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Forord 

I forordet til årsberetningen for 1989 udtrykte vi det 
håb, at 1989-beretningen måtte blive den første af en 
lang række årlige beretninger om livet i DSR. Derfor 
glæder vi os over, at det også i år er blevet besluttet at 
udgive en samling af beretninger om klubbens forskel
lige aktivitetsområder samt om de særlige begivenhe
der i sæsonen 1990. 
Dette års beretning følger samme disposition som sidste 
års, men er knap så voluminiøs, da vi denne gang ikke 
skal samle op på adskillige års historie. På et enkelt 
punkt er der dog tale om en ikke tilsigtet indskrænk
ning, idet det i år ikke har været muligt for os at udar
bejde en rostatistik, eftersom roprotokolleme for balv
anden måned af den mest hektiske sommerperiode 
beklageligvis er bortkommet. Til gengæld har Jørgen 
Foss og H. C. Blomberg udarbejdet en revideret over
sigt over båd parken til brug for beretningen. 
Enhver, der også er i besiddelse af et eksemplar af 
sidste års beretning, kan for sig selv sammenholde, 
hvad der dengang udtryktes af intentioner og bange 
anelser, med de faktiske begivenheder og drage sine 
konklusioner. På et punkt er ønsker og håb dog ganske 
klart gået i opfyldelse: klubhusets køkken og veranda er 
nu helt færdigrestaurerede, og mon ikke de fleste er 
glade for resultatet? 
Arsberetningens redaktion har i alt fald sat pris på at 
kunne mødes i venligere omgivelser end sidste år. 

Mette Bacher Jensen 
Bente Tholstrup 
Nicolai Lindgreen 
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Form:;' (Idens beretning for sæsonen 1990 

Rosæsoaen 1990, der gik fra søndag den l. april til lørdag den 27. 
oktober, har været kendetegnet ved en meget stor aktivitet på næsten alle 
områder. Der har været mange nye tiltag for at gøre DSR til en bedre klub 
at færdes i for medlemmerne, og vi kan se tilbage på en sæson med mange 
gode resultater, ikke mindst på kaproningsbanerne. 

1989 gaven medlemstilgang, der var ved at tage pusten fra alle. 
Nogle gik måske med et stille håb om, at denne tilstrømning ville stilne 
lidt af, men nej, roning ser stadig ud til at være en aktivitet, der kan træk
ke den studerende ungdom til. 

Det er klart, at vi efter en sæson med så stor tilgang som 1989 næ
sten naturnødvendigt måtte få en sæson med et større antal udmeldelser 
end normalt. Nettoresulatet har dog været, at klubben atter i år er vokset. 
Medlemstallet er pr. 1. oktoher: 

aktive medlemmer: 
passive medlemmer: 
indmeldte i sæsonen: 

776 
19 

_ 81 

(7 13) 
( 55 
(. 71 ) 

DSR's formand, Heruling Rasmussen, i fuld aktivitet. 

Instruktionen har derfor også i 1990 været en fplllll d llltl I up IV<: . 

Straks fra sæsonens start var der en meget stor søgnill l' III I II I II v , ,Ir 
holdt instruktØrkurser, blandt andet et "kan ind n. '111'1 III I I " lIllIen, 

hvor instruktørerne samledes en weekend i maj. Det har været, som om til
gangen er kommet lidt jævnere over s:æsonen, end vi har vær~t vant til i 
tidligere sæsoner. StyrmandsinstruktIOnen h~r som sædv~nlIg væ~et en 
flaskehals, som vi godt kunne tænke os udvIdet. ScullermstruktJonen 
kom i gang igen med Mogens Haut som primus motor. Indkøbet af to nye 
plastscullere har bevirket, at mange har fået øjnene op for. denne f?rm ~or 
roning. Kajakinstruktionen har atter i år kørt på bedste VIS. Det vIser SIg, 
at den gruppe af medlemmer, der har lyst til at ro kajak, har udvist en 
meget stor evne til at få denne del af klubbens aktivitet til at fungere. 

Instruktionsudvalget fungerede godt i de første måneder, men heref
ter var det, som om det faldt lidt fra hinanden. Selve instruktionen forlØb 
udmærket, men har nok tæret en del på en gruppe af medlemmer. Der er 
nu nedsat et nvt udvalg med en god grundstamme fra det gamle samt et 
antal nye medlemmer. Jeg håber, at det lykkes for dem at løs.e opgaven, da 
dette er en absolut betingelse for, at klubben kan fastholde SIt medlemstal. 
Vi må se i øjnene, at vor medlemsgruppe hovedsagelig består af stude
rende hvorfor en stor del af dem vil forlade os igen efter endt studium. 

Motionsroningen har været styret af et meget aktivt motionsudvalg, 
der har sørget for, at der var en fungerende rovagtsordning tirsdag aften, 
torsdag aften og søndag formiddag. Dette udvalg har også stået for et 
meget stort antal arrangementer med god søgning af medlemmerne. 

Langtursroningen har haft lidt trange kår. En af grundene er nok, at 
vi ikke mere har huset i Nivå, hvor nye medlemmer kunne få smag for at 
ro lidt ud over det daglige rofarvand. Desværre har vi netop fået Overfred
ningsnævnets endelige kendelse vedrørende en mulig placering af et ~yt 
hus. Kendelsen afgør, at vi ikke skal regne med at få et hus med en belIg
genhed som vort gamle. Vort andet hus, Gåsehuset i Allerød, er desværre 
alt for ukendt blandt de fleste medlemmer. Orienteringssektionen benytter 
huset en del, men langt flere medlemmer kunne have glæde af det. Lang
distancekaproning blev forsøgt arrangeret med et ikke alt for godt resul-
tat, men jeg er sikker på at vi gør forsøget igen næste år. . 

Vintergymnastikken har igen i 1990 haft et stort omfang. Der afvik
ledes nu 10-11 hold om ugen med god deltagelse. Især holdene mellem 
17 og 19 var godt besøgt, ja man kan vel roligt sige overbelagte . Også 
sommergymnastikken var også en succes i 1990. 

Klubliv og klublokaler hører sammen. Nogle har nok opdaget, at der 
har været stor aktivitet med ombygninger på 1. sal. Dette har ikke netop 
været fremmende for klublivet, men jeg håber, at vi kan tage revanche, nu 
hvor lokalerne står færdige. Det blev besluttet for snart et par år siden at 
tage fat på en gennemgribende restaurering af huset. Regningerne for u
planlagt vedligeholdelse blev stadig større og p.ressede de egentlIge for
bedringsarbejder ud. Først på sommeren gik VI I gang med verandaen. 
Resultatet kan nu beses. Jeg håber, at verandaen i sin nye form vil danne 
rammen om et godt klubliv i mange år. 
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Fonnanden overrækker Susanne Petersen, Mie Raabymagle og Marie Granholm en erkendt
lighed for deres indsats ved indretningen af køkken og veranda. (MBJ fol.) 

Køkkenet har i mange år trængt til at blive renoveret. Det opfyldte 
på intet område de krav, der stilles fra veterinærmyndighederne til et 
restaurationskØkken. En ombygning som den, vi gik igang med, stiller 
store krav til klubbens Økonomi, men vi har ikke fØlt, at det var rigtigt at 
lave en halv løsning på et for klubben så vigtigt område som køkkenet. 

Når ombygningen er helt færdig, vil den have kostet os 1.2 - 1.3 mill. 
kr. Finansieringen er foregået ved tilskud fra en række fonde med sam
menlagt 520.000 kr. Resten har vi selv finansieret, dels over den ordinære 
drift og dels ved lån. Lånet, som forventes at blive af stØrrelsesordenen 
300.000 kr., regner vi med at kunne indfri i lØbet af 3-5 år. 

Når kØkkenet står færdigt, standser ombygningerne på 1. sal. Der er 
stadig en del, der kan gøres, men der er andre områder, der trænger sig 
mere på. Isoleringen af huset er elendig, hvilket koster os meget store 
beløb hvert år i varmeregninger. Der er allerede undersøgelser igang på 
dette område, og forbedringer vil blive foretaget i det omfang, vi har råd, 
og det er økonomisk fordelagtigt. Hele stueetagen trænger til en kærlig 
hånd. En renovering af denne vil blive foretaget, efterhånden som vi f<l r 
økonomisk mulighed for det. 

Klublivet har naturligvis været generet af den megen ombygninI <;. 1" 

tivitet. Det er dog lykkedes kØkkenudvalget, kaninmodtagels ~ lI d ItI I' 
og barudvalget at få det hele til at fungere nogenlunde. Især SH IO.I ' ' "" I 
blev der gjort en fantastisk indsats fra køkkenudvalget og en IId \' ltl PI I II. 
af medlemmer med at servere middag. Der var mange: al l. " '. 1 l, II I .I. , 
blev serveret mad for 50-70 merl lemmer. Desværre h,, 'oIl ' 11"11111 " IIU 
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til en gang hen på foråret, hvorefter madlavningen blev lidt mere spora
disk. Jeg tror, at alle glæder sig til at se køkkenet fungere igen efter endt 
ombygning. 

Materiellet har været brugt meget i år. Der har været mange aftener, 
hvor praktisk taget alt, hvad der kunne flyde, har været på vandet. Vi har i 
år ansat en bådemand, Kim Knudsen, for at sikre, at materiellet var i så 
god stand som muligt. Det må konstateres, at dette tiltag har været en 
succes. Dels har vor bådepark været brugbar hele sæsonen, dels er der end
og foretaget en del forbedringer. Også på ombygningsfronten har vi haft 
glæde af Kim, idet han har udført alt tømrerarbejdet på verandaen. 

Af nye både har vi i den forlØbne sæson fået en plast fireårers inrig
ger, to plast singlescullere til motionsafdelingen og to kajakker. Til kapro
ningsafdelingen blev anskaffet en singlesculler, en dobbeltsculler, en 
dobbeltfirer og en otter. 

