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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.
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 1/10).
Genindmeldelse fra personer, der
har udmeldt sig af klubben inden for
de seneste 12 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

Anne Beck og Michael Remod ved salatbaren
Foto: Lars Bundesen
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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: kon
tingent@DanskeStudentersRoklub.dk
Adgang til klubben sker ved
hjælp 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. 3219, konto nr. 3219944128. Når
depositum er modtaget, gøres brikken
klar, og du får besked på mail om
afhentning.

Jubilæumsår
2017 var et festår, hvor roklubben kunne fejre både
150-året for stiftelsen af dansk studenterroning og
100-året for stiftelsen af Danske Studenters Roklub.
Det var årstal, der var værd at fejre, og det blev de.
Vi er nu kommet godt ind i 2018, men
jubilæumsfestlighederne fortsætter.
Roklubbens støtteforening, Danske Studenters
Roklubs Venner, kan i år fejre sit 100-årsjubilæum, og
det vil uden tvivl blive fejret.
I 1968 skete der en epokegørende ændring i
Vedtægter for Danske Studenters Roklub.
På den ordinære generalforsamling i december
1967 var der stillet forslag om at åbne adgang for
optagelse af kvindelige medlemmer som aktive
medlemmer af Danske Studenters Roklub. Det
lykkedes dog ikke at opnå flertal for forslaget, og
især de ældre medlemmer var bekymrede over
sømmeligheden samt for omkostningerne ved de
ændringer af klubben, der var nødvendige. Forslaget
blev sat til afstemning, og 91 stemte for, mens 52

stemte imod og 3 undlod at stemme. På grund
af vedtægternes krav om kvallificeret flertal for at
vedtage vedtægtsændringer, blev forslaget forkastet.
Der var imidlertid blandt de yngre medlemmer et så
stærkt ønske om at give de kvindelige studerende
medlemmer adgang, at man begærede indkaldt til en
ny generalforsamling til ændring af vedtægterne. På
en generalforsamling den 26. april 1968 blev det med
185 stemmer for og 40 stemmer imod vedtaget at
optage kvindelige studerende.
I de forløbne 50 år har de kvindelige medlemmer
assimileret sig i klubben, men i tidens løb er den
fælles sauna blevet erstattet med to kønsopdelte
saunaer, og det forlyder, at også på anden måde
kniber det med at få de kvindelige medlemmer fuldt
assimileret. Det er rygtedes, at klubbens kvindelige
medlemmer planlægger en jubilæumsfest, hvor de vil
formene mandlige medlemmer adgang,
Det bliver næppe en vellykket fest.
d.
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Mesterlære
En uddannelse for livet

Hvad foregår der ude på Bagsværd Sø og oppe
i det nedrivningsparate kommandocenter for
Elitetræningscenter Danmarks Rocenter, DRC? Vi
forsøger i tre artikler fordelt over tre numre af dette
organ at kaste lys over det ydmyge uddannelsessted
med de storslåede muligheder.

ambitioner, og rigtig mange gange lykkes det da
også at nå målet, blandt andet fordi vi undervejs som
uddannelsespriviligerede individer får tilbudt al den
hjælp og vejledning, som vi kan opsuge på vejen til
eksamenspapiret med førstekarakter. Det handler
om at række ud og tage imod.

Vi kender til RUC, KU, DTU, VIA, DLS og alle de
øvrige forkortelser, som vores mange hæderkronede
læreanstalter og uddannelsessteder rundt om i
landet gemmer sig bag. Vi ved, hvad de står for,
og ved, at her kan erhverves livsnyttig viden og
vedvarende uddannelse. Vi har som befolkning en af
verdens bedste forudsætninger for at forberede os
til et, set med vore øjne, værdigt menneskeliv, idet vi
har adgang til al den viden og uddannelse, vi måtte
drømme om. Med start i grundskolen og videre
gennem efterskole, gymnasiet eller teknisk skole,
kan vi, hvis vi evner og gider, blive blandt de bedste
og dygtigste, som opnår en plads i lærdommens
katedraler, hvorfra vi efter endt uddannelse er klar til
at sende raketter til månen, forske i nanoteknologi
eller føle os kaldet til at dyrke jorden, bygge huse
eller lede landet. I Danmark opfatter vi det som
en menneskeret at kunne følge vores hjerter og

Sådan foregår det ikke helt på et af dette lands
mere skjulte og, for den store offentlighed,
ukendte uddannelsessteder. Det er kun nørderne,
som kender til eksistensen af Elitesportscenter
Danmarks Rocenter (DRC) ved Bagsværd Sø,
og som kan finde på at bruge deres ungdomsliv
på en uddannelse her. Og du kan ikke nøjes med
at dygtiggøre dig i folkeskolen og gymnasiet. Du
skal besidde andre naturtalenter end evnen til
at tage imod undervisning. Det er ikke nok med
studenterhue og tolvtaller. Du skal bl.a. have
fysikken til sport. For DRC er et uddannelsessted
for sportsfolk med rosport som speciale. Du kan
heller ikke ansøge om optagelse. Du kan kun håbe
på at blive spottet af en talentspejder/ klubtræner
og opfordret til at blive prøvet som kandidat til
landsholdsroer.

Velkommen til Drømmeland! Danmarks Rocenters ydmyge skilt fortæller ikke meget om, hvad der foregår omme bag hækken.
Men det er altså her de helt store internationale resultater skabes.
Foto: Peter Munch
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Torturinstrumenter på rad og række? Eller blot hjælpeapparater til at styrke ånd og krop? Ergometerroning er en fast og hyppig
bestanddel af pensummet i DRC
Foto: Peter Munch

-Det virker da nemt nok, vil nogle teenager-optimister
med et vingefang på to meter måske mene, for de
har nok set ”noget roning” på fjernsyn ved OL-tider,
eller set en smuk, klinkbygget inriggerfirer ude på
vandet, når de ligger og slikker sol på en strand. Og
det er helt rigtigt observeret. For det ser så simpelt
og så let ud når vi kigger på det, som de, der har
lært det, laver derude på vandet. Når vi så selv
kommer i båden og skal gøre mestrene kunsten
efter, er det som om nogen har puttet kampesten i
bunden af fartøjet, udskiftet vores ben og arme med
spaghetti og frataget os vores ellers så elegante og
veludviklede motorik. Rosport skal læres, for der er
en hel del flere end tre ting, der skal kombineres.
Samtidig! -Det tager minimum ti år at blive så dygtig,
at du kan komme på landsholdet og måske vinde
olympiske guldmedaljer, betroede en af vor tids
største trænerkoryfæer, Bent Jensen (1948-2008)
engang en opsøgende journalist.
Ti års sportsuddannelse. Det burde kunne gå for
en længevarende uddannelse på CV’et, og det
gælder i stor udstrækning da også for en sådan,
for det, man opnår som roer i verdensklasse, er
lige så meget værd på den sociale og kulturelle
konto, som hvis du har gennemgået en international
universitetsuddannelse eller valgt militæret som
levevej.
Rosportens grundskole og videreuddannelse.
Forud for de førnævnte ti år er gået nogle år med

