bekendtskab med en
sculler på Hjelmsjön , ender han på skadestuen i
det svenske med fem sting og en dyb respekt for
scullere, som i dag har gjort ham til udelukkende inriggerroer.

Claus’ roliv er dog også uden dramatik og med
mange positive rooplevelser på især lang- og motionsture. Den bedste langtur er til dags dato
Sjælland rundt, som han er SÅ klar til at gennemføre
endnu engang, og den bedste motionsrotur er
kanalrundturen i Københavns Havn med et 30 sider
guidemanus (Gunilla), som styrmanden læste op af,
mens de roede. Hele turen sluttede med en udendørs serveret frokost – fantastisk dag!
Det viser sig også hurtigt, at der er en sand festarrangører gemt i Claus, som til dags dato har stået
bag et hav af DSR-fester, inkl. fire nytårsfester. Tak,
for det! Og da han udpeges til styrmandslauget
sammen med en fantastisk gruppe af mennesker
med helt forskellige roevner og præferencer, så
tager arrangementerne på land og til vands det år
uanede højder.
I sommeren 201 5 stopper Annette så i barudvalget,
og Claus slår til som formand for barudvalget. Det
er så her, at I nu kan finde Claus, og vil du være
med i barudvalget, som sørger for, at alle de sultne
medroere kan købe mad og drikke, så skal du være
velkommen til at kontakte Claus Jørgen Eskerod
på: cjeskerod@gmail.com.
Og ja, når Claus så ikke lige ror, er på langture eller
agerer barudvalgsformand, jamen så hygger han sig
rent faktisk med at løse integraler og spiller i sin øvrige fritid improvisationsteater à la ”Så hatten passer” med den samme gruppe gennem ni år.
Marianne Bentzen

Da DSR-bladets redaktion gerne vil have tilbagemeldinger fra klubbens medlemmer om deres syn på
bladet, vil der i begyndelsen af juni blive udsendt et spørgeskema på Nyhedsmailen, via Groupcare og
på klubbens facebookside.
Vi opfordrer alle til at svare, så vi kan lave et bedre blad fremover…og gerne med inputs fra dig.
Redaktionen
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Essensen af Hjelmsjö kan koges ned til:
Billig sommerferie, sjov sommerferie, svensk natur,
kajak, polokajak, outriggere, babymaking, bålsange,
telt, sauna, mad på grill, Kalles Kaviar, godis–flüget,
Systembolaget, open air-film, forklæderoning, maks
hygge, brætspil, fælles madlavning, quizzer, Pinot
Noir, løbeture, top gun-volley, rekreation, natbadning, tegn & gæt, friskbagt brød, kage, blåbærplukning, minigolf, instruktion, badedyrsræs og meget
mere.
Det vil sige: DSR koncentreret på to uger.

Foto: Lars Bundesen
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Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Tilmelding åbner start juni via link på DSR’s hjemmeside. Her vil
der også komme yderligere information om lejrens
program.
Det blir’ konge!
Hjelmsjö-Juntaen (Jan Pierrel Mikkelsen, Søren Fogelstrøm,
Jakob Alnor, Malene Nielsen, Ulrikke Koch).

Ræserkanintilbuddet er for alle nye roere, som har
lyst til regelmæssig træning og til at teste smagen
for konkurrence. Teknik, fart og fællesskab går hånd
i hånd hele vejen. Der er fokus på samarbejde i båden, og det hele kulminerer ved den traditionsrige
dyst mellem Svanemøllehavnens roklubber – Svanemøllematchen, som ligger den 5. september.
Ræserkanin skaber rammen for en ”blød landing” i
klubbens træningstilbud og aktiviteter. Du får et netværk, samtidig med. at du kan være sikker på at blive udfordret og på at blive god til at ro i din første
sæson. Der er plads til både bredden og ambitionerne på ræserkaninholdet, og du behøver ikke at
se dig selv som benhård konkurrenceatlet. Du skal
dog have tid og lyst til at deltage regelmæssigt 2-3
gange om ugen for at følge med resten af holdet op
i niveau.