Med disse anskaffelser og det arbejde, der gøres med istandsættelse 
af ældre både, må vi siges at være ganske velforsynede med materiel til 
den daglige roning. 

Vi har i de senere år modtaget en del penge som arv. Alt i alt er disse 
midler med forrentning blevet til ca. 350.000 kr. De har i det forlØbne år 
tjent som økonomisk buffer for de initiativer, bestyrelsen har taget. Vi har 
ingen aktuelle planer om at gøre indgreb i disse penge. 

I forbindelse med DFfR's arbejde med rapporten "Roning år 2000" 
besluttede vi i bestyrelsen at starte en debat om vor egen situation -
"DSR mod år 2000". Første trin i denne var en debatweekend i Nivå, 
hvor vi samlede 22 medlemmer, heriblandt bestyrelsen. De emner, der 
blev lagt op til debat, var - Motion - Konkurrence - Uddannelse - Klub
liv - Rekruttering/profilering. Weekenden forlØb med meget stor debat
lyst, og der blev arbejdet til ud på de små timer. 

Jeg skal her blot nævne nogle af de ideer og anbefalinger, der frem
kom. Den gruppe, der arbejdede med rekruttering og profilering, mente 
ikke, at der var behov for at drive aktiv rekruttering med den tilgang, vi 
oplever. Man mente derudover, at vi bØr profilere os som en klub med et 
hØjt niveau på de uddannelsestilbud, der gives medlemmerne. Dette blev 
kraftigt bakket op af uddannelsesgruppen, der kom med en del konkrete 
oplæg. Den gennemgående opfattelse var, at uddannelse af medlemmer 
er en aktivitet, der bØr fortsætte langt ud over kaninstadiet. Der var mange 
ideer om videregående instruktion/træning og teoretisk uddannelse for at 
give en bedre indsigt i roningen. Der blev søsat et projekt "Motion+", 
som vi sikkert kommer til at høre mere til, dækkende en langt mere struk
tureret form for motion/træning, til de der ønsker dette. 

Klublivsgruppen kom langt omkring med ideer til aktiviteter/arrange
menter spændende fra egentlige roarrangementer til kulturelle arrangemen
ter. Køkkenet blev naturligvis også debatteret heftigt, uden at der kom 
nogen konklusion. 

Motions- og konkurrence grupperne viste sig at arbejde med de sam
me ting - motion og konkurrence på mange planer. 
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Dette møde var en begyndelse. Ingen forventede, at vi skulle reforme
re DSR på en weekend. Planen er, at debatten skal ud til medlemmerne -
der vil måske blive indkaldt til medlemsmØder om enkelte emner - og der 
skal følges op med en eller flere weekends med mere specifikke opgaver. 
DSR har i dag en form, der er skabt bevidst eller ved tilfældigheder. Der 
er ingen, der har postuleret, at denne er forkert og derfor skal undergå 
store ændringer, men kan vi gennem dette arbejde finde, beskrive og æn
dre nogle få områder, skulle der være en god chance for at udvikle klub
ben i positiv retning. 

Henning Rasmussen 
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Gudmund Schacks Mindefond 

Klubben sydede af noget af den stemning, man forestiller sig, at der 
var i gamle dage, hvor - som det sagdes i et jubilæumsskrift for næsten 50 
år siden - klubben var mødested for det københavnske high life . 

Den 3. september 1990 skulle der for første gang ske uddeling af to 
legatportioner af Gudmund Schacks Mindefond , som stiftedes den 17. juni 
1988, på 90-års dagen for Gudmund Schacks fødsel. 1 den anledning var 
der indbudt til reception i klubben, der trods den igangværende ombygning 
viste sig fra den bedste side. 

Efter velkomsten ved Mindefondens formand , advokat T. Ingemann 
Hansen, der glædede sig over, at det nu - 2 år efter Fondens stiftelse - var 
muligt at foretage uddelinger efter Fondens formål , blev ordet givet til 
Bernt Hjejle. Hrs. Hjejle, der livet igennem har været Gudmund Schacks 
rokammerat og nære ven, tegnede et billede af Gudmund Schack og hans 
rolle i og betydning for DSR, rosporten og hele idrættens verden, ligesom 
Gudmund Schacks indsats i Danmarks frihedskamp blev fremhævet. 

Gudmund Schacks Mindefond har til formål at støtte dansk idræt , der
under navnlig sådanne idrætsgrene, der havde Gudmund Schacks særlige 
interesse, såsom rosporten , handicapidrætten og dansk deltagelse i de 
Olympiske Lege, ligesom der også af Fondens midler kan gives bidrag til 
formål, der har forbindelse med Danmarks fri hedskamp 1940-45 . 

Fondens første uddelinger opfyldte to af de fremhævede hovedformål. 
Dr. med. , Niels Hemy Secher - en kendt skikke lse i DSR og selv 

tidligere verdensmester i dobbeltsculler :... motiverede valget af DSR
roeren Bjarne Eltang som modtager af den første legatportion og omtalte 
Bjarne Eltangs sejre i verdensmesterskaberne i letvægts singlesculler i 
1983 og 1984, samt bl.a. Henley-sejrene i 1985 (dobbeltsculler) og 1986 
(singlesculler), foruden en række Danmarksmesterskaber. Bjarne Eltang, 
der i klubben kendes ikke blot som kaproer, men også som deltager i de 
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daglige arrangementer, modtog herefter legatet af HKH Prinsesse Bene
dikte, som er Mindefondens protektor. 

Derefter motiverede fru Susanne Heering valget af Henrik Jørgen Jør
gensen fra Dansk Handicap Idrætsforbunds lokalafdeling i Gladsaxe som 
modtager af den anden af årets to legatportioner. Fru Heering fremhævede 
DHIF's store og betydningsfulde arbejde for at placere handicapidrætten i 
befolkningens og - nok så vigtigt - sportspressens bevidsthed som en 
seriøs idrætsudØvelse og ikke som en beskæftigelsesterapeutisk opfindelse, 
ligesom hun understregede den væsentlige betydning, handicapidrætten 
har på sine udøveres selvrespekt og livskvalitet. HKH Prinsesse Benedik
te overrakte herefter Mindefondens anden legatportion til Henrik Jørgen 
Jørgensen. 

Efter prisuddelingen takkede advokat T. Ingemann Hansen HKH 
Prinsesse Benedikte og kulturministeren for, at de var kommet til stede, 
og de opfordredes, sammen med de mange fremmødte, indbudte gæster, til 
at smage på køkkenets frembringelser - sandwiches og vin. Gæsterne 
havde et par gode timers samvær. 

Det blev en dag helt i Gudmund Schacks ånd. 

Nicolai Lindgreen 
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Husforvalterens beretning for 1990 

Dette er beretningen om et dyrt og vigtigt område af DSR. Mit an
svarsområde i klubben betragter jeg som værende meget væsentligt for 
klubbens trivsel. Det, at klubhuset fungerer tilfredsstillende, er måske ikke 
en absolut forudsætning for, at vi kan dyrke roningen og andre idrætsakti
viteter, vi har på programmet; men det er alligevel en fordel, og det er et 
stort plus for klublivet på 1. sal. 

Nogle medlemmer har den opfattelse, at det er ret underordnet, hvor
dan lokaler og mØbler ser ud, når blot de er der. Det er ikke et synspunkt, 
der har haft tilslutning blandt majoriteten i bestyrelsen i den forlØbne 
sæson. Det at have indbydende lokaler bidrager til en god atmosfære, og 
det at satse på kvalitet koster nok mange penge, men kan i de fleste tilfæl
de svare sig i længden. 

Klubbens gamle køkken har længe trængt til en gennemgribende 
renovering, og projektering af et nyt køkken har med mellemrum været på 
tegnebordet i mange år. Nu er denne fase overstået, og realiseringen af et 
nyt kØkken er undervejs. Primo oktober 1990 forsvandt det gamle kØkken, 
baren og klubbens skorsten i en lidt for voldsom støvsky. Resterne af huset 
er dog kommet til syne igen, og det meste af byggeaffaldet er fjernet. Det 
nye køkken er under ombyging her ved sæsonens slutning og bliver forhå
bentlig færdigt, inden vi er ret langt inde i den nye sæson. 

Lukningen af kØkkenet er en alvorlig gene for klublivets udfoldelse 
på l. sal, men for at bøde lidt på dette har køkkenudvalget indrettet en 
nødbar i det tidligere billardrum, så medlemmerne stadig kan købe drikke
varer etc. 

Ombygningen skulle efter en optimistisk plan være startet primo april, 
men realiteterne viste noget andet. Nu ser vi frem til et nyt superkøkken, 
ny bar og en næsten ny slyngelstue. Den tabte omsætning under ombyg
ningen forventer jeg indvundet meget hurtigt. 

Inden køkkenrenoveringen gik i gang, blev verandaen imidlertid 
renoveret gennemgribende med nye vinduer og yderdØre, nyt isoleret loft, 
gulvbelægning, elinstallation, belysning, varmeanlæg og maling. 

De gamle møbler bliver også fornyet, selvom mange medlemmer 
syntes om de gamle stole. De er udtjente, betrækket er slidt op, og armlæ
nene går itu. Ombetrækning og reparation af stolene ville være urimelig 
dyr, og desuden er de gamle stole uhåndterlige og tunge at flytte rundt 
med. Nu er det mit håb, at det nye lokale vil blive rammen om et godt 
klubliv . 

