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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: 900
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
generalforsamlingsnummeret er: 1 9.
oktober 201 7.

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.
DM på Bagsværd Sø 201 7
Foto: Søren Strange
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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 Munch
Tlf. 21 64 40 91
peter@petermunch.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

Antonie Lauritzen
Tlf. 26 24 66 70

antonie@antonie.dk

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.

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.

Som det kan læses længere fremme i bladet, har vi i
år fejret dansk studenterronings 1 50 års jubilæum
og vor roklub, Danske Studenters Roklub’s 1 00 års
jubilæum.
Vores nuværende klubhus blev indviet den 1 8. juni
1 939, og der er kun udført enkelte ændringer i
husets indretning. Det må erkendes, at faciliteterne i
klubhuset ikke fuldt ud lever op til dagens standard.
Placeringen af inriggerne i bådehallen kan
utvivlsomt forbedres med løfteaggregater, så der
bliver mulighed for at placere inriggerbåde i tre
etager. Forbedringen vil også forbedre muligheden
for at foretage vintervedlighold af bådene, en
beskæftigelse, som vi alle ser frem til hvert efterår.

Vintertræningen i klubhuset trænger i høj grad til nye
lokaler, men planerne herom forudsætter løsning af
de økonomiske forudsætninger.
Dette blad har gennem 85 år underrettet
medlemmerne og dansk roning om begivenheder af
betydning. Redaktionen er i perioden udskiftet, men
den nuværende alder på redaktionens medlemmer
er således, at aldringen tydeligt kan mærkes. Det vil
være i alles interesse, hvis nogle af klubbens
fremragende yngre skribenter - med eller uden
journalistisk uddannelse - diskret ville henvende sig
til et af redaktionens medlemmer og tilbyde sine
bidrag.
d
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Det var den dejligste solskinsdag, da Danske
Studenters Roklub fejrede 1 50- årsjubilæum i
Svanemøllen.
Alt klappede – og de mange hundrede gæster
klappede – der var velkomst og
blomstermodtagelse af prinsessen – den røde løber
var lagt frem, og alle havde stadstøjet på.
Overalt havde flittige roere været i gang med at
pynte og klargøre – rengøre og finpudse – alt
strålede om kap med solen, der var brudt frem efter
mange dages regn og høje bølger.
Hver en gæst mødte frem, og de mange roere var
på plads i de hvide telte på hver side af bådpladsen.
Hendes Kongelige Højhed prinsesse Benedikte blev
budt velkommen ved hoveddøren af formanden,
Kasper Haagensen, og blomsterpigen, lille Vera,
næstformanden for Dansk Forening for Rosport,
Conny Sørensen, og formanden for Dansk Kano- og
Kajakforbund, Ole Tikjøb, og fulgt på plads i det
midterste telt med hofdame og andre særlige
indbudte honoratiores.

Bevæget formandstale

Forventningen var høj – hvordan fortælles 1 50 års
historie på en måde, så alt bliver husket og ikke
vævet ind i mange ord, som ingen ville huske
bagefter?
Formanden gik frem på bådpladsen og trak tråde –
ikke bare gennem historien og frem til i dag – men
tråde, som spredte sig ud til alle tilskuerne og bandt
alle sammen: Roere, venner, gamle kæmper og
særlige mennesker, som har givet af deres liv og tid
for at gøre en forskel i dansk rosport gennem
tiderne.
En rørstrømsk formand fortalte både fattet og med
ægte engagement om dem, som gik forud, dem,
som kæmpede for vort land, dem, som lagde en
plan og som satte sig sammen og udtænkte legater
og midler, så alt det, vi betragter som vores i dag,
blev til vores og til en erindring om og et
incitamentet for, at vi skal huske at blive ved med at
finde nye veje og nye mål for vor klub, så vi kan
eksistere om endnu 1 50 år, hvor Danske Studenters
Roklub skal fejre 300 års jubilæum.
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Både og dragter down memory lane

Og bådpladsen blev levende! Ligesom formandens
beretning og vore gæsters taler havde været det.
Musik fyldte højttalerne og Mette Bacher speakede,
mens høje, elegante, langlemmede kaproere indtog
bådpladsen og vandet i Svanemøllehavnen med et
show over klubbens historie med designet tøj af
Antonie Lauritzen fra de forskellige tidsepoker. Tre
statelige herrer kom spankulerende ud på
bådpladsen i tøj anno 1 867 for at huske os på, at
Danske Studenters Roklub blev til på baggrund af
to medicinske studerendes initiativ, W. M. Schou og
J. Risom, og snart kom roere udklædt fra gamle
dage og besigtigede højrøstede en otter. Herrerne
bød de første damer velkommen i roklubben, som
kom tilroende i fineste stilroningsstil – uden sved på
panden – og de mange bådtyper blev præsenteret:
Inriggere, outriggere, coastalbåde og til sidst – som
kronen på værket – kom otte roere med styrmand
på bådpladsen med fremtidens roere, repræsenteret
ved kaproernes små børn i fine DSR-T-shirts, som
roerne holdt i hånden, mens de gik frem til den
udstillede og nydøbte otter.
På flotteste og synkrone vis blev båden løftet op og
båret ud på bådebroen og sat på vandet. Årer i
åretolde og alle ombord og fra land i takt til showets
velvalgte musik. Det sendte bølger af
kuldegysninger gennem tilskuerrækkerne i teltene
og de mange hundrede på bådpladsen ved synet af
de mange kræfter, som en båd med otte af vore
ypperligste kaproere kunne mestre og beherske
vandet i Svanemøllen med.