at lære at flytte båd i stedet for vand hjemme i
roklubbens grundskole. Her lærer du som ung
ny roer at være en del af et fællesskab, som ikke
udelukker egne ambitioner, tværtimod. For du lærer
blandt andet: At tage ansvar. At møde til tiden,
at være velforberedt til dagens træning (-nej, du
har f.eks. ikke glemt dit træningstøj, og du møder
heller ikke op med tømmermænd!). Trimning og
vedligeholdelse af materiel og frem for alt: Respekt
og ydmyghed overfor den selvvalgte uddannelse, du
er i gang med og som andre, i frivillighedens navn
har indvilget i at sørge for, at du kan dygtiggøre digså langt evnerne og talentet rækker. Men tag ikke
fejl og tag dig i agt! Trods den allestedsnærværende
opbakning fra familie, klub og trænere, har du ikke
fået en barnepige og der er masser af faldgruber
undervejs, som f. eks manglende erkendelse af det
faktiske niveau, du befinder dig på på kundskabens
trappestige og dermed det faktum, at du endnu er
et pænt stykke fra at være Guds gave til rosporten.
En destruktiv overvurderet opfattelse af egne evner,
som ikke ses i andre førnævnte sammenlignelige
uddannelser, og som forhindrer dig i at udvikle dig og
nå dit mål.
Danmarks Rocenter er ikke et sted for umodne
teenagere. Der er faktisk slet ikke plads til
umodenhed, så det handler om at blive voksen i
en fart, hvis du skal have det optimale ud af den
træning og undervisning, du kan få her, og som
DSR NR 1 | Februar 2018 |



kan gøre en verden til forskel for dig senere i livet.
Det gælder både for den udøvende roer og hans
/hendes træner, da DRC er leveringsdygtig som
springbræt til videreuddannelser for begge hold.
Samarbejdet med DIF, Team Danmark, DRC og
div. uddannelsesinstitutioner giver en enestående
mulighed for, at du kan dyrke din sport til perfektion
samtidig med, at du kan dygtiggøre dig på andre
fagområder. Et talent står sjældent alene. Oftest er
det forbundet med andre talenter, som skal spottes,
forstås og udnyttes, og det forventes af ovennævnte,
at du er dig det bevidst, forfølger mulighederne.
Klubbens rolle som talentspotter og
udklækningssted
Klubkulturen i Danske Studenters Roklub er
fantastisk. Og den er elitær, fordi den er baseret
på medlemmernes viden og dannelse. Om man
vil det eller ej. Om du er til kaproning i inrigger,
outrigger eller costalbåd, så har du kommittet dig til
sporten og klubben i et omfang, som kræver et eller
flere talenter. Det begynder for den enkelte roer i
kaninalderen, og du fornemmer selv i løbet af dine
første år i klubben om fritidsaktiviteten går i retning
af konkurrencesport. En altafgørende faktor på
vejen til en uddannelse som eliteroer eller -træner
er, om din roklub er ”gearet” til at spotte talentet
i medlemsmassen. Og få det til at udvikle sig.
Interessen handler først og fremmest om klubkultur,
mental evne, og i særdeleshed erfaring til at få lukket
op for mulighederne hos det enkelte medlem. Og så
handler det dernæst om at sætte egne klubinteresser
til side, for at det pågældende talent kan udvikle sig i
international retning, -hvis det er ambitionerne.
DRC er det eneste sted i Danmark, som kan
uddanne dig til roer/træner i verdensklasse
med adgang til VM og OL, og det kræver et
fortsat solidt og loyalt samarbejde med de
talentudviklende roklubber at forstærke fundamentet
for en international elitekultur i rosporten, nu hvor
konkurrencen i sporten er skærpet yderligere med
henblik på de olympiske bådtyper. Derfor er det
oplagt, at DSR som Danmarks største og vigtigste
roklub må fortsætte og højne det nuværende
ambitionsniveau om at levere så meget klubpotentiale til DRC som overhovedet muligt. Hertil
kommer den økonomiske evne, klubben har til
at forfølge dette mål. Det kræver at samarbejdet
med Danmarks Rocenter skærpes og udvikles,
og at klubben øger sit retmæssige ansvar som

toneangivende leverandør af morgendagens
internationale talenter. Roer som trænere.
Mesterlære
Der er skrevet utallige hyldemeter bøger om
vejen til sejr og succes i snart alle livets faser. De
fleste som omhandler sportens verden fortæller
om forfatterens egne succes-meritter, som kan
være til stor inspiration for læseren, men ingen af
dem beskriver nøjagtigt hvordan, du kommer fra
A (start) til B (mål) og med god grund, for det kan
ikke beskrives. Det skal opleves. Og du ved selv
inderst inde, hvis du blot én eneste gang har været
så heldig at overgå dig selv, hvordan det føles.
Træningen i DRC og på Bagsværd Sø er funderet
på det faktum, at du forbedrer dig kun ved at overgå
dig selv fra dit sidste træningspas. Intet mindre. Hvis
du tror at det forholder sig anderledes, har du ikke
forstået opgaven eller intentionen med lektionen.
Hertil kommer, at du skal lave dine lektier, for selv
om træneren/underviseren/mesteren ikke er til stede,
skal du følge planen nøje, som du har lagt sammen
med ham/hende. Det kræver en god portion
selvdisciplin at styre sit talent mod det endelige mål.
Det er ikke nok at ville, du skal også kunne. Og
turde. På Bagsværd Sø bliver angsten for at miste
kontrol (over hvad?) og andre destruktive dæmoner
begravet og erstattet af selvbevidsthedens og
sejrsviljens engle. Din hverdag som individ bliver
pillet fra hinanden for igen at blive sat sammen i en
ny kontekst som elitesportsmand/ kvinde, og den
forandring kræver et stort mod. Mod til at gøre som
man har lært, om så det truer med at tage livet af en
(nej, du dør ikke, -men det føles sådan). Mod til at
gøre som man siger, man vil gøre. Mod til at sige til
og fra. Mod til at holde ud. Mod til at holde inde, når
det er uigenkaldelig slut. Mod til at møde dig selv i
jagten på det bedste løb nogensinde. Det er det, en
vinder er lavet af. Det er undervisning og læring på
højeste niveau og det kaldes Mesterlære. Så kom
frisk, alle I blomster af Danmarks ungdom. Sign up
for jeres livs oplevelse!
Dette er den første af tre artikler om
Elitetræningscenter Danmarks Rocenter på
Bagsværd Sø. I næste nummer kan du bl.a. læse
om træningsmetoder og om hverdagen som eliteroer
og -træner. I tredje artikel fortæller vi om fremtidens
rocenter, om visioner og byggeplaner.
Antonie Lauritzen