For at realisere disse ombygninger har jeg haft assistance af kompe
tente medlemmer. Til planlægningen af køkkenet har jeg haft hjælp at Mie 
Raabymagle og Susanne Petersen, der begge læser til husholdningskonsu
lenter, og ikke mindst af Marie Granholm, der som arkitekt har medvirket 
både med veranda og kØkken og været en fortræffelig samarbejder. 
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På håndværkersiden er rosporten stærkt repræsenteret således: 
Tømrerarbejde på veranda: DSR's egen tømrer og bådereparatør Kim 
Knudsen, træner i Roklubben Stevns. 
Tømrerarbejde på køkkenet: Ib Arnoldi, træner i Viking, Fakse Ladeplads. 
VVS: Kruses Vanneteknik ved Ib Kruse, veteranroer i DSR med en lang 
rokarriere på de internationale baner bag sig. 
Malerarbejde: Hans Frederiksen, veteranroer i DSR og Ib Kruses makker i 
2X nu og tidligere. 

Kort tid før standerstrygningen knækkede klubbens flagstang i 4 
stykker. Det var ikke uventet, for råd havde gennem årene svækket den 
mere og mere; således blev den af samme grund forkortet med 1.5 meter 
for nogle år siden. Det lykkedes på rosæsonens næstsidste dag at få rejst 
den nye flagstang og hejst standeren igen, så den på rette vis kunne stryges 
dagen efter. Flagstangen er nu kommet frem i dagens lys i modsætning til 
før, hvor den var næsten gemt bag piletræet. 

Mogens Haut. 
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Materielforvalterens beretning. 

Året 1990 blev ligesom de foregående år kendetegnet ved en hel del 
aktivitet på materielområdet. Ved standerhejsning havde vi den fornøjelse 
at kunne dØbe en toårers inrigger (Brage), en fire årers inrigger (Hugin) 
samt en kajak (Peraya). Inden sommerferien modtog vi desuden endnu en 
fireårers glasfiber inrigger (Munin) fra Grejsdalens Bådeværft samt to 
plast single scullere (Psi og Ksi). 

\'Arbejdsordningen fungerede fint i efteråret 1989 og foråret 1990. Vi 
havde stort set nået de fastsatte mål ved standerhejsningen. Ca. en tredje
del af træinriggerne blev slebet og lakeret. En betragtelig opgave, da der 
anvendes ca. 75 medlemstimer pr. båd til en sådan øvelse. I fremtiden vil 
vi i materiel udvalget satse på, at træbådene i snit slibes og lakeres hvert 
tredje eller fjerde år. Årerne havde som vanligt fået en del skader primært 
på årebladene, hvilket gaven del limnings- og malerarbejde. I 1990 blev 
alle stativer til inriggere hævet 10 cm., således at de nederste både i frem
tiden undgår skrammer under parkering. I alt blev der brugt ca. 1400 
medlemstimer i bådehallen. Hertil skal lægges de ca. 100 timer, som sam
fundstjenesten har brugt. En del valgte at betale sig helt eller delvist fra 
bådevedligeholdelsen, hvilket indbragte 18.000 kr., som skulle bruges til 
profussionel arbejdskraft. 

~ Året 1990 var også et år, hvor DSR igen fik en bådebygger i sit brød. 
Kim Knudsen startede i forsommeren og var straks i gang med at reparere 
de løbende skader på bådene samt med at sætte nye vinduer i verandastu
en. Kims ansættelse er særdeles velkommen, idet vi i udpræget grad har 
manglet professionel arbejdskraft til at forestå de mere komplicerede 
reparationer. Det er 10--15 år siden DSR sidst havde en bådebygger ansat-" 

Efter standerstrygningen i oktober kom den ordinære generalforsam
ling i november. Ved denne lejlighed benyttede jeg muligheden for at 
træde tilbage som materielforvalter. Efter fire spændende år på denne post 
var det på tide at søge nye udfordringer. Jeg forbliver dog i materieludval
get for at videreføre EDB-systemet omkring arbejdsordningen. Finn Kit
telmann blev valgt som ny materielforvalter. Hans første handlinger var at 
udvide materieludvalget, således at det i dag er velfungerende og dyna
misk. 

I anledning af dels skiftet af materielforvalter og dels det faktum, at 
der ikke er skrevet beretning over de foregående år, er det rimeligt at se på 
udviklingen i de sidste fire år. HovedhjØrnestenene i bådvedligeholdelsen 
har i denne periode været materieludvalget og arbejdsordningen. Sidst
nævnte var en nyskabelse, som skabte en del diskussion. Bådenes tilstand 
talte imidlertid deres tydelige og overbevisende sprog. De fleste både 
manglede lak, de var utætte, manglede brædder, hvilket medførte flere 
skader osv. Ca. 1/3 af bådene var i en stand, så de ikke kunne bruges, de 
var "hyldefyld" . 
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Det første år gik med at tætne de værste huller med lim, glasfiber og 
træ. En professionel bådebygger ville sikkert have gjort store øjne, men det 
fungerede, bådene kom på vandet. Bundtøjet blev lavet, så vi undgik at få 
nye skader. Her er det på sin plads at nævne Knud Mikkelsen (Mikkel) og 
Jørgen Foss, som sammen med undertegnede tog det store slæb. Efter de 
første to år havde vi fået det meste "hyldefyld" på vandet. Det var til
trængt, fordi der var en jævn stigning i antallet af medlemmer. 

Så småt begyndte vi at få nye både som gave fra Ree's Legat , Ven
nerne og Bådeværftet. I sommeren 1988 havde DSR fået så stærk en øko
nomi, at vi for egne penge købte en glasfiber fireårers inrigger (Hugin) fra 
Grejsdalens Bådeværft. Siden da er flere både fulgt efter. I perioden fra 
1970-85 fik DSR 3 nye inriggere, fra 1985-90 fik vi 7 nye inriggere, hertil 
skal lægges 4 kajakker og 2 single scullere. I samme periode steg med
lemstallet fra 400 til 750. Disse tal taler deres eget sprog! 

I dag står vi i den lidt paradoksale situation, at der er pladsmangel i 
bådehallen. Skal der nye både ind, må der noget andet ud. Indkøb af nye 
stativsystemer kan dog hjælpe lidt på denne situation. 

Strategien for de kommende år er stadig at basere vedligeholdelsen på 
arbejdsordningen og materieludvalget, men som noget nyt har vi Kim til at 
tage de løbende skader om sommeren samt de vanskelige opgaver. Vi må 
arbejde professionelt, der skal ikke ligge beskadigede både i bådehallen. 

· De gamle både skal så småt gennemgås af Kim, så de bliver en fornøjelse 
at ro i. Specielt bådene bygget på DSR's Bådeværft er hurtige og derfor 
bevaringsværdige. DSR's Bådeværft bør igen reparere romateriel. Kunsten 
at reparere en inrigger eller en kapronings båd er der kun få, som kan. Vi 
bør sørge for, at denne aktivitet genopstår i Bådeværftets lokale! :..! 

Arbejdsordningen bør efterhånden revideres. Med udbygningen af 
køkkenet og verandaen er der opstået et behov for at inddrage de gymna
stikaktive, som ikke bruger bådene, i køkkenets aktiviteter. Et løst over
slag baseret på ro-statistikkeme siger, at der er ca. 200 medlemmer, som 
ikke ror, men som laver gymnastik. Ideen om, at brugerne af en klub også 
skal være med til at opretholde de funktioner, som man bruger, bør også 
gælde disse mennesker. Ror du, ja så er du med til at vedligeholde både
ne. Laver du gymnastik, ja så laver du mad. 

Erik K. Rasmussen. 
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DSR 'S bådpark januar 1991 
for motionsroere 

Type Navn Lev.ldøbt Leveret af 

Fire-åres Dan 1937 
inrigger Viking 1956 DSR nr. 248 

Thor 1967 DSR nr. 307 
Balder 1967 Løgstør 
Bjarke 1973/1974 Vichtor Jensen 
Gudmund 1988 Vichtor Jensen 
Ydun 1988 Vichtor Jensen 

(Fiber) Hugin 1989/1990 Grejsdalen 
(Fiber) Munin 1990/1991 Grejsdalen 

Fire-åres Olsen 1937 
J /2 outrigger Odin 1945 eller 46 

To-åres Frederik d. IX 1950 DSR nr. 189 
inrigger Elektra 1957 DSR nr. 279 

Hroar 1959 DSR nr. 286 
Helge 1959 DSR nr. 290 

(Fiber) AR 1966/1967 Odense og Viinsted 
(Fiber) PR 1966/1967 Odense og Viinsted 

Tjalfe 1967? Vichtor Jensen 
Fafner 1968 DSR nr. 309 
Loke 1968 DSR nr. 310 
Hjalte 1968/1969 Løgstør 
Absalon 1970 Vichtor Jensen 

(Fiber) Svante 1973/1974 Vordingborg/DSR 
Freja 1981/1982 Vichtor Jensen 
Sif 1986/1987 Vichtor Jensen 
Brage 1989/1990 Vichtor Jensen 

(Fiber) Frigg 1989/1990 Grejsdalen 

Otter Ormen 1937 
J /2 outrigger 

Db. tre'er (Fiber) Heimdal 1982 Vordingborg 
J /2 outrigger 

Db.ScI.m.St. Jocunde 1947 DSR nr. 120 
J /2 outrigger 

Dobbeltsculler (Fiber) Aurora ? 

Singlesculler Svava ? DSR nr. 181 
"Svava'er" Ny 1950 DSR nr. 191 

Ran 1959 DSR nr. 294 
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Type Navn Lev./døbt Leveret af 

Singlesculler Alf 1957 DSR nr. 272 
Daphne 1960 DSR nr. 298 
TUlO 1962 DSR nr. 300 
Gamma 1964 DSR nr. 301 
Epsilon 1967 DSR nr. 304 
Tau 1967 DSR nr. 308 
Grumme ? 

(Fiber) Vips ? DSR nr. 43 
(Fiber) nn = no name ? 