En klub af ildsjæle

Synet af otteren, som roede mod broen til
Kalkbrænderiløbet, var som at skue en særlig
solbeskinnet fremtid og storhed, som er mulig på
grund af den fortid, vi har – med ildsjæle, som
brændte dedikereret for roningen og fællesskabet,
først i Medicinernes Roforening, der blev til
Akademisk Roklub efter at have slået sig sammen
med Juristernes, Studentersamfundets,
Studenterforeningens, og Akademisk Roklub, som
igen blev til Danske Studenters Roklub efter
sammenlægningen med Polyteknisk Roklub i 1 91 7.
Danske Studenters Roklub værner om den arv, vi
har fået, og som fortsat tiltrækker nye ildsjæle, der

er villige til at ofre arbejde og fritid, for at DSR
vedbliver at være den store og stolte roklub, som vi
kan vise frem i dag.

Henning Rasmussen mindet ved båddåb

Ved eftermiddagens reception talte også de
indbudte honoratiores, og hendes Kongelige Højhed
prinsesse Benedikte gjorde DSR den store ære at
døbe vor nyeste båd – den otter, som fik navnet
”Henning Rasmussen” efter en tidligere formand,
som havde gjort en særlig indsats for roklubben, og
otteren fik sin jomfrurejse ved eftermiddagens store
show.

Øresunds pris

Efter taler, båddåb og show fortsatte
eftermiddagens festivitas med en overdådig buffet,
hvor der blev hilst på hinanden og udvekslet
historier – og folk var kommet fra nær og fjern for at
være med til at fejre DSR på denne særlige dag.
Studentersangerne deltog også ved denne lejlighed
og gjorde dagen også musikalsk ekstra
mindeværdig, idet koret fremførte en af vore gamle
klubsange, ”Øresunds Pris”, i flot flerstemmig sats
akkompagneret af banjo.
Ingen nævnt – ingen glemt – dog var alle, som var
mødt frem denne dag, med til at vise det
sammenhold, som binder os sammen på kryds og
tværs af alle de forskellige funktioner og
præstationer alle varetager og udfører – som vi
frivilligt giver af vor tid, vort liv og engagement.
Det var en særlig dag, hvor lyden af vort leve-råb for
DSR var fyldt med stolthed, alvor og udblik.

Auktion med høje bud

Og aftenens arrangement stod ikke tilbage for
eftermiddagens.

Stiletterne og danseskoene var fundet frem og
vandrede i store flokke op ad den røde løber til
festlokalet Dokken, hvor jubilæumsaftenens
festligheder skulle udfoldes.
Mens de mange mange gæster nød laksen og
oksefilet’en blev der afholdt auktion over Antonie
Lauritzens stilfulde ”historiske” rodragter, som var
blevet præsenteret om eftermiddagen. Tidligere
formand, Poul Brünniche Olsen fik talt priserne op,
så de smukke blå/hvide dragter nåede op på over
1 000 kr. – ja, selv de enkle stråhatte fik en ordentlig
én på hattepulden med priser på 3-400 kroner!
Noget af en pris for en stråhat – men så havde den
også siddet på formandens hoved.
Formand Kasper kædede det hele sammen og det
mangeårige medlem Jens Peter Christensen holdt
en forrygende morsom festtale, som kan ses i
uddrag andet steds her i bladet. Kasper sluttede
aftenen med at forære en fin gave til alle: en
forsølvet nøglering, formet som en DSR-åre. En
gave, der hver dag kan minde én om denne
forrygende dag og aften.

Lasershow

Og så kom stiletterne og danseskoene ellers på
overarbejde, for festlighederne fortsatte hjemme i
klubben, hvor et overdådigt laserlysshow bl.a.
kastede DSR’s logo op på siloen i havnen og
bandet Grand Theft gav den fuld skrue resten af
natten indtil laserlyset brødes med sollysets første
stråler.
Alle medlemmer sender en STOR TAK til hele
festkomiteen, der må have arbejdet i døgndrift for at
få stablet hele dette arrangement på benene.
Åh ja, det var den dejligste dag i 1 50 år.
Marlene Evensen

Foto; Søren Strange

DSR NR 3 | Oktober 201 7 |

5

Collage fra 1 50 års jubilæumsfesten
Foto: Birgitte Wraae Frydendahl, Søren Strange og Lars Bundesen
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tidligere medlem af DSR. Hans reaktion var ikke
alt for opløftende. ”Føj for den lede!”, sagde han.
”Det er jo en helt umulig forsamling. Unge, gamle,
kloge, knapt så kloge, kvinder, mænd, festaber,
idrætsfolk, ja, der er sikkert endda nogle dansk
vandrelaugtyper iblandt. Lang anciennitet, kort
anciennitet, roere, kajakroere. Føj for den lede!”
……………….
DSR har ry for at være en klub med fantastiske
fester. Et ”scorested” hed det i bladet Euroman i
år 2000. Det var sådan set en gammel nyhed. I
mine arkiver har jeg et udklip fra et dameblad (Alt
for Damerne) fra midten af 1 990’erne. Her hedder
det:
”Danske Studenters Roklub. Her bliver din krop
smukkere, slankere, brunere, i takt med at du får
set flere og flere aktive og muskuløse mænd –
med Øresund og den blå himmel som baggrund.