Faktaboks:
Elitetræningscenter Danmarks Rocenter, Skovalleen 38A ved Bagsværd Sø, fandt sin nuværende form i
1998 med ansættelsen af sportschef Lars Christensen, som har beklædt posten indtil juli 2017. Den nye
sportschef, Finn Trærup-Hansen, overtog styrelinerne for DRC pr. 1. september 2017.
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Uden mad og drikke….
Hvad er et hjem uden et køkken

Ifølge DSR’s vedtægter skal der drives
restaurationsvirksomhed for medlemmerne.
Det er vi mange, der gennem tiden har nydt godt af.
Meget står og falder med køkkenet, det er derfra,
meget af det sociale liv – som er en vigtig faktor
i DSR – udspringer. At man efter endt træning
kan gå op på 1. sal og indtage sin aftensmad er
fantastisk. Ikke noget med at haste hjem til en
rugbrødsmad, næ, aftensmaden står parat og
kan nydes i slyngelstuen, på verandaen eller om
sommeren udendørs på den store terrasse. Og vel
at mærke et solidt aftensmåltid, for roere er sultne
folk. Og det ved kokken, som i dag hedder Rasmus
og som i sommerperioden får hjælp til afrydning og
opvask af kaninerne. En kanin skal nemlig aftjene én
køkkentjans, før vedkommende kan få sin roret.
Hvis man har instrueret, er maden gratis, og ellers
betaler vi 50 kr., medmindre vi har klippekort, så er
det 45 kr. Med den pris genererer køkkenet ikke det
store overskud – tværtimod. Betalingen dækker stort
set kun råvarerne.

Sommerstemning på terrassen
Foto Lars Bundesen
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Under skiltet ”Til Århus kl. 19:00” betaler vi for
maden. Medlemmer fra ”barudvalget”, står for
salget ligesom de laver kaffe og te, fylder op med
drikkevarer og rydder op bagefter. Samt ikke mindst
skaber en god atmosfære i og omkring baren, så
medlemmerne føler sig hjemme.
Køkkenet er åbent de første fire dage i ugen.
Om sommeren fra kl. 19 til kl. 21:30, mens
vinteråbningen er fra 18:30 til 21.
Men sådan har det ikke altid været – ned ad
memory lane
Baren blev ombygget tilbage i 1971/72, og den gang
blev aftensmaden hentet i køkkenet hos fru Voigt,
som var aflønnet af klubben, og der var aftensmad
vistnok flere dage om ugen. Fru Voigt boede oven
på klubben og ”uautoriseret” serverede hun efter
sigende også morgenmad for en mindre skare. Det
fremgår af årbogen for 1970, at udgiften til køkkenets
drift var 18.654,42 kr. og at medlemsantallet lå på
546.
Medlemstallet var ikke så højt som i dag, midlerne

var mindre, og der måtte tænkes kreativt for at få
udskiftet opvaskemaskinen i køkkenet, der klarede
service fra 10 personer, men brugte 2 timer til det.
Pengene til udskiftningen kom fra fester. Men det
var fester, som medlemmerne arrangerede for folk
udefra.

Så kom en periode, hvor det var medlemmerne,
der stod for madlavningen. Det frivillige initiativ
herskede, men de frivillige var for få, og i 1985
ansatte bestyrelsen Jytte Nilsson til at stå for
køkkenet. Jytte blev så glad for jobbet, at hun i en
kortere periode faktisk boede i klubben.

I årbogen for 1972 hedder det, at: ”Ud over de
egentlige klubfester har køkkenfolkene slidt i det
med udlejning til diverse arrangementer, der har
bevist, at køkkenet for første gang i klubbens
historie har kunnet hvile i sig selv – og så har der
endog været kræfter til overs til en gennemgribende
istandsættelse af køkkenet.”

Der blev lagt hårdt ud med åbent 4 aftener om ugen.
Men økonomien haltede, der var ikke kundebasis
for stordriften. Et køkkenudvalg (ja, udvalg var
også dengang svaret i DSR) blev dannet for at
analysere økonomien mv. Opgaven var håbløs,
men ordningen blev reddet, fordi Jytte kunne lide
huset og medlemmerne, og hun overtog fra januar
1986 selv salget af mad, som dog var en forretning
uden avance. Lønnen blev erstattet af provision
af bardriften (øl mm.), så DSR og Jytte delte den i
øvrigt begrænsede fortjeneste.

Udgifterne til køkkenets drift udgjorde det beskedne
beløb af 996,16 kr. i 1973. Til sammenligning
udgjorde udgifterne til medlemsbladet 7.194,20 kr.
Fra hjørnestue til Kongeværelse
I 1970’erne var medlemstallet noget lavere end i
dag. Ja, i midt 1970’erne kunne deltagerne til fx
nytårsfesten alle sidde i hjørnestuen, for der mødte
maksimalt 20 op til festen. Hjørnestuen kaldes i dag
”Kongeværelset”. Fint skal det være, var holdningen
hos tidligere husforvalter (Mogens Haut) som
omdøbte hjørnestuen til Kongeværelset.
Opbakningen til køkkenet varierede i 70’erne. I
Årbogen for 1975-77 kan man om køkkenet læse,
at ”Det er få, der efter roningen tilbringer længere tid
på verandaen, end det tager at drikke en forfriskning
eller spise det i forvejen bestilte måltid aftensmad.”

Fra september 1986 gav Jytte afkald på provision,
så baroverskuddet helt tilfaldt DSR.
Overskuddet på medlemsaftener var minimalt,
men festudlejninger af salen gav råd til en række
anskaffelser til køkkendriften.
I årsberetningen for 1989 hedder det om
køkkendriften: ”Klublivet indebærer naturligt en
række aktiviteter med køkkenet som centrum. Vi
ved alle, at året startede problematisk med Jytte
Nilssons sygdom. Det lykkedes dog et energisk
køkkenudvalg… at få køkkenet til at fungere. En
frivillig madlavnings¬ordning blev etableret og har
fungeret meget fint på tirsdage og torsdage. Det
ser ud som om, det gennemsnitlige antal spisende
nærmer sig de 60 pr. aften, hvilket bekræfter
successen... Der er skabt et godt miljø i og omkring
køkkenet, der virker meget fremmende på klublivet.”
I 1989 var medlemstallet oppe på 713 aktive og 55
passive medlemmer.
Opgangsår – køkken og bar moderniseres
Derefter fulgte år med stigende medlemstal. Men
køkkenet var nedslidt og trængte til totalrenovering:
”Køkkenet er i dag nedslidt og opfylder absolut ikke
de mest fundamentale krav til hygiejne. Derfor er en
udsøgt specialistgruppe blandt klubbens medlemmer
i gang med at projektere klubbens nye kulturcenter”,
hed det i årsberetningen fra 1989.
Af årsberetningen for 1990 fremgår det, at
køkkenet er næsten færdigrestaureret, og at det er
medlemmerne, der står for køkkendriften.