Klinkbygget (blå/hvid) 
(Fiber) Svip ? 
(Fiber) Michael ? 
(Fiber) Psi 1990/1991 
(Fiber) Ksi 1990/1991 

Ener-kajak 
(Fiber, Surfer) Hval 1982 
(Fiber, Surfer) Delfin 1982 
(Fiber, Surfer) Marsvin 1983 
(Fiber, Surfer) Sæl 1983 
(Fiber, Surfer) Odder 1984 
(Fiber, Fix-Fax) Bæver 1988 
(Fiber, Tracer) Peraya 1989/1990 
(Fiber, Tracer) Havkat 1990/1991 
(Fiber, Zenit) Grind 1990/1991 

Toer-kajak 
(Fiber, Tirana) Elefanten 1986 

Udarbejdet af Jørgen Foss og Hans Christian Blomberg. 
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Kaproningsafdelingen 1990 

De fleste læsere af DSR's Årsberetning er nok klar over, at DSR 
havde meget stor succes på kaproningsbanerne rundt om i verden. 

Der var stor bredde i kaproningsafdelingen, der spændte lige fra 
juniorer til seniorer og den ypperste elite, mens vi som sædvanlig også var 
repræsenteret ude omkring af de helt gamle roere, veteranerne, der bare 
ALDRIG kan stoppe deres udfoldelser på vandet. 

Kaproningsafdelingen havde, ligesom "Dyne-Larsen", et godt tilbud 
til DSR's medlemmer. Man tilbød at lære folk kaproning med mulighed 
for pæne nationale placeringer det første år. Håbet var at få nye til at blive 
så interesserede i konkurrenceroning, at vi hele tiden har nogle stærke 
roere i den danske elite, når de nuværende stjerner stopper karrieren. 

Ca. 30 nye meldte sig til træning i vinterperioden, hvor der flere 
gange om ugen var faste hold i både ergometre og robassin. 

Man startede på vandet i Påskeferien, hvor Bagsværd Sø og omegn 
dannede rammerne om en større træningslejr. 

DAMERNE FØRST. 

På spindesiden blev der dannet en dobbeltfirer og en singlesculler af 
fem nye. 

Susanne Agersnap, Malene Hasse, Rie Sørensen og Lene Andersson ved Forårsregattaen. 
(MBJ fOL) 
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Susanne Agersnap, Malene Hasse, Gitte Geisler Rasmussen, Rie 
Sørensen og Lene Andersson trænede meget flittigt i begyndelsen af sæ
sonen og stillede op ved forskellige regattaer herhjemme. Desværre er 
konkurrencen i dobbeltfirer hos damerne ikke særlig god. De nye damer 
mødte hver gang ?old, der havde flere års erfaring på bagen, og trods den 
mege~ trænmgsflid vankede der ikke de helt store resultater til disse nye 
entuslast.er. So~ sommeren skr~d frem, blev det hurtigt klart at pigernes 
forven.tnmger til det at ro kapronmg, var meget forskellige. 

SIdst på sæsonen valgte Rie SØrensen og Lene Andersson at satse på 
d.ob.beltsculler. De to viste meget stor seriøsitet og havde da også nogle 
ngtIg gode feber~øb mod to I~ge så nye roere fra KVIK. Lene og Rie gik til 
opgaverne med Ildhu . De fik gennem den megen træningsflid mere og 
mere s!yr på deres roteknik, hvad "arvefjenderne" ikke gjorde, hvilket 
pludsehg betød at andre og lidt mere erfarne hold fik ganske god konkur
rence af vore nye damer. Således markerede Lene og Rie sig stærkt ved 
Danmarksmesterskaberne, hvor de var lige ved at få has på sidste års 
Danmarksmestre fra SKJOLD. 

Vor. 198?-roer, Vibeke østergaard, roede i 1990 dels singlesculler 
letvægt I semor All-klasserne og dels dobbeltsculler, kombineret med 
Lyngby Dameroklub. Det blev til en del gode resultater gennem sæsonen 
ved de hjemlige regattaer, selvom konkurrencen i Senior All ikke var 
særlig stor. 

Vibeke opnåede iøvrigt at blive Danmarksmester i dobbeltfirer sam
men med Birgitte Hanel, Regitze Siggaard og Mette K. Hansen. Holdet 
vandt en markant sejr over arvefjenden fra Lyngby Dameroklub . Desværre 
er ?amernes dobbeltfirer ved DM som regel kun et opgør mellem to hold, 
hV.Ilke~ har. været normal kutyme gennem de sidste par år. Om det er aftalt 
spIl, vIdes ikke, men man har skiftedes til at vinde mesterskabet således, at 
det n~ står a point . DM-finalen 1991 bliver afgørende for, hvilken klub 
der vmder den udsatte pokal til ejendom. 

Mette K. Hansen roede det meste af 1990 singlesculler letvægt. Des
værre ~ar hun gennem sæsonen plaget af skader, så resultaterne blev 
temmehg magre. 

Det er vel ingen hemmelighed, at DSR fik to verdensmestre i 1990. 
Oven i købet hos damerne. 

Mette Bloch vandt letvægts singlesculler på Tasmanien efter et meget 
veJdisponeret løb, hvor hun langsomt "åd" modstanderne en for en. 

Et døgn efter kunne vi atter fryde os over endnu et verdensmesterskab 
til DSR. På TV så vi en MEGET suveræn dobbeltsculler fra Danmark 
vinde V~rden~mesterskab i den bedste tid (i den bådtype) nogensinde. Det 
var Regltz:e SIggaard, der sammen med Ulla Jensen fra Køge var med til at 
gIve d~n fmeste reklame for rosporten og dansk dameroning. 

VI h.avde alle HÅBET, at det ville gå sådan, men det er jo bare pragt
fuldt at VI kunne få to verdensmestre indenfor et døgn. 
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På Tasmanien blev Mette Bloch Danmarks første kvindelige verdensmester i roning . 
(MBJ fol. ) 

Mette Bloch tog sig som eneste dansker også af guldet ved Goodwill 
Games i Seattle, inden VM mens Regitze og Ulla som første danske kvin
der nogensinde vandt ved verdens største regatta i Luzern . 
Bedre reklame kunne DSR vel ikke få? Sådan skulle den skæres! 

ALSIDIGE DAMER. 

Vor eneste juniorpige, Mette Andersen, havde et lidt magert år i 1990. 
Det kneb ind imellem med viljen til at ro singlesculler, der jo ER en båd 
type for enspændere! 

DSR 's damekaproere havde håbet på at score hattrick ved at vinde 
dameotteren ved Efterårskaproningen på Bagsværd Sø. Man havde satset 
på, at det skulle være 3. sejr i træk - men det skulle ikke gå som så. 

Der var hverken sæder i båden eller årer klar, da holdet skulle ro ud til 
start. Undskyldninger er der nok af, men sådan en forvirring inden et løb er 
vel nok til , at et hold ikke rigtig kan fungere som en helhed. Et godt roende 
hold fra Lyngby Dameroklub vandt en suveræn sejr, og en kombination 
med blandt andet nogle af DSR' s nye damer var lige ved at overrumple 
klubbåden også. 

Til gengæld så man senere ved Efterårskaproningen, at hovedparten 
af DSR's kaproerdamer var i hektisk aktivitet på blandede og mixede hold. 

Det mest interessante den dag var nok, at Rie SØrensen havde udset 
sig alle danske kaproeres ven, Jørn Snogdahl, fra Rostadion(KVIK som 
makker på en mix dobbeltsculler. Snogdahl, der forlængst har passeret de 
tres år, gik til opgaven med ildhu . 
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Som om det ikke var nok, skal det da lige nævnes, at samme Snog
dahl og Rie senere roede mix firer uden styrmand med Jette Larsen og 
Keld Kyllesbeck fra henholdsvis DSR og Lyngby. 

TRIUMF PÅ G0TA ELVEN. 

Nogle af DSR's damekaproere kunne fejre triumf i otter, ugen efter 
Efterårskaproningen. I et af verdens længste og hårdeste otterløb over 20 
kilometer, Gøta Elv Rodden i Sverige, vandt damerne en fornem sejr over 
flere landsholdsbåde fra Norge og Sverige. 

I det værste vejr nogensinde ved denne årligt tilbagevendende begi
venhed, roede danskerne taktisk klogt - mens man ligeledes havde foreta
get sikkerhedsforanstaltninger ved at sætte masser af tape på riggen e , så 
de store bØlger kunne prelle af undervejs. 

Holdet bestod af Marianne He nne y , Rie Sørensen, Charlotte Michael
sen, Jette M. Larsen, Britta Graae, Mette Bacher Jensen og Mette Ander
sen (cox.), alle fra DSR, mens man i sidste øjeblik havde hentet hjælp 
udefra af Susan Hansen, Fredensborg og Lillian Bruhn, Hellerup Dame
roklub. 

DSR's kaproningschef, Reiner Modest, der har været med sammen 
med sit Lyngbyhold utallige gange, nåede aldrig i mål. Normalt vinder 
dette stærke hold altid sejren i deres klasse på Gøta Elven, men man havde 
ikke været så forudseende som damerne, at man havde truffet forholdsreg
ler på grund af blæsten, så kort før mål sank kaproningschefen og hans 
team. 

DSR var ligeledes repræsenteret af en anden veteranotter med blandt 
andre Stig Rasmussen og Mogens Haut, der sandelig også fik deres sag for 
i det svenske. Deres båd vendte blandt andet den forkerte vej, da starten 
gik. Måske ville DSR's mandskab hellere til Oslo end til Gøteborg? 

Efter at have roet halvdelen af distancen, måtte herrerne ligesom 
mange andre hold ro ind til bredden og tømme båd. 

Jeg tror dog ikke, at vejret har afskrækket nogen af holdene fra at 
deltage fremover. Har man først een gang prøvet at deltage i Gøta Elv 
Rodden, MÅ man derop igen. Jeg er ialt fald selv blevet så begejstret for 
dette ræs, at jeg i 1990 modtog en 5 års medalje som første kvindelige 
roer nogensinde. En anden har ligeledes mulighed for at modtage sådan en 
"dalje" i 1991, så DSR's damer er garanteret at finde på elven igen til 
september, hvor løbet iøvrigt afvikles for fyrretyvende gang' 

DYGTIGE JUNIORER. 