Jens Peter Christensen holdt festtalen ved jubilæumsfesten.
Foto: Lars Bundesen

Man møder hele tiden nye mænd, for der er 1 1 00
medlemmer i roklubben. Gennemstrømningen af
medlemmer – 300 nye om året – sikrer dig en
enestående chance for kontakt med et uhørt antal
mandfolk i alle aldre.

Under festmiddagen i Dokken holdt det mangeårige
medlem Jens Peter Christensen en længere,
humoristisk tale, hvor han causerede over glæder og
sorger og mærkværdigheder i DSR op igennem
tiderne.
Vi bringer her et kort uddrag, hvor han bl. a.
refererer, hvordan omverdenen har set på klubben –
i alle tilfælde ugebladet Alt for damerne:

Her er den helt unge elitesportsmand, der træner
seriøst, den almindeligt aktive studerende, der bare
vil være aktiv; den lidt for laskede 30-årige
journalist, der godt vil have trimmet
bodegamusklen, og den charmerende, fraskilte 40årige, der nu vil i form til at finde den nye kvinde i sit
liv.

For en lille måneds tid siden blev jeg spurgt af
klubbens formand, om jeg ville holde festtalen her
ved jubilæumsfesten. Det var jeg noget i tvivl om.
For det er jo ikke verdens letteste opgave.

Hvis du gyser ved tanken om det hårde fysiske slid
ved årerne, så er det heldigvis for dig sådan
indrettet, at roklubben har rigtig mange
”kageroture”, det vil sige mindre ture, hvor man
pakker kaffen og kagen og ror hen til et idyllisk sted
for at blive der, så længe man har lyst.

Jeg forelagde sagen for en gammel rokammerat og
| DSR NR 3 | Oktober 201 7

Der er i det hele taget ikke noget generelt
helsehysteri. Flere gange om ugen arrangerer
medlemmerne spisning i klubben, og maden er
ganske normal, ligesom den øl, man kan købe i
klubbens bar. Og det giver rig mulighed for at lære
de spændende mænd at kende.
Fester er der mindst et par stykker af om måneden,
og her beviser roerne til fulde, at man godt kan tage
fra i baren, selv om man er glad for sport.”

Jeg ved ikke, om artiklen trak flere kvinder til. Jeg
var selv med på det billede fra verandaen, der
ledsagede artiklen i damebladet. Så det er vel noget
tvivlsomt.

Hele Jens Peter Christensens tale kan læses på
klubbens hjemmeside

God stemning ved gallamiddagen i Dokken
Foto: Søren Strange

Gave til alle medlemmer
OBS.

Har alle medlemmer hentet deres GAVE i baren?
Hvis du endnu ikke har fået den store Jubilæumsbog med DSR’s historie fra de sidste 50 år, kan du endnu
nå at få den.
Du skal bare henvende dig i baren
og den er helt gratis
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Under eftermiddagens arrangement holdt vores
formand en lang tale, der både tog fortid og fremtid
med. Her er et lille udpluk af denne tale, hvor han
kommer ind på DSR og fremtiden. :

Efter dette tilbageblik på de sidste 1 50 år vil jeg
slutte af med at se lidt ud i fremtiden, for hvad
findes der så, derude i horisonten?
For det første er vores rofarvand konstant under
pres. Det være sig vores muligheder for at ro
sydover og ind i Københavns inderhavn, det nye
nordhavnstunnelbyggeri, og de ulykker, som der
desværre har været de sidste år med vandscootere
og motorbåde.
Det er vigtigt, at vi konstant er vågne og kæmper for
vores ret til at udøve vores sport. Derfor er det også
en glæde, at Københavns Politi netop i denne
weekend indvier deres nye havnepolitibåd, så det
kan hjælpe os mod bl.a. vandscootere.
For det andet ser jeg en roklub, som har et utroligt
udviklingspotentiale. Selvom det er trist, at man ikke
på en god sommeraften lige kan tage en hurtig tur
ind til Københavns Havn og spise is, så er
udviklingen af Nordhavnen samtidig en stor
mulighed for os som roklub. Der kommer efter
sigende 40.000 nye indbyggere og 40.000
arbejdspladser. Så mon ikke det skulle bringe lidt
nye medlemmer på vej til DSR fremover?

Dette har blandt andet også gjort, at vi i bestyrelsen
arbejder med en plan om at udvide og ombygge
Ove Mandrup Poulsens gamle klubhus over de
næste år. Bestyrelsen har arbejdet med det nu i et
halvt år, og vi er sådan set klar til at inddrage
medlemmerne i arbejdet. Så vi kan sikre, at Danske
Studenters Roklub også eksisterer om 50 år, 1 00 år
og 1 50 år og kan leve op til de nye medlemmers
forventninger til en moderne roklub anno 301 7.
Til sidst vil jeg læse et afsnit op af mit forord til
vores nye jubilæumsskrift:
”Som klub skal vi hele tiden udvikle os selv og de
tilbud, vi har til vores medlemmer. I Team Danmark
arbejder man med begrebet Verdensklasse-forbund.
Tror godt, jeg vil vove pelsen og sige, at visionen for
Danske Studenters Roklub til enhver tid må være:
en roklub som betragter sig selv som værende
hjemme i kategorien: Verdensklasse-idrætsklub.
Med ønsket om et rigtigt godt jubilæumsår og
mange år fremover - og en meget stor tak til alle jer,
som altid giver en hånd med i klubben.”
Kasper Haagensen

Hele formandens tale kan læses på klubbens
hjemmeside, hvor der også ligger flere billeder
og videoer fra festen

Formandens tale ved eftermiddagens reception
Foto: Lars Bundesen
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Generalforsamling fredag d. 24. november 201 7 kl. 20.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11.
1 2.
1 3.
1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
1 8.

Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af regnskab til godkendelse
Særlige forslag
Fastsættelse af kontingent for det følgende år
Valg af formand: Kasper Haagensen - genopstiller
Valg af kasserer: Johan Frydendahl - genopstiller
Valg af sekretær: Kristine Dejgaard Thomsen - genopstiller
Valg af materielforvalter: Anne Yde - genopstiller
Valg af kaproningschef: Martin Schjerning - genopstiller
Valg af instruktionschef: Martin Grand Ast - genopstiller
Valg af motionsrochef: Marlene Eversen - genopstiller
Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter:
Valg af kajakrochef:
Valg af langtursrochef: Niels Bak Henriksen - genopstiller
Valg af husforvalter:
Valg af to revisorer: Jørgen Blom og Mads Gydesen - genopstiller
Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport.
Evt.

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. Forslag skal stilles skriftligt af
stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen.
Middag før generalforsamlingen kl 1 8.00:
Der er som altid middag før generalforsamlingen og billetter købes via
http://dsr.safeticket.dk
Med venlig hilsen
Kasper Haagensen
Formand
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Alt - ALT- i miles omkreds var lejet ud. Hoteller,
Airbnb, loftskamre, værelser i de små nærliggende
landsbyer, campingpladserne - ALT – for hvordan
huser man langt over 6000 mennesker i en lille by
ved en sø i de slovenske Alper?
DSR-bladets udsendte medarbejere er selv
indlogeret i en primitiv bjælkehytte på 9
kvadratmeter, banket op på en gård, med udedas,
udebrus og udehøns, udekyllinger og udeænder
myldrende om benene på én -og vi må passe på, at
udekatten ikke smutter ind og lægger sig i sengen.
Vi bliver vækket kl 5.30
hver morgen af en
galende hane - og den
næste time går med at
udtænke raffinerede
måder at få den til at
holde kæft ….inden vi
overgiver os og står
Ukværket Hane
Foto: Gunvor Bjerre
op.

Hvor er vi?

Den kvikke læser har måske gættet, at vi er til
FISA's årlige World Rowing Masters Regatta, der i
år finder sted i Bled i Slovenien. Sidste år blev

Hvor er min båd?
Foto: Søren Strange
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eventet som bekendt holdt ved Bagsværd sø i
strålende sol!
De sidste dage har store bådtrailere fra hele Europa
kringlet sig gennem hårnålesvingene med deres last
af lange, elegante både - men førsteprisen blev
taget af en minicooper med en overskåret
singlesculler på tagbøjlerne!

Panik panik.

Hvor er min båd? Den første dag gik DSR ’ s ( og
alle andre) deltagere fortvivlet rundt i den enorme
bådparkering, hvor 7-800 både var placeret på
endeløse rækker af bådstativer…ikke efter land eller
klub, men efter bådtype - så DSR’s Eris, Xantippe,
Helios og Okeanos lå spredt ud over hele området
sammen med både fra hele verden.!
Et par timer før han skulle på, havde Lars Nielsen
endnu ikke fundet Eris -men det lykkedes heldigvis
ved fælles hjælp af klubkammeraterne.
Og godt det samme! For mens hele DSR-holdet,
inkl. supportere, sad på tilskuerpladserne ved målet
og heppede højlydt – til andres irritation - så roede
han båden i mål som en flot nr. 1 i sit heat.

”Jeg kunne godt høre jer”,
sagde han efter sejren med
”guld”medaljen - af glas om halsen. ”Det hjalp”.
Ja, sammen er vi stærke!

Lars Nielsen med guldmedaljen
Foto: Annette Lunde Nielsen

Alder ingen hindring

Der bliver flashet bare overkroppe (mande-) med
større eller mindre effekt. Man er jo ”Master” fra
man er 27!
Til gengæld afslører de stramme T-shirts på ældre
deltagere alle de buler og udposninger, som livet jo
giver, men som ejermændene ikke skilter så kraftigt
med. Men fantastisk er det at se, at alder ingen
betydning har, når man har lyst til denne skønne
sport. Der er mange mænd, hvor hovedet er vokset
op gennem håret og kvinder med hår i alle nuancer
af gråt. Den ældste, vi har mødt, er en 92-årig
russisk kvinde med liv i øjnene, rødfarvet hår og
appetit på livet. Hun skulle ro mix-dobbeltsculler
med en jævnaldrende mand! Respekt.

Det rene postkort

Byen Bled er i sig selv en lille perle- omend turistet med en enorm borg liggende højt oppe på en
klippetop. Heroppe fra har man en formidabel
udsigt over hele søen, hvor 900 løb afvikles med ca
3 minutters intervaller.

Her er smukt smukt. Postkortmotiverne står i kø.
Slovenien var det første land, der løsrev sig i 1 991 ,
da hele Østeuropa gik i opløsning.
Hvad landet måtte mangle i økonomisk standard,
har det til gengæld i naturtilbud. Vilde floder til
rafting, søer til roning, bjerge til vandring og
paragliding … eller bare til at nyde.
Et lilleputland midt i Alperne. Halvt så stort som
Danmark.
Så meget større er respekten for, at man har magtet
at stable hele dette enorme event på benene.
Bortset fra nogle få svipsere, så blev alt afviklet
gnidningsfrit og professionelt.