Kokken Rasmus ved grillen på terrassen
Foto Lars Bundesen

Tidligt på året i 1991 stod køkkenet færdigt, og
køkkenudvalget kom igen i sving på de store
aktivitetsaftener, tirsdag og torsdag. Men noget gik
skævt, og hele køkkenudvalget trak sig pr. 1. august
1991, efter udvalget dog havde vist, at det kunne
lade sig gøre at drive køkkenet baseret på frivillig
arbejdskraft på de store aktivitetsaftener.
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Et nyt køkkenudvalg trådte til, men situationen med
frivillige i køkkenet var uholdbar, og løsningen blev
(igen) at hyre professionel hjælp til madlavningen.
Det hedder herom i årsberetningen for 1992: ”For
at styrke aktiviteterne i klubben har vi denne vinter
allieret os med professionel hjælp i køkkenet hver
tirsdag og torsdag til madlavning… Der er også gjort
forsøg på at holde baren åben mandag og onsdag.”

i klubben?” Spørgsmålet kom bag på mig, og jeg
svarede efter nogen betænkningstid ”Ja, vi har en
forkærlighed for god mad.” Hun ringede i øvrigt
dagen efter og meddelte, at hun alligevel ikke var
ansøger, så hvad der lå i spørgsmålet, fik jeg aldrig
opklaret.

I 1994 toppede antallet af medlemmer med 1.100,
og det stillede større krav til køkken og madlavning.
Løsningen blev at ansætte en fuldtidsmedarbejder i
køkkenet, og herefter var der mulighed for at spise
hele fire dage om ugen:

En af køkkenpigerne hed Jytte Olsen, som før hun
kom til DSR havde været køkkenleder i et rederi.
Hun blev ansat i august 1995 og var især værdsat
for sit hjemmebagte brød. Under en rengøring i
køkkenet i efteråret 2000 faldt en skål desværre ned
og beskadigede Jyttes ene hånd. Det var en trist
historie.

”Vi tog her i efteråret den beslutning af ansætte en
køkkendame på fuld tid. Hendes ansvarsområde
er at servere middagsmad fire gange om ugen
(mandag-torsdag), samt at holde førstesalen ren”,
som det hed i årsberetningen fra 1994.

Senere er det blevet kokke, vi har ansat i køkkenet,
alle mænd. Med dem forsvandt ”spiselisterne”, og
hvad enten, der møder 35 medlemmer op til spisning
eller 110, er der i dag mad til alle, så fleksibelt er
køkkenet i dag.

I en periode op gennem 90’erne og frem i
00’erne var det fuldtidsansatte økonomaer,
køkkenassistenter o.lign., som stod for
madlavningen, og man skulle skrive sig på en liste
for at kunne spise med. Og nogle af køkkenpigerne
(ja, for frem til efteråret 2007 var det kun piger, der
var ansat) havde et max. på 40-50 personer, de
kunne bespise, og på de store roaftener gik en del
forgæves til gryden.

Konklusion: Ja, klubben har i alle årene levet op
til vedtægternes §2 om, at klubben samler sine
medlemmer til kammeratligt samvær i klubbens
lokaler, hvor der opretholdes restaurationsvirksomhed. Og vi er gået bort fra, at det er klubbens
medlemmer, der står for madlavningen. Formentlig
har fødevaremyndighedernes krav til køkkenforhold,
hygiejne og opbevaring af fødevarer også spillet ind
i beslutningen. Og økonomien, ja, jeg har kun fundet
det ene år, 1972, hvor køkkenet har kunnet hvile i sig
selv, - men det er vel heller ikke målet?

Kærlighed i køkkenet
Jeg var i nogle år medlem af køkkenudvalget og var
med til at hyre nogle af køkken¬pigerne. Jeg husker
især én ansøger, som ville komme forbi en fredag
aften for at se køkken mv. Jeg mødte op, viste hende
køkkenet og fortalte lidt om klubben og arbejdet,
hvorefter hendes spørgsmål lød: ”Er der kærlighed

Peder Juhl Madsen
(Denne artikel skulle oprindeligt have været bragt i DSR’s
Jubilæumsbog – men blev erstattet af en anden, som PJM
fejlagtigt blev krediteret for)

Barudvalget
søger medlemmer
Barudvalget er det vigtigste udvalg i DSR. De fire første aftener af ugen sørger barudvalgets medlemmer
for salg af mad fra køkkenet. Man har normalt én vagt af ca. 3 timers varighed pr. måned og vælger selv
den aften, som passer bedst.
Lige nu søger barudvalget nye medlemmer for at være nok til at kunne være to sammen på hver vagt.
Vagterne er en hyggelig og overkommelig tjans, hvor man kommer i kontakt med nogle af de andre
medlemmer og har en undskyldning for at komme i klubben også på aftener, hvor man ikke skal træne.
Hver barvagt honoreres med et gratis måltid.
Hvis du er interesseret i at deltage i barudvalget, eller vil du vide mere om udvalget, kan du spørge
Ane Yde Skaksen eller Poul Danstrup Andersen, som administrerer udvalget. Du kan skrive til barens
mailadresse, som er:
baren@danskestudentersroklub.dk
10
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Der var engang...
Og det er ikke engang løgn...

I1943 tilbød DSR også mad og drikke til sultne roere. I arkivet har vi
fundet et par af de gamle prislister med priser fastsat af ”Prisudvalget
for Københavns, Frederiksberg og Gentofte kommuner”.
Kik på listen, slå eventuelt op på Danmarks Statistik og se, hvad det
ville svare til i dagens priser. Men jeg kan røbe, at for nogle prisers
vedkommende ville det, der dengang var billigt, i dag være dyrt og
omvendt. Og det viser vel blot, at statistik er godt, kan bruges til
meget, men er farligt som eneste sammenligningsgrundlag.
Bente Kjøller
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Vær beredt
Førstehjælp i DSR

Det er søndag morgen, og klokken er 7.05.
Det er godt nok tidligt for en søndag! Jeg står i
medlemskøkkenet i DSR og brygger kaffe. Jeg er
ikke den eneste, der allerede pusler rundt i DSR.
To morgenfriske førstehjælpsinstruktører vimser
op og ned ad trappen fra hovedindgangen til salen
slæbende på alverdens dukker, hjertestartere,
tæpper, plancher og tuscher – alt sammen udstyr,
som skal bruges til dagens 8 timers kursus i
førstehjælp.
Duften af kaffen er begyndt at sprede sig på hele 1.
sal, alt imens at de første deltagere til kurset er ved
at indfinde sig. De fleste med lidt søvn i øjenkrogen
og et gab på læben. ”Godmorgen!”, ”Velkommen
til”, ”Dejligt at se jer” lyder det friskt og frejdigt fra de
to instruktører Daniel og Julia. Kaffen bliver hældt i
krusene, og så er vi klar!

Lyset er forsvundet udenfor. Timerne er gået, og
det er ved at være slut. Stole skraber mod gulvet,
borde løftes på plads, og igen bliver der vimset op
og ned ad trappen til hoveddøren med alt muligt
førstehjælpsudstyr. DSR takker Daniel og Julia for
en god og meget lærerig dag! Inden vi træder helt ud
af hoveddøren, kan vi lige kaste et blik på væggen
under trappen, hvor DSR’s egen hjertestarter
hænger.