1990 var året, hvor DSR rigtig fik markeret sig indenfor juniorræk
kerne. 

For første gang i klubbens historie, havde vi en roer med ved både 
Nordiske Mesterskaber og ved Verdensmesterskaberne for juniorer. An
ders Brems roede det meste af året dobbeltsculler med Jacob Nielsen, 
Roklubben STEVNS. 
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Holdet , der blev dygtigt ledet af træner Palle RØrsgaard, var helt 
suverænt herhjemme og opnåede mange fornemme sejre, hvilket gav 
bonus i udtagelserne til NM og VM. Her blev resultaterne henholdsvis en 
3. - og en 9. plads. 

DSR klarede også flotte placeringer i junior dobbeltfirer. Kasper Haa
gensen, Klaus Lauritsen og Martin Nellemose roede det meste af året 
kombineret med en Lyngbyroer. Holdet havde god konkurrence på de 
hjemlige baner og opnåede flere flotte placeringer. 

Ved Danmarksmesterskaberne blev Anders Brems sat på holdet i 
stedet for Lyngbyroeren, da man ikke må ro kombineret med andre klub
ber ved DM. 

Det skulle blive meget spændende, om holdet kunne slutte en god 
sæson af med et mesterskab til DSR. I givet fald det første juniormester
skab i klubbens historie . Forinden havde der hersket lidt dårlig stemning 
på holdet. Båden havde ikke kørt for de unge mennesker ved træningsafte
nerne ugen op til DM, men træneren, Jess Rasmussen, forstod at sætte 
holdet mentalt op tilløbet. 

Konkurrencen i drengenes løb var god, og der var seks hold på baner
ne, hvilket i sig selv er dejligt ved et mesterskabsstævne. Juniorerne kunne 
sætte et flot punktum for sæsonen med et mesterskab til DSR - og stro
ken, Martin Nellemose kunne glæde sig over at være blevet Danmarks
mester på sin 17- års fødselsdag. 

DSR's første juniordarunarksmetre i roning. Fra venstre Kasper Haagensen, Klaus Lauritsen, 
Anders Brems og Martin Nellemose. (MB] fot.) 
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Hvor lang tid har det så taget for Palle Rørsgaard at nå så langt med 
sine roere? 

Anders Brems startede sin karriere ved Efterårskaproningen i 1987. 
Kasper Haagensen og Martin Nellemose startede i DSR i 1989, efter at 
have roet lidt kaproning i en anden klub. 

Det vil sige, at DSR har fået opbygget en ganske solid juniorafdeling 
på 2-3 år. Kasper, Martin og Anders har endnu et år tilbage i juniorklas
serne, og med den store succes de tre roere havde i 1990, bliver det spæn
dende at se, hvor godt det kommer til at gå for dem til sommer. 

GODE HERREROERE. 

DSR's kaproningsafdeling fik pæn tilgang af nye roere, der kunne 
tænke sig at dyrke kaproning på det nationale plan . Man startede med en 
otter og nogle firere i påsketræningslejren. Efterhånden som sæsonen 
skred frem, faldt en del af de nye fra og gik over til at dyrke deltidsroning. 
Man fik dog afprøvet et enkelt otterløb ved Forårsregattaen, men slå let
vægts landsholdsotteren kunne vore dog ikke. Roerne fik vist bredden 
indenfor dansk roning, og det er jo hovedsagen. 

Ud af de mange, der startede, blev to hængende "i folden". Et par 
store gutter, nær de 200 cm. pr. stk., ville mere end blot ro deltids . 

De to debutanter Teis Hansen og Niels Sørensen klarede sig flol på kaproningsbaneme. 
(MBJ fol. ) 

Teis Hansen og Niels SØrensen fik tildelt gamle "MlNERVA" fra 
1956. En temmelig tung båd, der slet ikke lever op til nutidens idealer, når 
det gælder om at ro i noget materiel, der er så let som overhovedet muligt. 
Som begynderbåd er "Minerva" dog udmærket og de to nye viste, at de 
kunne få denne båd til at rykke sig temmelig kraftigt på de rigtige tids
punkter. 
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Det blev til mange pæne placeringer og sejre til vore nye talenter. 
Fortsætter de to med den energi, de lagde for dagen på kaproningsbanerne 
i 1990, har DS R helt sikkert nogle gode roere af international klasse om 
ganske få år, i de tunge roeres afdeling. 

En anden ny roer, Niels Hyldager, der, som de førnævnte to, også er 
en to--meters fyr, stod pludselig en sommeraften nede iDSR's vægtlokale 
og forkyndte at han ville ro kaproning! 

Niels blev sat i stævne på Bagsværd Rostadion og prØvede at ro et par 
løb ved Efterårskaproningen. 

Afgjort en viljestærk roer, som vi kan forvente os meget af. 
Jegvan Petersen og Hans Henrik Larsen, startede med at ro kaproning 

i 1989. De to roede dobbeltsculler senior All mod vore nye "MINER
V A"- roere i sæson 1990. 

Jegvan og Hans Henrik havde flere gode løb først på sæsonen, men 
eksamenslæsning og ferie midt i rosæsonen betød, at de to 1989-roere 
begyndte at få romæssige problemer mod de nystartede DS R-roere. Som 
sæsonen skred frem, stod det klart, at de to ikke ville opnå de store place
ringer, hvorfor man valgte at opløse samarbejdet. 

Går vi over i de mere "kendte" navne, havde DSR endnu en tung roer, 
Morten Tibian, der havde en lidt stille sæson i 1990. Morten valgte at 
træde ud af Danmarks Rocenters dobbeltfIrerprojekt fra 1989 og hellige 
sig singlesculleren i klubregi . 

Bjarne Eltang fungerede som træner for Morten Tibian, der forSØgte 
sig i blandt andet World Cup løbene mod nogle af verdens bedste single
scullerroere. Her fik DSR-roeren sin sag for med sekundære placeringer 
til følge . Hen på efteråret stod det klart, at Morten Tibian atter ville forsø
ge sig i et projekt under Danmarks Rocenter. 

Letvægtsherreroere har DSR haft mange af gennem de sidste 10 år. 
1990 var ingen undtagelse. 

Jan PalmØ og Per Arnoldi roede indtil midt på sæsonen dobbeltscul
ler med spredte resultater. 

Esben BjØrn Jacobsen og Henrik Hebsgaard roede ligeledes letvægts 
dobbeltsculler, blot i senior All-klasserne. Trods pæn modstand gennem 
sæsonen, opnåede de to 1989-roere flere gode placeringer herhjemme. 
Det var en fornøjelse at se, hvor hurtigt de to roere fik bedre styr på deres 
roteknik i deres anden sæson. 

Jesper Poulsen og Hardy Olesen var reserver til Danmarks letvægt s 
otter. De to roere var med ude på Tasmanien, hvor det blev til en hæderlig 
placering i letvægts dobbeltsculler for reserver. 

Jens Mohr Ernst, blev årets store samtaleemne i medierne. Jens "kom 
lige ind fra højre" og fik roet sig til finalen i Luzern. Noget af en præsta
tion, da det var DS R-roerens anden sæson som kaproer. 

Jens fik, på baggrund af det bemærkelsesværdige resultat, prompte en 
VM- billet til Tasmanien. Endelig klarede den talentfulde singlescullerro
er en fornem 4. plads ved Goodwill Games i Seattle. 
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Michael Frei roede hele året letvægts dobbeltfirer med roere fra 
Odense(Kolding og NykØbing Mors. Holdet opnåede flere fine placerin
ger, kulminerende med en 5. plads i VM-finalen. 

Som "rosinen i pølseenden" skal vi fryde os over letvægts otterens 
sølvmedalje ved VM. DSR havde to gode roere med på otteren: Henning 
Bay og Bo Vestergaard. Sidstnævnte HAVDE prøvet letvægts otteren fØr, 
idet Bo var med til at vinde bronze og sølv i 1988 og 1989. 

I begyndelsen af sæsonen blev Bo Vestergaard ramt af et ubehageligt 
kirtel virus, hvilket betød stop for al roning i halvanden måned. Man prø
vede istedet at bruge førnævnte reserver, Hardy Olesen og Jesper Poulsen. 
Henning Bay skulle altså debutere som fast mand på 1etvægts otteren, 
hvilket i sig selv kan være noget af en præstation. Holdet opnåede flere 
fornemme placeringer i udlandet og herhjemme, selvom det som sædvan
lig kneb med ordentlig konkurrence på det nationale p lan. Bo blev kamp
klar igen, og otteren var atter samlet inden Verdensmesterskaberne. 

Mange havde nok sat forventningerne ganske hØjt til vor letvægts 
otter, derfor kan det godt nævnes at mandskabet skuffede fæ lt under de 
indledende løb. Det så faktisk temmelig sort ud, hvis man tillod sig at 
tænke i medaljebaner. 

Dagen før finalen arbejdede man på at få båden til at glide bedre, og 
det så endelig ud til at lykkes i elvte time. 

Vore Io roere opnåede sammen med roere fra Odense, KR og Bag
sværd at vinde en fornem sØlvmedalje lige efter de uovervindelige italiene
re, der åbenbart har eneret på guldet i denne bådtype. 

DSR' s kapronings afdeling havde i 1990 en af de bedste sæsoner no
gensinde. De fleste mesterskaber er nævnt i denne artikel. 

Vi vandt ialt 6 løb ved Danmarksmesterskaberne og blev mest vin
dende klub i 1990. 

Udover de nævnte Danmarksmestre vandt Bjarne Eltang og Per Ras
mussen DM i herrernes dobbeltsculler, Hardy Olesen, Jens Mohr Ernst, 
Ian Baden og Michael Frei vandt herrernes dobbeltfirer, Jens Mohr Ernst 
vandt letvægts singlesculler, og endelig vandt vore to kvindelige verdens
mestre DM i dobbeltsculler. 