Hvem ror Svanemøllematch?
Der er fire kaninløb i 4-årers inrigger til Svanemøllematchen, hhv. to for kvinder og to for herrer. Trænerne udtager de fire hold, og i alt 1 6 ræserkaniner
ender med at stille op til dyst. Intet mindre end
æren, håneretten og nogle af Svanemøllens mest
prestigefyldte trofæer er på spil! I år håber vi bl.a. at
vinde ”Spejlet”. Selvom der kun er 1 6 pladser, som
der traditionelt bliver kæmpet hårdt om, så er ALLE
en del af holdet og, forhåbentlig, sejren i september.
Ræserkanintilbuddet starter sidst i maj, og der
tages nye ind på holdet indtil midten af juli.
I slutningen af maj holder trænerne informationsmøde om ræserkanintilbuddet, så hold øje med opslag i klubben og nyhedsbreve på mailen.
Christina Bøje

Foto: Lars Bundesen
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Fredags Rowcial - en sammentrækning af ordene
“rowing” og “social” - startede tilbage i sensommeren 201 5, hvor vi var en del ræserkaniner, der begyndte at mødes om fredagen til ergometertræning
og hygge. I løbet af efteråret mødtes vi oftere og oftere om fredagen, og flere af roklubbens medlemmer begyndte at være med.

Rowcial er et socialt træningstilbud, hvor vi mødes
og ror ergometer til forskellige musikprogrammer.
Nogle fredage som rospinning og andre fredage til
forskellige musiktemaer. Efter træningen bestiller vi
som regel mad, som vi spiser i klubben, og ellers
går vi ud og spiser, hvis der er stemning for det.
Fredags Rowcial er et forsøg på at favne alle DSR’s
medlemmer. Hvad enten man er ny eller rutineret
roer med eller uden roret, så er alle velkomne. Her

Foto: Rene Kaarsholm
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er intet resultatorienteret pres, men i stedet et forsøg på at lave et sjovt træningstilbud med fokus på
det sociale. Ingen af os, der står for Rowcial, er instruktør eller styrmand, og derfor er træningen et
tilbud om ergometertræning og socialt samvær, men
uden instruktion. Vi har en enkelt fredag været på
vandet, men det er ikke planen, at Rowcial skal
være udendørstræning.
Vi er spændte på at se, hvordan efterspørgslen vil
være på socialfredags-roning her i sommerhalvåret,
men vi har indtil nu været opløftet af tilslutningen i
vintersæsonen.
Tak til alle, der indtil nu har bakket op.
Rene Korsholm

Vi er glade for, at bestyrelsen i år har et godt fokus på Afgangstidspunktet bliver under alle omstændigheder
motionsroningen med faste tirsdags-/søndags-rutiner ikke tidligere end klokken 07.30 (for eksempel hvis vi
og den nye spændende ide med fredagsgrill og ro- skal gennem Slusen). Det kan selvfølgelig lade sig
ning. Nu håber vi så, at der er interesse for arrange- gøre at ro i 4’ere, men vi ror så vidt muligt i 2’ere
menterne, så der kommer fornuftige deltagerantal. (eksempelvis fem 2’ere ved 1 5 tilmeldinger). Hvis vejrudsigten tillader det, går vi efter en af de fire skalpe:
Det er selvfølgelig helt og aldeles op til klubbens
medlemmer. Udbud og efterspørgsel.
- Sletten Havn – 60 kilometer retur.
Som et ekstra tilbud til de eventyrlystne har vi slået en - Rundt om Amager – 63 kilometer retur.
række endagsture op i DSR kalender om roaftaler un- - Øst om Saltholm – 57 kilometer retur.
- Mosede Havn - 80 kilometer retur (66 kilometer
der overskriften "Nak en Skalp". Ideen er i god tid at
retur fra forposten).
få sat krydset i kalenderen, og når så vejrudsigten er
klar, tage beslutningen om, hvor turen går hen. DSR Hvis vejrudsigten ikke tillader dette, går vi efter en
har et stort rofarvand, og man kan nå vidt omkring på dag-tur på mindst 40 kilometer. Så tænk i brede smil,
en enkelt dag. På "Nak en Skalp"- dagene skal vi ro madpakke, solcreme og regntøj - og meld dig til! Tumere end 50 kilometer - rundt om Amager, øst om
rarrangørerne kontakter de tilmeldte to dage inden
Saltholm samt til ro-farvands-yderpunkterne Sletten turen. Sidste øjebliks afbud fra deltagerne vil være
og Mosede Havn.
MEGET upopulære.
Turledelsen bestemmer som ansvarlige langtursstyr- Hvis man synes, at mere end 50 kilometer på en enmænd, baseret på vejrudsigten, suverænt hvor turen kelt dag er for langt og for hårdt, kan vi kun opfordre
går hen. Hvis du melder dig til skal du uden brok være til at bruge klubbens motionsroningstilbud til at komklar til, at dagturen bliver på 50 kilometer eller mere. me i god nok form til senere på sæsonen at "nakke en
Du skal sætte hele dagen af og være klar til, at turle- skalp".
delsen med 20 timers varsel meddeler dig (ændret)
starttidspunkt og forventet sluttidspunkt.
Mads Gydesen & Søren Bech Hansen