Marianne Stæhr Olsen

Daniel og Julia tager os sikkert gennem
førstehjælpens mange vigtige punkter som
førstehjælp ved ulykker, førstehjælp ved hjertestop,
førstehjælp ved akutte sygdomme, førstehjælp ved
livstruende blødninger samt, meget interessant for
os i DSR, førstehjælp ved skader i forbindelse med
temperaturpåvirkninger.
Daniel og Julia lægger vægt på, at vi skal have
så praksisnær erfaring som muligt, så hver gang
en lille bid teori er gennemgået, skal vi ud på
gulvet og prøve at udføre førstehjælpen. Det giver
rigtig god mening, og der ER altså forskel på at
høre, om hvordan vi laver en nødflytning og så
rent faktisk udføre nødflytningen. De små tricks,
vi kropsligt erfarer, når vi skal lægge en større
person end os selv i stabilt sideleje. Vide, hvordan
vi mest hensigtsmæssigt pakker en kold person
ind i ALU-tæppe og almindeligt tæppe. Stoppe
diverse blødninger i både arme og hals ved hjælp af
bandage og tuschpropper. Yde hjertemassage, godt
nok på en dukke, og erfare, hvor langt ned vi faktisk
skal trykke brystkassen, alt imens sangen ”Stayin’
Alive” med Bee Gees kører i baghovedet, fordi den
har den rigtige rytme (ja og det rigtige budskab).
Vi kører på for fuld fart i 8 timer. Afslutningsvis
diskuterer vi forskellige cases til havs, og alle
deltagere byder flittigt ind med ideer, tanker og
overvejelser om, hvordan man skal håndtere den
givne beskrevne situation.

12
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Marie Poldrugac Vestergaard yder hjertemassage på en
baby-dukke
Foto: Marianne Stæhr Olsen

Den blå tap
– eller det der ligner
DSR’s vinterbadeklub og det kolde gys
Det er ikke vinterbadeklubben Den blå tap fra
Silkeborg eller Nokkens klub De ensomme søkøer, vi
besøger, men DSR’s egen udgave af slagsen.
I bådehallen sidder Mads Vogelsang og venter på, at
den hårde vinterbader-kerne i klubben møder op.
Udenfor er det en mørk og kold januarlørdag, 2,5
grader, småregn, grænsende til slud.
Den hårde kerne består foreløbig af 2-3
ekstra medlemmer – skønt der står 30 på
vinterbadeklubbens Facebookside!
”Men det skal nok komme”, siger Mads. ”Foreløbig
har vi eksisteret i knap et år – og til vores
nytårsarrangement var der en hel del flere, der
deltog.”
Alle klubbens medlemmer kan deltage lørdage kl.
10, og fra tid til anden holdes der saunafest med
gus.

Gode fornemmelser
Vi spørger ham, hvorfor han piner sig selv på den
måde – og svaret minder lidt om historien om tossen,
der står og banker hovedet ind i væggen…fordi der
er så dejligt, når han holder op.
”Jeg får sådan en god fornemmelse i kroppen, når
jeg kommer op”, siger Mads.
Den videnskabelige forklaring på Mads’ ”gode
fornemmelse” er, at når kroppen nedkøles så hurtigt,
så udløser chok-effekten en forsvarsmekanisme.
Blodkarrene trækker sig sammen, og hjernen
udløser en blanding af endorfiner og adrenalin.
Er det sundt
”Det koldeste er nok turen fra omklædningsrummet
og ned til vandet”, siger han. ”Pigerne bader med
badedragt, men vi mænd bader nøgne i den koldeste
periode, for det er rigtig ubehageligt at gå ind igen
med de der iskolde, våde slaskebukser”.

Nytårsbadning i vinterbadeklubben 30.12.2017
Foto: Lars Bundesen
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Det kolde gys
Foto: Lars Bundesen
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Måske kan man ikke ligefrem kalde det badning,
men snarere om få sekunders dypning, for det
handler bare om at komme ned i kulden og op igen.
Man kan ikke tåle at opholde sig i det kolde vand
mere end højst et par minutter.
Om det er sundt? ”Det er det vel, ” siger Mads.
Diverse undersøgelser viser, at vinterbadere er
sundere. De har færre sygedage – og de føler sig
sundere. Men man har ikke kunnet påvise, om det
var ægget eller hønen, der kom først: om det er
sunde mennesker, der er vinterbadere, eller om de
er blevet sundere af det!
Start blødt
”De garvede får et større kuldechok, hvis de har
været i saunaen først,” siger Mads. ”Men alle går i
sauna bagefter”.
Efter turen i det kolde vand og saunaen, er der
hyggelig morgenmad i verandastuen – så ud over
at blive sund, så følger der også sociale goder med,
når man er medlem i DSR’s badeklub.
Mads (og videnskaben) anbefaler, at man starter lidt
”blødt” med at blive ved med at bade efter august, så
kroppen langsomt tilvænnes. Uerfarne kan risikere
at besvime af kuldechokket. Derfor må man aldrig
vinterbade alene.
Denne sure januardag dukker der desværre ikke
flere af den hårde kerne op – så Mads må gå alene i
vandet – under opsyn af et andet DSR-medlem, der
dog holder sig på det tørre.
Bedre i DSR
Vinterbadning er uhyre populært i Danmark.
Man mener, at omkring 25.000 vinterbadere er
med i forskellige klubber – og så er der alle de
”uorganiserede” – f.eks. mænnerne fra DSR’s
morgengymnastik, der også hopper i baljen efter de
kropslige udfoldelser.

Nytårsbadning i vinterbadeklubben 30.12.2017
Foto: Lars Bundesen

Og lige rundt om hjørnet ligger ”Svanemøllebugtens
vinterbadelaug”, der har knap 1450 medlemmer,
hvor der er en venteliste på ca. 1000, og hvor
ventetiden er 6-7 år!!!
310 kr. bare for at stå på ventelisten. Årskontingent
på 750 kr. + 400 de to første år.
Så lad os sætte pris på alt det, vi får for DSRkontingentet – og udover gys kan vi også få gus.

Gunvor Bjerre

DSR jubilæer
25 år:
5.4.
29.4.
30.4.
17.5.

Kamilla Tibian
Søren Møller Christensen
Jens Scherfig
Kåre Beck
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Studenterroning / Universitetsroning.
Nyt aktivitets-tilbud for unge uddannelsessøgende.