Kaproningsafdelingen bestod, udover kaproerne, af følgende ledere 
og trænere: 

Kaproningschef: 
Informationschef: 
Ansvarlig for materiellet: 
Trænere: 
Jess Rasmussen, (Cheftræner): 
Palle Rørsgaard: 
Jette Hejli Sørensen: 
Bjarne Eltang: 

Mette Bacher Jensen. 
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Reiner Modest. 
Mette Bacher Jensen . 
Morten Tibian. 

Senior A og Senior AU: 
Juniorer. 
Nye roere og Senior All. 
Senior A og nye roere. 

o 

PA U-TOGT MED ORMEN 
En ny og sandfærdig beretning om de rædselsfulde og skrækkelige begivenheder Set. 

Basilius dag 1990 da det gode langskib ORMEN forli ste med mand og mus ved Sjællands 
øSlligste pynt. 

STYRMANDSINSTRUKTION FOR V1DEREKOMNE 
eller 

"Vi klarede ikke pynten" 

Stormen gudinde besyng som greb nereiden Pernille 
sorg og uendelig kval den de roere voldte 
dengang da hist ved det skumomkransede Tippen 
ORMEN HIN LANGE af mægtige brådsøei slugtes. 

Vi roede jo ORMEN så tillidsfuldt 
i den kJare rolige sommeraften 
men's havet glimred som smeltet guld 
AK! Vandskæbnens lod det traf den. 

De bølger de rulle så lange og sone 
syveren sukker så mat 
ud stormer vinden fra himmelens pone 
fælt knager skroget i kolde nat 
Eå rullesæderne roerne tuder 
AH-NEJ vi må ofre til havets guder 
vi stynes i malstrømmen alle som een 
da ORMEN HIN LANGE går ned som en sten . 

Da løfter en underlig gråsprængt een 
sin røst i den oprØne sø. 
"Vi gider sg'u ikke svØmme til Hven 
sæt kurs mod den nærmeste øl" 
Sil frelses skuden med alle mand 
det u-togt bedrives blandt bjerge af vand 
og søgangen trodses i buldrende strand 
mellem dødningehjem og de levendes land 

her tømmes ORMEN for vand med en kop 
og bæres forsigtigt på grønsværen op 

Blandt meget andet vi har fortrudt 
som kommer igen når vi sidder alene 
er det at vor ORM fik to spanter brudt 
før den hviled på strandens stene. 

Nu trænger vi stærkt til en lille een 
skønt vi knapt har begyndt vor skole 
så kursen lægges med våde ben 
mod klubhusets hjemlige mole. 

Ak navnløse rædsel-I! vi fyldes med gru , 
et pigtrådshegn spærrer os vejen. 

Det hegn bh ' r forceret trods pigtråd og krat 
den kæreste bag er ens egen 
da alle er ovre ta ' r latteren fat 
herfra ses jo hullet til vejen. 

Oh Nordhavn - glimt der liver op 
S- togets røde lyn 
nu frem mod klubben i galop 
nej hvilket prægtigt syn 
i lagkage r frådses på hver en balkon 
men ' s andre bøje r arm 
selv lille Sidsel drikker tæt 
og hører ej vor larm 
HUN holdt sig til hvad bedre var 
MOR 's våde salte barm. 

Per. 

På skiltet står "POUTIHUNDETRÆNING- NU!!" 
I kan tro det gi 'r luft under stegen . 
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Studentermatchen 

Rektor for DTH, Hans Peter Jensen, måtte aflevere Paraplystativet til vinderholdet fra 
Københavns Universitet. Som det ses på billedet kunne Hans Peter Jensen smile, mens han 
lykønskede de gæve studenter. På billedet ses det vindende hold : fra venstre: Esben Jacobsen, 
Ole Dam Petersen, Susanne Agersnap, Vibeke østergaard, Hans Henrik Larsen, Stig Georg 
Rasmussen, Morten Tibian, Ulrik Larsen og cox Karen Brems. 

Lørdag den 2. september afvikledes Studentermatchen i Københavns 
Havn. Vejret var næsten perfekt med sol, men en kold vind betød at vente
tiden på de to hold for tilskuernes vedkommende nok føltes lidt lang. 

Endelig var begge hold i sigte ved Amaliehaven, hvor rektor for 
Danmarks tekniske HØjskole, Hans Peter Jensen stod parat med paraply
stativet, som han havde medbragt i en sort plastiksæk. Rektor Ove Nathan 
fra Københavns Universitet havde meldt afbud. men sendte i stedet lektor 
Kurt Jørgensen. 

Som det sig hører til blev begge gigottere båret op på land, hvor 
mandskaberne samtidig kunne hilse på de to repræsentanter for lærean
stalterne. 

Begge mandskaber talte for det meste kaproere, selvom Susanne 
Agersnap og Mette Rasmussen, der stod for årets holdsammensætninger, 
havde forsøgt at få motionsroere med på de to hold. I år var der to damer 
på hvert hold, så modsat sidste år kan man sige, at selve matchens resultat 
var meget åbent. 
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Polyteknikerholdet bestod af Bo Hansen, Jegvan Petersen, Mette K. 
Hansen, Niels Sørensen, Peter Klug-Andersen, Jens Kristoffersen, Mette 
Rasmussen og Thomas Larsen . De havde fået en af verdens bedste styr
mænd ved rorlinerne, og dette kan have stor betydning for et otterhold, 
nemlig Stephen Masters , der til daglig styrer den danske letvægtsotter. 
Denne har vundet henholdsvis bronze- og sølvmedalje ved verdensme
sterskaberne. 

Holdene roede fra start og lå på linie den første halvdel af distancen, 
derefter trak universitetsholdet fra polyteknikerne og vandt en ganske 
sikker sejr. 

Mette Bacher Jensen. 
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KVIK-matchen 1990 

Engang i august, da folk vendte tilbage fra sommerferie, begyndte 
snakken mellem årets kaniner at brede sig. Der var noget, der hed KVIK
match, KUN for kaniner, det kunne da være meget sjovt at prøve. 

Der kom opslag op om møde for de interesserede - det viste sig at 
være l herre og 5--6 damer. Det gjaldt altså om at samle flere herrer, mens 
damerne skulle igennem udtagelses-test, 4 minutter i ergometer. Inden 
testen blev afviklet, fik vi rettet rotaget igennem for de værste fejl , hvilket 
viste sig at være tiltrængt. Det endte efter visse ombytninger med, at holdet 
kom til at bestå af Cathrine B ennike , Irene Madsen, Sanne Bager og under
tegnede med Michael Hansen som træner/cox. Det lykkedes at få trænet 
sammen 5-6 gange. De sidste dage inden matchen blev det til daglig træ
ning, mens herrerne stadig kæmpede med at få samlet 8 interesserede 
kaniner. 

Dagen oprandt, og aJle pladser i de tre både var besat. Spejlet og Bol
cheglasset byttede pladser, dvs. DSR måtte afgive Spejlet (meget praktisk, 
da Slyngelstuen skulle males), men vandt så til gengæld Bolcheglasset. 

Vinderne af boJcheglasset. Fra venstre Kim Caspersen, Jesper Hundebøl, Anders Vorting, 
Jack Thuesen og Mads Wulff. 

Nu var det op til damerne, hvem der skulle vinde den "samlede" 
KVIK-match, og vi var meget spændte. Michael var i hvert fald ikke 
sikker. Han prøvede at bilde os ind, at vi var sikre vindere, men på den 
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anden side turde han godt love os, at vi måtte smide ham i vandet, HVIS vi 
vandt. 

Starten gik. På det første stykke lå KVIK lidt foran . De kæmpede for 
at trække fra os, men kampen må have været for hård, for knap halvvejs 
lod tag åren (kaproere, læs : stroken) åren gå l~ngs med et "n.u kan jeg altså 
ikke mere". Det var noget, der gav energi, og mden de kom Igang Igen, var 
vi et pænt stykke foran, så stillingen holdt i mål. DSR kunne beholde 
damepokalen og Michael måtte en tur i vandet. 

Vinderne af Damepokalen. Fra venstre Camilla Riff Alexandersen, Cathrine Bermike, Irene 
Madsen, Sanne Bager og Michael Hansen (COlt). 

Det skal lige tilføjes , at de damer, der ikke kom på båden !"I1ed for
stærkning i Sanne Bager stillede op for DSR senere på aftenen I 4-årers 
inrigger for damer i Svanemølle-matchen og vandt over garvede damer fra 
KVIK, Skjold og Gefion. 

Camilla Riff Alexandersen. 
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Instruktionen 1990 

-Michael f~r fa .... , jeg tør simpelthen ikke, mine ben er som gele!-
. -Selvfølgelig tør du . Det er da bare at kaste sig ud i det. Det er ikke 

farligt, det s~r bare sådan ud. Du stoler vel på Peter?- replicerer jeg (og 
t~nker på mme egne våde håndflader den første gang, jeg var i den situa
hon). 
. -Jo jeg stoler s'gu p~ Pet~r, men det er det forbandede materiel, jeg 
ikke stoler på! Jeg er færdig, hVIs det ikke holder.-

Ovenstående konversation er ikke fra instruktionen i Svanemøllen 
eller fra Golfkrigens frontl~e, men er derimod hentet fra en blandt mange 
samt~ler på forårets Kanmdræberkursus, der var forlagt til Kullen i 
~ven.ge. Atmosfæren ?sede af koncentration, angst og spænding. Vi var 
ikk~ I gang med at dreje halsen om på en lille kanin, ej heller var det en ro
kam~, der ~~lle mish~d1es. Vi var i gang med at abseile! 

Abseli på tysk, rappel ' på fransk, 'rope down' på amerikansk. Alle 
ord med den samme betydning - nedfiring. 

C?g hvor firer man sig så ned henne? På en lodret klippevæg - selv
følgelig. Sådanne lodrette klippevægge fmdes i overtal på KulIen . 