2 glasmedaljer

48 lande deltog og Danmark var rigt repræsenteret.
DSR’s roere hjembragte 2 guldmedaljer (Hanne
Refslund og Lars Nielsen) + flere ærefulde
placeringer. Ved regattaens slutning viste det sig, at
Lars var blevet nr. 2 blandt alle 1 58 i singlesculler!
Kun 0,6 sek. efter nr. 1 !
Næste års Masters afholdes ved Floridas hvide
strande og enorme alligatorfyldte sumpområder, i
Sarasota …. hvis ikke tornadoen Irma har lagt det
hele øde.
Så når man har fundet ud af, hvordan man kværker
en hane, kan man allerede nu begynde at udtænke
raffinerede måder at kværke en alligator på!
Antonie Lauritzen/Gunvor Bjerre

900 løb der afvikles med 3 minutters mellemrum giver travlhed på broen.
Foto: Søren Strange
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”Når man dyrker eliteroning, er der kun plads til to
ting: roning og arbejde, eller roning og børn. Der er
ikke plads til både roning, arbejde og børn”, siger
tidligere guldmedaljevinder Mads Rasmussen, der
stoppede sin topkarriere efter OL i Rio.
”Jeg havde besluttet at stoppe efter Rio – uanset
hvordan det gik – for jeg skulle gøre mit
medicinstudie færdigt og i arbejde. Jeg måtte finde
en balance i mit liv. Så det blev børn og arbejde”.
Mads og hans kone, Juliane, har to piger på fire og
syv år.
Vi er taget til Bagsværd rostadion, hvor Mads har
sin debut som vagthavende stævnelæge ved DM,
for at få en snak om, hvordan man nedtrapper fra at
være top-eliteroer til at være ganske almindelig
motionist.
I tiden op til OL trænede Mads 9- 1 0 træningspas
hver uge á 1 time + træningslejrene med 2 daglige
pas.
”Min træning nu er ingenting i forhold til før. Der er
uger, hvor jeg træner 1 gang – og gode uger, hvor
jeg træner 5 gange. Jeg håber at lande et sted, hvor
jeg kan træne 3 gange ugentligt – eller måske
komme i gang med at cykle de 30 km til arbejde på
Hillerød sygehus, så jeg også kan bruge min
transport som træning.”

Mere energi og overskud

Vi spørger, hvordan det påvirker kroppen at stoppe
med den voldsomme træning.
”Det betyder noget for ens stofskifte, ens
energiniveau, ens søvn – i det hele taget betyder det
rigtig meget. Når man træner på landsholdsniveau,
så får man ikke mere energi af at træne, så er man
bare træt og skal sove mere, men når man kun
træner hver anden dag, så bidrager det til ekstra
overskud og energi – så det niveau, jeg træner på
nu, er meget sundere for kroppen.”
Han understreger, at det er vigtigt at lave en
langsom nedtrapning fra et elite-trænings-ræs.
Ellers får kroppen et chock. Efter Rio trænede han i
starten hver dag på sine romaskiner derhjemme.
”Jeg kan mærke, at hvis jeg ikke har trænet tre
dage i træk nu, får jeg en uro i kroppen, er ikke
rigtig glad – og først, når jeg så får trænet, så siger
jeg til mig selv: Åh, det var det, jeg trængte til. Jeg
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Mads Rasmussen med guld om halsen
ved OL i London 201 2
Foto: ukendt

kan også mærke det på, at jeg ikke vågner op om
morgenen og er sulten. Faktisk savner jeg det at
være rigtig sulten før et godt morgenmåltid”

Pas på ølmaven

Mentalt betyder det også noget, at man ikke hele
tiden skal holde sig klar, være velhydreret, huske at
drikke, ikke spise to timer før et løb etc. Det er lidt
en lettelse, indrømmer Mads. Man kan fokusere på
noget andet.
”Men ind imellem griber jeg mig i at have lidt dårlig
samvittighed. Det sidder ligesom i kroppen. Nu skal
jeg vænne mig til, at jeg kun motionerer for min
egen skyld. Og jeg kan være mere sammen med
mine unger – og ordne min have”.
Den mindre motion har dog ikke givet Mads hverken
ølmave eller spaghettiarme, selv om der nok er lidt
mere øl og rødvin og mindre vand – og mere

chokolade og kage og mindre rugbrød .… i forhold
til før. Kort sagt, en lidt mindre sund kost.
”Men jeg er lidt forfængelig, så jeg må nok hellere
holde øje med det med maven,” griner han.

Tid til børnene

”Jeg har besluttet ikke at stille op til rokonkurrencer
igen. Nu er det ren motion – og velvære.”.
Den ekstra tid, som han har vundet ved at træne
mindre, bliver nu brugt på et fast arbejde, hvor han
før, da han var studerende, kunne disponere mere

frit over sin tid .
Han nyder at have weekenderne fri – og f.eks.
kunne cykle en tur med syvårige Vera.
”Det er fantastisk”, siger han med varme i stemmen.
”Der er jo faser i éns liv. Mit arbejde som
nyuddannet læge holder mig beskæftiget nu – og
det er meget tilfredsstillende. Jeg har suget det ud
af rosporten, jeg kunne få”.
Gunvor Bjerre