I foråret skal der startes en ny aktivitet – et træningstilbud for unge studerende. DSR vil igen som i gamle dage - prøve at få fat i de nye studerende lige fra studiestart - “russerne”. Det bliver
et bredt tilbud for alle unge studerende ved de mange forskellige højere læreanstalter.
Hvornår?
Træningen foregår tidligt om morgenen, hvor der er ledig kapacitet i træningslokalet. Den bliver
styret af vores dygtige træner Andreas. Der er gode erfaringer fra studiecentrene i Odense og
Ålborg med disse tilbud, der kan harmonere godt med et studieliv.
Hvorfor?
I DSR har vi i lang tid savnet det ungdommelige pust, som de 18-23årige tidligere tilførte os!
Meningen er selvfølgelig også at mobilisere denne store medlemsressource, der ligger lige for
næsen af os. DSR er jo vidt berømte for at magte at sætte “store skibe” i søen.
Hele DSR’s aktivitetsstruktur er jo fantastisk velorganiseret og veldrevet, og er dermed med til at
gøre vores medlemsskare til loyale, sociale og engagerede medlemmer.
Denne nye medlemsgruppe skal selvfølgelig også have del i DSR’s verden af alle de mange
andre tilbud, vi rummer. “Det festlige liv som roer”.
Så hvis du kender nogen, der studerer, men mangler den vigtige motionsdel i deres studieliv, så
giv dem vores tilbud!
Konkurrence!
Ud over at være et aktivitetstilbud, sigtes der bestemt også mod at kunne stille gode, stærke
kaproningshold, der kan deltage i nyskabelsen “The Big Match” (Dansk Universitetsmesterskab i
Roning) og diverse internationale studenterkaproninger, hvor niveauet er meget højt.
Derfor får de bedste piger og drenge chancen for at blive udtaget til speciel konkurrencetræning
på land og til vands.
Det bliver spændende at følge det nye projekt og se DSR’s farver i et nyt regi – og gerne øverst
på skamlen!
Asbjørn Torp(“evighedsstudenterroeren”)

Illustration: Peter Munch
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Nye ansigter i bestyrelsen
Hans Søndergaard. Husforvalter
Privat: CEO, Youshape.
I min funktion som husforvalter håber jeg at kunne bidrage til, at DSR- bygningen
kan forblive den fine funktionelle og inspirerende ramme, den blev bygget som for
snart 80 år siden. Det er en bygning for fysisk bevægelse - især for roere naturligvis
- men i dag også for kajak, ski, ballet, dans, yoga og ikke mindst styrketræning.
Kort sagt en bygning for legemsøvelser, men hvor også festlige arrangementer kan
afholdes.
Jeg håber også, at huset i fremtiden vil kunne udvikles med respekt for dets historie.
Sådan at både krop og sjæl har det godt efter et besøg i DSR-bygningen.

Jesper Millung. Kajakrochef
Jeg er overflytter fra Kvik. Min “karriere” på vandet startede, da jeg som 11-årig
begyndte at sejle optimist-jolle i Vedbæk sejlklub. I teenageårene sejlede jeg meget
kapsejlads i laser-jolle, og mine forældre havde en 33 fods kølbåd, som også blev
flittigt brugt.
Senere blev laser-jollen skiftet ud med windsurf-grej. De næste 20 år blev der
windsurfet på Sjællands nordkyst i det daglige, med masser af ture til Klitmøller/
Hanstholm, Møn, Sverige, Grand Canaria m.m. i jagten på store bølger og kraftige
lavtryk.
Fos-kajak blev der roet i de franske alper, hvor jeg overvintrede og stod på ski i
1990’erne.
Nu er jeg så tilbage på Øresund, hvor det hele startede for ca. 40 år siden.
Jeg drømmer om en mere blomstrende kajakafdeling, hvor der er flere fællesaktiviteter, som f.eks. ugentlige
faste ture, kap-/motionsroningsture, dagture, langture, surfskiture i bølger m.m.

Jan Pierrel Mikkelsen. Sportsrochef
Jeg tilsluttede mig roligionen i DSR i 2013 efter have været inviteret til en forrygende
James Bond blåt øje-fest. Til hverdag er jeg så heldig at være sammen med en
anden DSR-roer, Ida Marie, og vi er så lige flyttet ud i et dejligt hus i Emdrup. Når jeg
tager på arbejde, har jeg min gang i Valby og i de fransk talende lande i bl.a. Afrika,
hvor jeg arbejder for FL Smidths Cementafdeling.
I forhold til mit virke i DSR har jeg været aktiv som instruktør, i Inka og med til at
arrangere Hjelmsjö. Jeg valgte at blive opstillet til sportsrochef og til bestyrelsen for
at bidrage til vores dejlige klubs virke. Mit mål for det kommende år er at skabe et
netværk af trænere, så vi kan sørge for at støtte og styrke vores medlemmer i de
træningstilbud, som de deltager i, og sørge for at gøre bådpladsen så ”bred” som
muligt.
Hvis jeg måtte komme med en lille bøn, så er det, at vi altid kan bruge mere hjælp til at gøre klubben endnu
bedre. I år skal vi i DSR bl.a. arrangere årets LDK-finale, der skal holdes en masse dejlige fester, og klubben
skal også holdes, så den reflekterer den stolthed, vi føler for klubben. Så vis din glæde ved at være en del af
DSR ved at støtte op om arrangementerne og tage initiativ til nye aktiviteter. Jeg glæder mig til at se jer i DSR
og kom og spørg, hvis du gerne vil hjælpe.
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Referat fra generalforsamlingen d. 24. november
1. Aflæggelse af beretning.
Formand Kasper Haagensen oplyste, at
jubilæumsåret 2017 har været et fantastisk år på
mange områder.
I løbet af 2017 havde Københavns
borgerrepræsentation enstemmigt vedtaget, at
Nordhavnstunnellen skulle etape-opdeles, når
den skal bygges. Det vil betyde, at vi ikke mister
adgangen fra vores klubhus til det åbne vand.
I den forbindelse takkede formanden Niels Bak
Henriksen for hans store indsats på dette område,
som var udført i samarbejde med de øvrige
foreninger og aktører i Svanemøllehavnen.
17. juni 2017 kunne DSR fejre sit 150-årsjubilæum
for dansk studenterroning og 100-årsjubilæum for
Danske Studenters Roklub. Vejret var perfekt, og det
vrimlede med glade medlemmer, venner af klubben
og hendes kongelige højhed prinsesse Bendikte, der
også havde valgt at lægge vejen forbi.
Prinsesse Benedikte var i topform og døbte vores
nye otter, der fik navnet ”Henning Rasmussen”.
Formanden fremførte en stor tak til alle dem, som
gør en kæmpeindsats i forbindelse med instruktion,
ræserkaniner og ikke mindst instruktionsudvalget
med Martin Ast i spidsen.
Kasper takkede endvidere alle, som havde bidraget
med indholdet til jubilæumsskriftet.
DSR fik også gaver til jubilæet. Af DSR´s venner
modtog vi nye møbler til terrassen. Så nu skulle
der være pladser nok til at sidde ude på en god
sommerdag.
Marlene Evensen uddelte alligatoren, der tildeles
én, der har ydet en ekstraordinær indsats i forhold
til klublivet og aktiviteterne på 1. sal. Om årets
modtager sagde hun, at det er en, der bibringer
godt humør på første sal, altid er frisk med en joke
og er klar med ord og sjove ordstillinger. Det er
samtidig en, der har ydet en ekstraordinær indsat om
tirsdagene for at få motionsroningen aktiveret. Årets
modtager var Peter Dalgård.
Kaproningschef Martin Schjerning lagde ud med
at motivere overrækkelsen af sejrsmasten, som
første gang blev uddelt i 1935. Den gives til én,
der har ydet fremragende roning, nationalt såvel
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Peter Dalgaard modtager alligatoren - GF 2017
Foto: Lars Bundesen