Historien tager sin b~gyndelse en fredag eftermiddag i DSR. Vi er i 
den første wee~end af maj anno 1990. Ca. 20 humørfyldte instruktører er 
mødt op nede I klubb~~, hvor vi forsamles på græsplænen ved siden af 
bådepladsen I det dejligste solskinsvejr. Vi skal sammen tilbringe en 
weeke~d på ~ullen. Formålet er at lære hinanden bedre at kende, diskutere 
roteknik og Sidst, men ikke mindst "prøve nogle grænser af'. 
. Det var det sidste med afprøvningen af nogle grænser, der skulle vise 

sig at efterlade de største indtryk . 
. . De godtr?end~ mennesker, der havde udvist instruktØrudvalget så stor 

tillid, .var (såVidt .mm hukommelse rækker) : Eva Jordung, Michael Lessing, 
Connie Schall Kukeby, Mogens Haut, Ole Hansen, Birger Jønsson, Trine 

. Olfert, J~anette ~estergaard , Susanna Hansen , Bjarne Engell , Lise McNa
mara,. Kjeld Christiansen, Niels Damgaard, Mark Egsmose, Karen (Far
Henrungs datter), Henrik Thalbitzer, Rikke Bach, Jens Hollænder samt 
Peter Kleist og undertegnede. . 
" Fra ~~arten af havde vi i instruktØrudvalget satset på at medbringe to 
eksterne mstruktører, dog begge DS R- medlemmer. Vi havde således 

aftalt med . . Hanne .Peters~n, at hun skulle inspirere til og initiere nogle 
processer I mstruktlv retnmg den ene dag, og at Peter Kleist skulle "under
holde og lære visse ting fra sig" den anden dag. Desværre for os alle måtte 
Hanne melde fra, så vi tog afsted med Peter som eneste instruktør. 
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Vi drog afsted i 5-6 biler + Birger på sin trofaste motorcykel. Afsted 
mod det svenske. Op til Helsingør, over til Helsingborg og op mod Mølle. 
Mølle er en lille by, der ligger ved starten af Kulien. Der skulle vi cam
pere. 

Vi ankom til campingpladsen ved 7-8 tiden om aftenen og fik i hast 
rejst alle vore telte. Derpå forsamledes vi i en hytte midt på campingplad
sen, hvor der var mulighed for at tilberede og fortære vor medbragte mad. 

I løbet af aftenen - inden middagen, under middagen, efter middagen 
og inden vi gik i seng - fik jeg utallige henvendelser fra nysgerrige in
struktører. 

- Hvad er det egentlig, vi skal i morgen? Er det farligt? Hvorfor har 
du sådan en mærkelig hjelm og et langt tov med? Hvad er det, Peter har i 
sin ene rygsæk, det lyder så mærkeligt, når han stiller den fra sig?-

Peter og jeg prøvede at lade så lidt som muligt sive ud. Det var svært. 
De fleste havde nok gættet , at der skulle foregå noget lidt usædvanligt. Vi 
havde jo trods alt også opført os temmelig lusket. 

Da jeg gik ind i teltet for at sove, lå Lise (Mc - you know) allerede 
derinde og sov. Tungt og tilsyneladende trygt. Det var jo ikke meningen. 
Hun og de andre skulle jo gerne være lidt bange. Men fra teltene omkring 
os lød der snorken og andre sovelyde. Ikke et mareridt var at høre. Helt 
skrækslagne var folk altså ikke blevet - endnu! 

Lørdag morgen stod vi op til endnu en dag med skyfri himmel. Vi 
badede, spiste morgenmad og dovnede lidt omkring, til alle havde nusset 
sig nogenlunde klar. Vi forsamledes derefter i udkanten af teltIejren, hvor
på jeg ganske kort introducerede Peter. 

Peter stillede sig ind i midten af kred 'en og åbnede sin mystiske 
rygsæk. Der kom et reb op. Der kom endnu et reb op. Begge af en længde 
på 45 m. Derpå væltede det ud med farvestrålende karabiner, siddeseler, 
brystseler, sikringer o. lign. 

- Jeg vidste s' gu, vi skuJle op og klatre,- var der en ihærdig instruk
tør, der hylede. 

- Vi skal den anden vej,- fortalte Peter på sin sædvanlige rolige og 
saglige måde. -Vi skal abseile.-

- Ab ... hvaffor no 'et? Her er da ingen sejlbåd? Hvad er det? Er det 
ikke farligt?-

Spørgsmålene til Peter flød i en strid strøm. Peter bevarede fatningen 
og sagde: -I skal ned ad en lodret klippevæg. Baglæns . Stedet hvorfra vi 
skal abseile hedder "Kullamannens dør" . Et sjovt sted. Meget stejl t, faktisk 
lodret. Højden er nogenlunde som Rundetårns, ca. 35 m.-

Trods den foregående dags varme og vedvarende sol, der aftenen før 
havde resulteret i rødbrune ansigter, så lignede DSR's modige instruktør
korps nu en reklame for Dyne-Larsens allerhvideste lagner... 

Efterhånden faldt pulsen til under 180 hos tilhørerne, og Peter kunne 
begynde at fortælle om teknikken bag abseil. Gennemgangen varede en 
halv times tid og blev afsluttet med, at Peter fortalte, at vi alle skulle absei
le (baglæns!) ned ad klippen. - Der er intet at være bange for, jeg står 
foroven og har et sikkerhedsreb i jer, udover det reb 1 selvabseiler i.-
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-Hvad er du og rebet sikret med?- spurgte en af de hersens typer, der 
absolut skal gøre sig interessant, såsnart der er et lydhØrt publikum! 

-Der er nogle store træer, de skal såmænd nok holde,- sagde Peter og 
viste med sine arme en stamme-diameter på ikke under en halv meter. 
Tanken om disse store solide kæmpetræer beroligede alle. 

Vi kørte op på selve Kullen. Parkerede bilerne og gik gennem et lavt 
buskads ned mod området. Pludselig var vi der. Højt hævet over vandet 
(80--100 m) stod vi der og skuede ud over Kattegat. Vi gik hen til et smalt 
plateau, hvor Peter stoppede op. 

-Her er det så,- sagde han. Det kunne vi ikke forstå . De store træer, 
hvortil sikringerne skulle fæstnes, manglede. 

-Øh Peter,- lØd en spag stemme, -hvor er de store træer, du havde 
tænkt dig at bruge som sikring?-

-Der,- svarede han og pegede på noget sygeligt og forkrøblet udse
ende buskads, som var ca. 2-3 m. højt, og med stamme-diametre på ca. 7-
8 cm. Der var meget langt op til den lovede halve meter, og nu skulle dette 
spinkle krat være vore livsforsikringer. 

Peter Kleist demonstrerer abseiling. 
medens en skeptisk B jarne Engell 
ser til. 

Nåh. Peter fastgjorde diverse liner og sikringer til buskadset og i 
klippens revner. Det så næsten solidt nok ud. Så var alt klar til det store 
show. Foruden Peter og undertegnede var der kun 3-4 stykker, der havde 
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prøvet at abseile før. Alle skulle nu efter tur iføre sig en sikkerhedssele, 
binde sig ind i absei1-rebet samt sikkerhedsrebet, gå baglæns hen mod en 
fuldstændig lodret afgrund, læne sig bagud - ud i tomrummet - og begyn
de at abseile. Dvs., de skulle med den ene hånd slække på tovet og lade 
tyngdekraften udføre sin del af opgaven. 3S m. ned. . . 

Birger var "forSØgskanin". Det var lidt snyd. Birger havde tidligere 
været med Peter og mig på Kullen, hvor vi bl.a. abseilede. Birger kom 
roligt og flot ned. Jeg havde i mellemtiden stillet ~ig under klippen, ~å jeg 
var i stand til at tage imod instruktØrerne på den Sidste del af stræknmg.en 
og samtidig sørge for, at de hurtigt blev bundet ud, så den næste hurtigt 
kunne komme ned . 

Et par modige piger kastede sig derpå efter tur ud i "det store sus", der 
i modsæming til så mange andre af tidens grænseoverskridende prØver 
varer så lang tid, som man selv gør det til. 

Efterhånden som tiden skred frem, var det store flertal kommet ned ad 
væggen. Måske var det et stort pres at vær~ blandt de første, men det 
virkede som om, det største pres lå på de Sidste. Nu hvor de fleste var 
kommet ned, havde de placeret sig strategisk godt på en fremspringende 
klippe hvorfra der var udsigt over hele "ruten". 

Herfra kunne man så efter vel overstået dåd stå, sidde eller ligge 
henslængt og nyde sine med instruktører, mens de ~øde i hove~erne af 
anstrengelse kæmpede sig ned. Det skortede ikke på hjælpsomme tilråb fra 
"ek sperterne " . 

-Spred benene mere. Du behøver kun at holde med e.n hånd. Kig ned. 
Lad være med at kigge ned. Kig op. Lad være med at kigge op. Du skal 
ikke være bange!-

Det er så skønt at have gode kammerater! 
Da vi var færdige, sad vi alle på klippefremspringet og spiste frokost. 

Snakken gik, og alle detaljer blev diskuteret med en interesse, der vidnede 
om, at denne del af Kanindræberkursets indhold var velvalgt. 

Efter frokost, dvs. ved to-tiden, vandrede vi efter Peter (der kender 
KulIen særdeles godt). Vi gik fra nordsiden, hvorfra vi havde abseilet, om 
på sydsiden. Eftermiddagen og aftenen var programfri, men ikke desto 
mindre gik alle med om til sydsiden. . 

Klipperne på sydsiden lå badet i denne pragtfuld~ varme forårssol. VI 
kom forbi nogle af begynderstederne, hvor Dansk B]ergklub holder deres 
begynderkurser for kommende klippeklatrere og/eller ngtige bJergbesti
gere. 