Tegning. Peter Munch

DSR NR 3 | Oktober 201 7 | 1 5

Det hele startede med, at Lone havde set et link til
en, der udlejer gamle historiske skiff-robåde. Det
lød spændende, og da det var både til at sove i,
blev også Pia og Astrid tændte.
Vi startede vores tur i Oxford med et par dage i
byen. Her stod den på almindelig bytur i den
historiske by. Under en gåtur i parken ved Botanisk
have fik vi mulighed for at studere forskellige
stilarter og teknikker i forbindelse med punting. Det
så så morsomt ud, at det måtte vi også prøve. Med
al vores styrmandserfaring kunne det ikke gå galt.
Det kunne det! Vi mistede dog ikke stagen, som vi
ellers havde set andre gøre, men det var svært både
at skubbe fart i båden og styre. Astrid var den
eneste, som kunne ponte med en vis elegance.
Lone og Pia havde større problemer og blev lettere
sammenbidte, når båden nu igen skød sidelæns.
Vores første rodag startede ved Donningham Bridge
i den vestlige udkant af Oxford. Her mødtes vi med
Tom, som var kommet med vores båd på en trailer.
Tom har et lille firma, der udlejer de gamle Skiffbåde til camping-roning, events og som rekvisitter i
film etc. Tom fortalte, at han selv havde roet hele
strækningen ugen før os for at sikre, at der ikke var
hindringer på floden. Vi fik gennemgået båden og
forklaret, hvordan den skulle behandles samt
illustreret, hvordan vi skulle sætte overdelen på til
natten. Vi skulle ro i Tyho, som til Pia’s store glæde
var en rigtig filmstjerne. Den har været med i

“Fornuft og følelse”.
Båden er med fast sæde og dobbelte årer. Åretolden består af træ, men da de har været knækket så
mange gange tidligere, fik vi fire ekstra stykker træ
med til reparation.
Og så afsted. Vi fandt hurtigt ud af, at man ikke skal
skive årerne i denne bådtype. Ligesom det til vores
overraskelse ikke belastede ryggen at have det
faste sæde.
Ifølge Themsen-guiden er det tilladt at lægge til
langs det meste af Themsen. Det er afmærket
ganske fint, der hvor der er privat. Det viste sig dog
hurtigt, at det var lidt svært at finde egnede
tillægningspladser til Tyho. Enten var der meget højt
bolværk eller alt for meget bevoksning. Det er
ligesom beregnet til kanalbåde og større skibe.
Vores første overnatning fandt vi ved en
campingplads der havde en lille ponton til
kanoer/kajakker. Det var meningen, at man skulle
kunne sove tre personer i robåden. Det var dog ikke
let at regne ud, hvordan det skulle lade sig gøre. Vi
kunne fjerne fodsparkene og sæderne, hvilket gav
plads til to. Lone gav op på forhånd og gik i seng i
det lille medbragte telt. Pia og Astrid insisterede på
at finde sig tilrette. De følgende nætter skiftedes vi
til at sove i båden, da det viste sig mest
komfortabelt, at der kun var en person i båden.
Vi var afsted meget tidligt på sæsonen, hvilket
betød, at det var hundekoldt. Frysepunktet om
natten, under 1 0 grader om dagen og dertil lidt
småregn ind imellem. Vi måtte således ro i flere lag
tøj + hue og handsker.

Åretolden består af træ, men da de har været knækket så
mange gange tidligere, fik vi fire ekstra stykker træ med til
reparation.
Foto: Pia Østergaard
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Af samme grund mødte vi ikke mange andre på
floden på hele strækningen fra Oxford og ind til
Windsor. Vi kunne ro flere kilometer uden at se
andre mennesker. Derved kunne vi nyde det
fantastiske fugleliv, gæs, ænder, flere ørne og et par
isfugle helt tæt på. Vi blev sågar jagtet næsten en
kilometer af en meget gal svanehan, der nærmest
angreb båden bagfra.

Vi var afsted meget tidligt på sæsonen, hvilket betød at det var hundekoldt. Frysepunktet om natten, under 1 0 grader om dagen
og dertil lidt småregn ind imellem. Vi måtte således ro i flere lag tøj + hue og handsker.
Foto: Lone Haulund

Vi mødte dog et ægtepar, der boede på en
kanalbåd. Vi roede nogenlunde med samme
hastighed, som de sejlede. Konen var meget
imponeret over vores bedrift. Hun var også
bekymret for os, da det blev voldsomt regnvejr, så
meget, at vi blev inviteret ombord på kanalbåden til
kaffe, mens regnen stod på.
Undervejs fik vi tanken, at vi måske kunne lægge til
for natten ved en af de mange roklubber, vi
passerede. Det viste sig dog ikke at være muligt. Vi
spurgte et par gange, men blev vist videre. Vi kunne
dog bruge roklubbernes pontoner til at spise frokost
ved. Vi var ellers blevet fortalt af to personer
uafhængigt af hinanden, at vi helt sikker kunne
lægge til ved roklubben i Maidenhead. Det kunne vi
ikke, så vi måtte slå os ned i en park midt i byen.
Vores overnatningssted var meget pænt. Så pænt
og friseret, at der ikke var en ærlig brugbar busk i
nærheden. Det havde ikke været et problem, da det
var mørkt. Der kunne man slukke lommelygten, hvis
der var behov for lidt privatliv.
Vi kom derfor hurtigt afsted i håbet om at finde en
café med kaffe og et sted at nette sig. Der var nogle
meget lovende symboler på kortet på vej mod
næste sluse, men vi kom til slusen uden at fundet et
åbent sted. Kaffetørst lærer at spørge om hjælp.
Slusemesteren skulle ganske vist have spørgsmålet,
før han forstod, det ville være meget velkomment,
hvis han gav en kop.