som internationalt. Modtageren var Christina Juhl
Johansen. Christina har stillet til start 298 gange til
løb og vundet de 72. I år var det blevet til både et
Danmarksmesterskab, sølv ved EM og bronze til
VM.
Dernæst uddelte Jan P. Mikkelsen (konstitueret
sportsrochef) guldstanderen, som er klubbens
nyeste hædersbevisning. Guld¬standeren gives
til et medlem, som har ydet en særlig indsats i
bådhallen med vedligehold eller på bådpladsen
mv. Guldstanderen blev tildelt Julie Schou, der er
initiativrig bl.a. i forhold til at arrangere fester.
Herefter kom formanden på banen og fortalte, at
vi i forbindelse med jubilæet havde fået en gave
fra Københavns Roklub i form af en pokal, og den
skulle uddeles som hædersbevisning, som en
ungdomspokal.
Martin Schjerning motiverede som kaproningschef
modtageren. Det havde været et stort arbejde at
få juniorroningen op på et højere niveau, men det

2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Kassereren, Johan Frydendahl, gennemgik for
31. gang årsregnskabet. Kontingenter udgjorde
godt 1,9 mio. kr., mens tilskud og gavers andel af
omsætningen beløb sig til godt 3,5 mio. kr. Antal
medlemmer sidste år var 875, mens det i år var 876.
Samlet viste regnskabet et underskud på 48.657 kr.,
og et overskud efter renter på 89.430 kr.

3. Særlige forslag.
Punktet udgik, da der ingen forslag var indkommet.

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
Johan Frydendahl forelagde budgettet for det
kommende år. I budgettet var der kalkuleret med
uændrede kontingentindtægter, idet bestyrelsen
foreslog uændret kontingent på 160 kr. pr. måned
svarende til et årskontingent på 3.120 kr. Dette blev
vedtaget.

Julie Schou modtager guldstanderen på GF 2017
Foto: Lars Bundesen

var lykkedes, og der var sket et markant løft. Det
havde ikke været supernemt at vælge ud, hvem
der skulle modtage pokalen. Der var tale om en fra
”eget opdræt”, der havde rundet de 90 kg. 13 gange
havde vedkommende stillet til start, og 6 gange var
det blevet til guld. Herudover havde modtageren
af ungdomspokalen, Esben Søvndal, været med
i seniorklassen og én gang vundet guld i 4-. Han
havde fået en 5.-plads til DM og en 7.-plads til EM.

Johan Frydendahl gav herefter en orientering om
restaurationsvirksomheden. Idet køkkenet giver
underskud, vil priserne for maden blive justeret pr. 1.
januar 2018. Prisen på klippekortet (madkupon) har
været uændret siden indførelsen i 2008, og det stiger
fra 450 kr. til 500 kr. Kontantkøb af aftensmad stiger
fra 50 kr. til 60 kr., en kop kaffe stiger fra 3 kr. til 5
kr., mens et stykke kage stiger fra 8 kr. til 10 kr. Kaffe
og kage stiger fra 10 kr. til 12 kr., men ølpriserne

Herefter var det formandens tur til at uddele en
hædersbevisning. Der var tale om en af klubbens
fornemste priser, nemlig papirkniven, som bærer
inskriptionen ”Fortjent” og er smykket med klubbens
stander. Hædersbevisningen er indstiftet i 1925
og gives for et stort, konstant arbejde udført i
klubben. Modtageren var Henrik I. Jørgensen,
som er med i vedligeholdelsen af bådparken, er en
trofast hjælper med kanininstruktion, nogle fredage
er med til at afvikle rosocial, og om søndagen
er klar til at instruere nye medlemmer. Desuden
er Henrik udfarende i forhold til bl.a. teoretisk
styrmandsinstruktion. Derfor var papirkniven fortjent.
Herefter fulgte endnu en uddeling af et hædersbevis.
For uddelingen stod formanden for Dansk Forening
for Rosport, Henning Bay. Henning Bay omtalte DSR
i rosende ord og fremhævede Johan Frydendahls
indsats både som kasserer i DSR gennem 30 år og
for hans øvrige arbejde i DSR og på andre fronter.
Herefter tildelte han Johan DFfRs ærestegn. – Og
kvinden bag Johan, Birgitte Wraae Frydendahl, fik
dernæst overrakt en buket blomster.

Christina Juhl Johansen modtager sejrsmasten på GF 2017
Foto: Lars Bundesen
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9. Valg af kaproningschef:
Martin Schjerning genopstillede og blev genvalgt
med applaus.

10. Valg af instruktionschef:
Martin Grand Ast genopstillede og blev genvalgt med
applaus.

11. Valg af motionsrochef:
Marlene Evensen genopstillede og blev genvalgt
med applaus.
Dirigenten konstaterede, at hvad angik Jan P.
Mikkelsens, Jesper Millungs og Hans Søndergårds
kandidatur var de rettidigt meddelt bestyrelsen
og bragt til medlemmernes kendskab inden for
vedtægternes frister, og at de derfor kunne vælges
på generalforsamlingen.

Esben Søvndal modtager ungdomspokal ved GF 2017
Foto: Lars Bundesen

forbliver uændret.
Som indledning til de næste punkter på dagsordenen
om valg af medlemmer til bestyrelsen fastslog
dirigenten, at der ikke skriftligt var bragt andre
forslag til kandidater i spil senest 30 dage før
generalforsamlingen til bestyrelsen, og at der derfor
var tale om fredsvalg på alle poster.

12. Valg af sportsrochef for
Svanemølleaktiviteter:
Jan P. Mikkelsen opstillede til posten og blev nyvalgt
med applaus.

13. Valg af kajakrochef:
Jesper Millung opstillede og blev nyvalgt med
applaus.

5. Valg af formand:
Kasper Haagensen genopstillede og blev genvalgt
med applaus.

6. Valg af kasserer:
Johan Frydendahl genopstillede og blev genvalgt
med applaus.

7. Valg af sekretær:
Kristine Dejgaard Thomsen genopstillede og blev
genvalgt med applaus.

8. Valg af materielforvalter:
Anne Yde genopstillede og blev genvalgt med
applaus.
Henrik Isling Jørgensen modtager papirkniven på GF 2017
Foto: Lars Bundesen
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14. Valg af langtursrochef:
Niels Bak Henriksen genopstillede og blev genvalgt
med applaus.