Foto: Fotograf ukendt
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Juni

Fredag
Søndag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Fredag
Fredag
Lørdag
Søndag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Søndag

Juli

Fredag
Søndag
Lørdag
Søndag
Fredag
Lørdag

d. 3.
d. 5.
d. 8.
d. 1 0.
d. 1 1 .
d. 1 1 .
d. 1 2.
d. 1 7.
d. 1 7.
d. 1 8.
d. 1 9.
d. 23.
d. 24.
d. 25.
d. 25.
d. 26.
d. 7. / 1 5.
d. 9.
d. 1 6.
d. 1 7.
d. 22.
d. 23.

August

Fredag d. 5.
Lørdag d. 5.
Søndag d. 7.
Lørdag d. 1 3.

01 . juli

Fredagsgrill
Styrmandsteori
Åbent hus
Fredagsgrill
LDK: Århusbugtens Røde Rose
Langtur: Venø Rundt
Nak en skalp
Måneskinstur/fredagsgrill
LDK: Jysk Marathon
Coastal: Aalborg Coastal Regatta
Sommervedligehold
Sankthansaften
Spencer Stuart
Fødselsdagsfest
LDK – Svanemøllens Blå Grønne Vande
T: Nak en skalp
Langtur: Ugetur på Bodensøen
T: Nak en skalp
Hjelmsjø – slutter søndag d. 31 .7.
T: Nak en skalp
Måneskinstur
Coastal: Nordic Wild Water Coastal Days

Fredag
Lørdag
Lørdag
Søndag
Lørdag
Lørdag

d. 1 9.
d. 20.
d. 20.
d. 21 .
d. 27.
d. 27.

September

Lørdag d. 3.
Danish Open Coastal Rowing 201 6
Lørdag d. 3.
Reserveret til evt. efter OL-arrangement
Lørdag d. 3.
LDK: Øresunds Marathon
Mandag d. 5.
Svanemøllematch
Torsdag d. 8. til 1 1 . Masters på Bagsværd
Fredag d. 1 6.
Grill for roklubber i Svanemøllehavnen
Lørdag /søndag d. 1 7. -1 8. DM på Brabrand

Oktober
Lørdag
Søndag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Søndag

d. 8.
d. 9.
d. 1 4.
d. 1 5.
d. 29.
d. 30.

November

Fredag d. 25.
Langtur: Ferielangtur til Lofoten
Langtur: Tal fransk på Gudenåen
Langtur: Danmark Dejligst.
Ferielangtur Østsjælland
LDK: Nordsjællands Blå Bånd

Anders Grøn
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Måneskinstur
Kanindåb
Kanindåbsfest
Sommervedligehold
LDK: Vejlefjordens Grønne Bøge / DM
Kulturhavn

December
Lørdag d. 3.

Pia Abo Østergaard

Oktoberfest
Løvfaldstur på Esrum sø
Ulve-måneskinstur
Copenhagen Harbour Race
St. rengøringsdag
Standerstrygning
Generalforsamling
Julefrokost

Formand
Kasper Haagensen
4083 5535
formand@danskestudentersroklub.dk

Kasserer
Johan Frydendahl
2278 991 7
kasserer@danskestudentersroklub.dk

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

Instruktionschef

Anders Brems
281 0 0971
kaproning@danskestudentersroklub.dk

Lene Boisen
2275 6879
instruktion@danskestudentersroklub.dk

Sportsrochef

Vacant
9999 9999
motion@danskestudentersroklub.dk

Christina Bøje
2728 3742
sport@danskestudentersroklub.dk

Langtursrochef

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

Barudvalg
Claus Jørgen Eskerod
6094 1 21 5
baren@danskestudentersroklub.dk

Pia Åbo Østergaard
2076 1 737
sekretaer@danskestudentersroklub.dk

Kaproningschef

Motionsrochef

Niels Bak Henriksen
2639 0625
langtur@danskestudentersroklub.dk

Sekretær

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

Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55, 21 00 København Ø

Bankkontonr.:
Girokonto:
Hjemmeside:

Kajakrochef
Lars Fomsgaard
2381 0088
kajak@danskestudentersroklub.dk

Orienteringssektion
Formand
Ronald Clausen
4588 5886
ronald@brclausen.dk

Kontingent
kasserer
kontingent@danskestudentersroklub.dk

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