Kaffen blev nydt sammen med historier om en
slusemesters liv.
I løbet af en sæson passerer mere end 30.000
mennesker slusen, hovedparten i både og i løbet af
juli og august. Om sommeren har han knap nok tid
til en kop kaffe selv, så det var heldigt, vi ikke kom
på det tidspunkt.
I perioden oktober-marts kommer der næsten
ingen, så der bliver tiden brugt på at holde hus,
have og sluse i stand, mens april bliver brugt til den
sidste finpudsning og til at genoptræne sociale
færdigheder efter vinterens ensomhed.
Vi passerede i alt 29 sluser på turen fra Oxford til
Walton on Thames.
Det var en spændende og anderledes tur. Til turen
havde vi købt “The River Thames Book” forlaget
Imray. Hvis nogen har lyst til selv at tage turen kan
båden bookes hos: Tom Balm, Thames Skiff Hire,
www.Skiffhire.com
Lone Haulund, Astrid Munksgård og Pia Østergård

DSR NR 3 | Oktober 201 7 | 1 7

I år har der været travlt med kajakinstruktionen. Vi
har indtil videre haft tre hold, så omkring 30
personer er lige nu i gang med at erhverve deres
kajakret.
Som noget nyt har vi i kajakudvalget besluttet at
lave et forsøg med en kajakret-seddel, så
pingvinerne skal have krydser for de enkelte
færdigheder, på samme måde som det foregår
ved bl.a. inriggerinstruktionen. Tidligere har
pingvinerne skullet igennem det samme, men det
har ikke været ligeså tydeligt for den enkelte
deltager. Efter sæsonen vil vi evaluere, om det
skal fortsætte.
Efter sommerferien, til august, tager vi hul på
endnu et nyt instruktionshold. Det bliver et turbohold, hvor man skal kunne deltage i fem
instruktionsgange på blot to uger. Derefter skal
man sørge for at få roet 50 km og bestå en
svømme- og kajakprøve, inden sæsonen slutter.
Det er første gang, vi opretter et turboefterårshold, og vi glæder os til det. I skrivende
stund er der i øvrigt stadigvæk ledige pladser.

Årets pingviner til kajakinstruktion d. 23. maj 201 7. På billedet
øver de makkerredning.
Foto: Emil Christiansen
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Alt dette kan ikke gøres uden instruktører, og vi har
haft i år haft 1 6 personer til at hjælpe med
instruktionen, heraf to pingviner fra sidste års hold.
Emil Christiansen

Årets pingviner til kajakinstruktion d. 23. maj 201 7.
Foto: Emil Christiansen

Vi gjorde det igen! DSR har for femte gang deltaget i
Danmarksturneringen i kajakpolo. Denne gang var vi
endnu mere succesfulde end årene før.
Danmarksturneringen er en turnering, der bliver
afholdt hen over fire weekender, oftest forskellige
steder i landet. Da det kræver et bassin med plads
til to baner og en del logistik, er det ofte kun de
store kajakklubber, der kan være vært til stævnerne
som benævnes DT1 , DT2, DT3 og DT4. At afholde
et DT er ensbetydende med at afholde en stort fest
for landets kajakpolospillere, hvor de allerbedste,
“Ligaen”, to forskellige herredivisioner, damer og
juniorer deltager. Liga, damer og juniorer spiller altid
om lørdagen, mens 1 . og 2. herredivision spiller om
søndagen.
Når DSR tager til DT, betragtes det ligeledes som en
stor fest for hele kajakpoloafdelingen. Mens mange
andre hold ofte udelukkende deltager den dag, de
selv spiller, har DSR tradition for at se DT som en
fælles oplevelse, der starter om fredagen og slutter
om søndagen. Når det kan lade sig gøre, deltager
og støtter de fleste DSR’ere deres klub også på de
dage, de ikke selv spiller. Det gør, at DSR’s
kajakpoloafdeling har fået et ekstremt godt
sammenhold også på tværs af holdene.
Kajakpolo er ikke for logistiske nybegyndere. Når vi
fx skal til Jylland til DT, skal vi have kajakker og
udstyr til fire hold klargjort og transporteret. Vi skal
finde et sted, hvor alle kan forplejes og overnatte.
Da der er et stramt program, starter selve
kampdagen normalt allerede kl. 8:00, hvor man
enten selv skal spille eller være dommer for de
andre hold. Når så den første kamp er fløjtet i gang,
bliver der normalt ikke tid til at kede sig indtil den
sidste kamp spilles ca. kl. 1 9. Det er normalt, at et
hold spiller ca. 4 kampe i løbet af dagen. Det
betyder ca. 1 2 DSR-kampe om dagen. Derudover