15. Valg af husforvalter:
Hans Søndergård opstillede og blev nyvalgt med
applaus.

16. Valg af to revisorer:
Jørgen Blom og Mads Gydesen genopstillede.
Begge blev genvalgt med applaus.

17. Valg af repræsentanter til Dansk Forening for
Rosport.
Det blev overladt til bestyrelsen at udpege
repræsentanter.

18. Eventuelt.
Johan Frydendahl får DFfR’s ærestegn på DSR’s GF nov.
2017
Foto: Lars Bundesen

Forskelllige emner blev bragt på bane, herunder
mangel på skabspladser hos kvinderne, en
kommende regatta, som DSR har ansvar for,
styrkelse af dommerfunktionen og større PR for DSR
på læreanstalterne.

12. december 2017
Som referent: Peder Juhl Madsen
som dirigent: Karen Leth Jensen
Forkortet referat: Lars Bundesen
Det fulde referat fra generalforsamlingen kan ses på DSR’s
groupcareside.
Lars Bundesen

VENNERNE i 100 ÅR
”Rigtige venner – kan ej købes for penge”
er der en gammel sang, der hedder.
Og det er jo så rigtigt som det er sagt.
Men rigtige venner kan hjælpe én med penge.
Og det er netop det, DSR’s venner har gjort i 100 år:
hjulpet klubben og støttet diverse projekter.
Vil du være ven, så meld dig ind her:
www.dan9elsen.dk/ven
og kom til
GENERALFORSAMLING d. 23.3. kl. 18.00
med jubilæumsmiddag og festligt lag
DSR NR 1 | Februar 2018 |
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Danske Studenters Roklubs kalender 2018
Februar
Fredag 23.
Weekend 24.-25.
Søndag 25.
Tirsdag 27.

Kredsgeneralforsamling
1.sal udlejet fra lørdag kl. 8.00 til søndag kl. 12
O-løb fra Gåsehuset
Knob og søfartsregler (kl. 20.00-22:00)

Marts
Fredag 2.
Lørdag 10.
Onsdag 14.
Fredag 16.
Lørdag 17.
Søndag 18.
Fredag 23.
Lørdag 24.
Søndag 25.
Lørdag 31.

Tolo Roklub generalforsamling på verandaen
Blåt øje
Infoaften
Instruktøraften med mad
1.sal udlejet hele dagen
O-løb fra Gåsehuset
Vennernes generalforsamling 100 års jubilæum
Store Rengøringsdag
Standerhejsning
Samlet førstegangsinstruktion for vinterkaniner

April
Søndag 1.
Søndag 8.
Onsdag 11.
Weekend 13. – 15.
Søndag 15.
Lørdag 21.
Onsdag 25.

Samlet førstegangsinstruktion for vinterkaniner
O-løb fra Gåsehuset
Infoaften
1.sal udlejet fra fredag kl. 16 søndag til kl. 12
Divisionsmatch O-løb
Hjælperfest
Instruktør kick off

Maj
Weekend 4. – 6.
Tirsdag 8.
Torsdag 10.
Weekend 12.-13.
Søndag 13.
Lørdag 26.
Lørdag 26.

Hold øje med opslag: Pinsetur til Fanø rundt
1.sal udlejet fra fredag kl. 16 til søndag kl. 12
Infoaften
Kristi Himmelfart: Struckmannparken/Opslag:Langtur fra Flensborg
Kajakinstruktørkursus i Kongeværelset
73. Stifinderløb i Danstrup Hegn O-løb
Introfest
Årets uge tur til Poznan i Polen. Hjemme 3.juni

Juni
Fredag 1.
Tirsdag 5.
Fredag 8.
Lørdag 9.
Fredag 15.
Lørdag 16.
Lørdag 23.
Fredag 29.

Grill & Roning og Måneskinstur
Roning på Søerne
Grill & Roning
Bellevue Ocean Race (surfski)
Grill & Roning
1.sal udlejet
Klubfødselsdag / Skt. Hans / Grill & Roning
Måneskinstur

Juli
Weekend 20.- 22.
Fredag 27.
Lørdag 28.
Weekend 27.- 29.

1.sal udlejet fra fredag kl. 13 til søndag kl. 13
Måneskinstur
Amager Strandpark Rundt (kajakroer)
1.sal udlejet fra fredag kl. 12 til søndag kl. 12

August
Dagene 10. – 11.
Lørdag 18.
Fredag 24.
Lørdag 25.
Lørdag 25.
Søndag 26.

1.sal udlejet fra fredag kl. 11 til lørdag kl. 12
Kanindåb + fest
Måneskinstur og Langdistance (LDK)
Langdistance (LDK) + fest
Kronborgløbet/DM Ocean race (surfski)
Langdistance (LDK)

Sammensat af Kristine Dejgaard Thomsen og Birgitte Wraae Frydendahl m.fl.

22

| DSR NR 1 | Februar 2018

Bestyrelse og udvalg
Formand
Kasper Haagensen
4083 5535
formand@
danskestudentersroklub.dk

Kasserer
Johan Frydendahl
2278 9917
kasserer@
danskestudentersroklub.dk

Materielforvalter
Anne Yde
8618 3884 / 5354 1054
materiel@
danskestudentersroklub.dk

Kaproningschef
Martin Scherning
2610 0151
kaproning@
danskestudentersroklub.dk

Motionsrochef
Marlene Evensen
9999 9999
motion@
danskestudentersroklub.dk

Sportsrochef
Jan P Mikkelsen
2679 7499
sport@
danskestudentersroklub.dk

Langtursrochef
Niels Bak Henriksen
2639 0625
langtur@
danskestudentersroklub.dk

Husforvalter
Hans Søndergaard
2728 1191
husforvalter@
danskestudentersroklub.dk

Barudvalg
Claus Jørgen Eskerod
6094 1215
baren@
danskestudentersroklub.dk

Tøjudvalg
Juliane Elander Rasmussen
2813 9617
toejudvalg@
danskestudentersroklub.dk

Sekretær
Kristine Dejgaard Thomsen
2567 1011
sekretaer@
danskestudentersroklub.dk
Instruktionschef
Martin Grand Ast
2991 1703
instruktion@
danskestudentersroklub.dk
Kajakrochef
Jesper Millung
4050 0850
kajak@
danskestudentersroklub.dk
Orienteringssektion
Formand
Ronald Clausen
4588 5886
ronald@brclausen.dk

Kontingent
kasserer
kontingent@danskestudentersroklub.dk

Vil du læse bestyrelsens referater, så findes de her:
Groupcare / DSR mailliste / filer / Bestyrelsesreferater

Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55,
2100 København Ø
Bankkontonr.: 		
Girokonto: 			

Danske bank: 1551-4330162813
500 34 66

Hjemmeside:		

www.danskestudentersroklub.dk

Bagsværd Sø mens vi venter på forår
Foto: Peter Munch
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Afsender:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget 55,
2100 København Ø