DSR herrer til DM (DT4) i Skovshoved Havn
Foto: Karen Mølholm Andersen

skal alle hold stille med mindst en dommer og være
ansvarlig for dommerbordet for de andre hold. Den
dag man spiller, skal man derfor hele tiden holde øje
med klokken, om hvornår man skal skifte tøj, varme
op, spille, heppe, dømme eller ikke mindst, hvornår
man har tid til at spise. Derfor er det dejligt, at DT’en
er på to dage - en dag man yder, og en man nyder.
Som nævnt har DSR haft et rigtigt godt år. Vi har
haft to juniorhold, et i U1 5- og et i U1 8-rækken
(under 1 5 år og under 1 8 år). Begge hold har fået
gode kampe og resultater. U1 5 vandt bronze og
U1 8 kom på fjerdepladsen. Desværre kunne vi ikke
stille med et U1 8 pigehold endnu, selvom DSR har
flest U1 8-piger af alle landets klubber. DSRdameholdet kom i år for første gang i finalen og
vandt en velfortjent sølvmedalje. Det er dog DSR’s
første herrehold, der har slået alle rekorder og har
kæmpet sig til en plads i den højeste række
“Ligaen”. Det er fantastisk godt gået for en relativ ny
klub i sporten. Det bliver spændende, hvordan det
går i 201 8.
Marianne Olsen
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Hej alle,
Vi har lige været på langtur til skærgården i Sverige med 1 6 andre. Da det er vores første langtur, så tænkte
vi, at der måske er nogen af jer, der godt kunne tænke sig at høre/se, hvad en langtur faktisk er.

Personligt var vi selv spændt på,
hvad de 9 dage vil bringe, og vi må
sige, at vi er ovenud begejstret for
”konceptet”! Vi får selvfølgeligt roet,
men det at gå i land med en gruppe
på forskellige havne/lokationer (til
stor forundring og begejstring fra de
lokale folk) og få placeret både,
pakket telte ud og lavet mad, det er
en hygge, som ikke kan opleves
andre steder.

Skærgården i Sverige et i
øvrigt et fantastisk sted.
Hver dag bliver der holdt
styrmandsmøde, hvor
bådene bliver sat, og det er
derfor intet ”problem” at
være ny pingvin/kanin på
langture, da erfaring og
styrke bliver mixet.
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Vi roede ca. 20 km hver dag, men
der var rig plads til en mindre eller
længere tur, dvs., at der er plads til
alle - om man vil ro meget, eller om
det er på ro + hyggeniveau.
Tempoet går heller ikke i
ræserkanin-niveau, men mere
adstadig.

Hvis der er nogen af jer, der
tænker rotur – mad og kogte
nudler i 9 dage, så er den
faktiske hverdag en helt anden.
Hver morgen var der varm
havregrød og buffet-lignende
tilstande (der blev til nogen dage
også smurt madpakke), og
frokosten var i samme buffetliga. Aftensmaden gik vi absolut
heller ikke ned på i standard.

Vi har overnattet på
campingpladser og sejlede
videre med alt bagage til næste
ø, inklusiv en øde ø ude i
skærgården, hvor vi overnattede
1 nat.
Vi har lagt bådene ind til små øer og spist
aftensmad med udsigt over skærgården. Der
har også været mere turistfokus, hvor vi var i
Marstrand og nyde lækker restaurantmad og
besøg på borg.
Alt i alt en super fantastisk tur. En meget stort
tak til turarrangørerne Diana Luthmann, Pia
Åbo Østergaard og Niels Henriksen. Vi håber,
at vi snart ser flere ture fra jeres side:0)
De bedste hilsner fra Lotte og Lise og hesten på en
af skærgårdens øde øer.
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Oktober

November

Sammensat af Kristine Dejgaard Thomsen og Birgitte Wraae Frydendahl

25 år:
1 4.1 1 .
20.1 1 .

Ole Sachs
Frederik Secher

50 år:
01 .1 2.

Susanne Rørsgaard

Stævnelæger til regattaer på Bagsværd Sø søges
Lægeteamet på Bagsværd Sø har brug for et antal læger, som kan fungere som stævnelæger ved
regattaer på Bagsværd Sø. Det drejer sig primært om Copenhagen Regatta, Nordic Masters, DM og
skolekaproningen. Teamet består pt af Jens Rokkedal, Mads Rasmussen og undertegnede. Alt
nødvendigt udstyr til HLR er til rådighed, og Røde Kors tager sig af småskrammerne. Jobbet er ulønnet,
men der er forplejning, og du får kontor på 1 . sal i dommertårnet med storslået udsigt over Bagsværd Sø!
Kontoret har trådløst internet. Vagterne er typisk på 5-6 timer, med mindre andet aftales.
Søren Strange
strange@hjerteklinikken. dk
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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

Martin Scherning
261 0 01 51
kaproning@danskestudentersroklub.dk

Martin Grand Ast
2991 1 703
instruktion@danskestudentersroklub.dk

Sportsrochef

Marlene Evensen
9999 9999
motion@danskestudentersroklub.dk

Christina Bøje
2728 3742
sport@danskestudentersroklub.dk

Langtursrochef

Kajakrochef
Marianne
Stæhr Olsen
61 30 6437
kajak@danskestudentersroklub.dk

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

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

Kristine
Dejgaard Thomsen
2567 1 01 1
sekretaer@danskestudentersroklub.dk

Kaproningschef

Motionsrochef

Niels Bak Henriksen
2639 0625
langtur@danskestudentersroklub.dk

Sekretær

Orienteringssektion
Formand
Ronald Clausen
4588 5886
ronald@brclausen.dk

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

Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55, 21 00 København Ø

Bankkontonr.:
Girokonto:
Hjemmeside:

Kontingent
kasserer
kontingent@danskestudentersroklub.dk

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

Bagside: DSRs 1 50 års jubilæum. Blomsterpigen Vera med buketten til Prinsesse Benedikte
Foto: Birgitte Wraae Frydendahl
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