Der var nogle Ønsker om at prØve at klatre - opad. Det var lige noget 
for Peter. -Selvfølgelig, vi skal bare lige finde et egnet sted.-

Der hang en del begynderklatrere på de forskellige vægge. I?et var 
dog slet ikke barskt nok til dette forh~rdede .ms!ruktørko~s. !<lipperne 
heromme var sølle 10--12 meter høje. VI havde JO til sammenlignmg puklet 
omkring på et rigtigt "bjerg". 

Omsider fandt Peter et lille intimt sted. Her skulle det være. Igen, af 
med rygsækken, ud med tove, sikkerhedsseler, karabiner, slynger og kla
tre bremser. 
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Peter og jeg gik hen til klippen. Vi bandt os ind - i hver sin ende af 
samme reb, det er nemlig det smarteste, når der skal sikres. Så mange 
medlemmer er vi trods alt heller ikke i DSR! 

Peter "lØb" op ad klippen. Jeg firede og firede tov ud. Vupti - så var 
han oppe. Det har overrasket mig hver gang, vi har været oppe på Kullen 
og klatre, hvor hurtigt og sikkert Peter klatrer. 

Jeg klatrede efter Peter og samlede sikringer ind. Herefter kunne de, 
der havde lyst, prØve at klatre. Det havde næsten alle. Nogle kom op, 
andre kom ikke op, men ens for aJle var, at det var skægt. 

DSR' s instruktører i en noget uvant situation på vej op ad en klippevæg. 

Efter klatreturene gik vi ad forskellige ruter langs kysten i en stor 
omvej tilbage til parkeringspladsen. 

Om aftenen slappede vi af ovenpå dagens strabadser. Det var vældigt 
hyggeligt. Ud på natten tØrnede de sidste ind. 

Næste dag skulle vi, selvom solen stadig skinnede, tilbringe adskillige 
timer indendørs. Vi skulle se video. Vi havde fra "Pædagogen" videoopta
get et kuld kaniner, der var ude at ro for anden gang. Det var helt ideelt, 
stort set alle tænkelige fejl var repræsenteret. 

Instruktørerne blev opdelt i 3-4 hold og kom på skift ind for at se 
videoen. Holdene blev bedt om at kommentere video-sekvensen, der alt i 
alt varede et kvarters tid . Derefter forsamledes vi ude på græsplænen, hvor 
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vi tilbragte et par timer med at diskutere videoen og instruktion/roning 
generelt. 

Denne del af programmet var med vilje ikke planlagt i detaljer. Per
sonligt fik jeg en god fornemmelse af, hvad nye som gamle instruktører 
hæfter sig ved, og hvorledes de prioriterer, når der skal fejlrettes . 

Trods de mindre faste rammer var det mit indtryk, at vi kom rigtig 
godt rundt i krogene. 

De sidste eftermiddagstimer tilbragte vi nede på en stenet strand 500 
m fra Mølle. 

Slutteligt gik turen hjem. Mætte af indtryk ankom vi først på aftenen 
til DSR. 

Jeg vil godt på egne, instruktionsudvalgets og instruktØrernes vegne 
rette en varm tak til Peter, uden hvem kurset aldrig var blevet så spænden
de og indholdsrigt. 

Erfaringen fra denne Kanindræbertur siger mig, at det er vigtigt, at vi 
instruktØrer mindst en gang om året tager af sted på en tur som denne, så vi 
dels får lejlighed til at lære hinanden bedre at kende, og dels får diskuteret 
instruktionens planlægning, teknik og praktiske forløb igennem. 

Her i 1991 vil der blive arrangeret et nyt kursus for instruktører -
ligeledes på Kullen. Det har fået betegnelsen 

Kanindræberkursus II 

og er fastsaUil 3 - 5. maj . Det kan ikke udelukkes, at Peter Kleist igen i år 
tager med som Superinstruktør. 

Tør dY tage med? 

PS. løvrigt forløb ro-instruktionen godt i 1990, men det er jo en helt anden 
historie. 

Michael Hansen. 

35 



Sådan gik det til, da DSR fik guld 'i letvægts 
dobbeltsculler for damer ved VM 1990 

Regitze Siggaard (tv) og Ulla Jensen (Køge) blev verdensmestre i den hurtigste lid nogen
sinde. 

Jeg vil her gerne berette om forlØbet og erhvervelsen af VM-guldme
daljen. 

Sæsonen startede med forskellige træningslejre i Italien. Efter en 
meget uheldig begyndelse med skader, uheld med banen i Essen, hvor en 
gren kom på tværs og stoppede os, tog vi i juni til Ratzeburg for at blive 
udtaget til den spændende begivenhed langt ude i fremtiden på Tasmanien 
(Australien). 

Her mødte vi bronzevinderne fra 1989 og slog dem begge dage, hvor
efter VM-billetterne kom i hus. Næste betydningsfu lde stop i sæsonen var 
Luzern Regattaen (uofficielle Europamesterskaber), hvor vi i finalen efter 
at have ligget halvanden længde efter ved 1000 meter, fik kæmpet os op og 
vandt meget overraskende, ikke mindst for os selv' 

Derefter tog vi til nogle andre regattaer (deriblandt DM), for at få 
pudset formen af og ikke mindst få opøvet "det perfekte lØb". 

Endelig op randt dagen, hvor 2 meget forventningsfulde piger plus 
træner Bent Jensen fra Køge, tog afsked med Danmark. 

Vi havde en 26 timer lang flyvetur foran os, før vi endelig landede i 
Melbourne i det sydlige Australien. Vi kom os dog temmelig hurtig oven
på "jet-lacket", idet vi prøvede at holde os vågne, indtil øjnene næsten 
nåede knæene. 
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Vi blev indlogeret på et hotel, midt i centrum, der bestod af 12 paral
lelle tvær- og længdegående gader. Det var så meningen, at vi skulle ro på 
en flod, der løb igennem byen cirka 5 minutters gang fra hotellet. Eft~r a~ 
have fået vores "egen" båd igen (den var blevet sendt fra Danmark midt I 
august!) fik vi da roet nogle ture i det på dette tidspunkt varme Mel
bourne. 

Men .... en flod er ikke bare en flod. Denne her var fuld af sving, 
broer, strøm, skoleroere (ikke noget ondt ord om dem, men de styrer af og 
til IKKE så godt.. .. ) og sågar flydende jernbanesv.elle~ og klæde~ka~e: Så 
efter 2 dage, var jeg blevet så nervøs for at støde md I nog.et, at Jeg I ikke 
helt pæne ord måtte bede, om vi ikke nok kunne komme til at ro et ande~ 
sted. Imidlertid var jeg ikke den eneste, der havde det på den måde, så VI 
flyttede alle bådene ud til en robane 1 times kørsel fra byen, hvor Mette 
Bloch og Jens Mohr allerede befandt sig. . 

Vi trænede, og jeg er overbevist om, at jeg aldrig har roet I ?å hårdt 
vejr (ikke engang om foråret på Bagsværd SØ), kørte i bus - kørte I bus og 
trænede. Vi, som havde troet, at vi skulle ned i varmen, blev dog sl.em~ 
skuffede, og var glade for at være letvægtsroere pga. alt det ekstra tøj, VI 
havde taget med. . 

For at adsprede tankerne lidt, gik vi af .og til ud ~g klgg~e på byen, 
for vi boede jo midt i den! Den var egentlig temmelig amerikansk, med 
nye og gamle bygninger samlet i et rnisk-mask, og Mac Donald's og Pizza 
Hut spredt over det hele. 

Endelig skulle vi så afsted til "TAZ" (Tasmanien), der er en ø og 
udgør det sydligste Australien. Her blev vi indlogeret i byen Launceston 
(det tog også mig utrolig lang tid at finde ud af, hvad den hed!), der lå 2 
timers kørsel fra robanen (godt vi havde "øvet" os i buskørsel i Mel-
bourne). . 

Selve banen lå nede i et hul, det tog 20 minutter at komme ned til, og 
der var absolut ingenting dernede. . 

Derfor havde man fra arrangørernes side bygget et helt stadIOn o.p af 
telte og containere. Denne løsning var utrolig god, bl.a. var der opstillet 
nogle feltsenge med tæpper, hvor man kunne få sin middagslur (det tog alt 
for lang tid at køre frem og tilbage til hotellet). Banen var en del af en 
meget lang flod, og hvis man havde haft tid til det, siges det, at man kunne 
ro 50 km. ud i et stræk ..... men vi nåede dog kun ned til det første vandfald 
på den sidste af vores ture. Det var en utrolig flot bane, og det var som at 
ro rundt inde i regnskoven. . .. 

Der var tilmeldt 13 både i vor klasse, og VI skulle I mdledende lØb 
bl.a. møde vesttyskerne, som vi med nød og næppe havde s~ået i Luzern. 
Vi var meget opsatte på at ro os direkte til finalen, da det Ville bety?e en 
gang mindre i vægt, men fordi vi måske var FOR spændte, kunne VI ikke 
rigtig få det til at svinge og endte som nr. 2. . . . 

Efter løbet gik vi så for første gang op til madteltet, h~or VI fik en 
lille-bitte portion mad, i den tro at vi havde ha.lvanden dag, mden VI atter 
skulle vejes. Dog blev denne tro rokket grundigt, da Bent (vores træner) 
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kom og meddelte os, at vi altså skulle ro opsamling til finalen allerede 
næste dag! Derefter fulgte en stund med panik, men det blev fastslået, at 
det ikke blot var rygter. Så ... på med svedetøjet og ud at ro! 

I opsamlingsløbet fandt vi imidlertid igen den rigtige rytme, og vi 
vandt da også vores løb . Så var finalepladsen altså en realitet, og vi havde 
da 3 dage før slaget skulle stå. 

Det blev søndag d. 4/11-1990 og vi var nu kommet til den dag, der 
skulle være kronen på værket af 6800 kilometers træning og en masse 
blod, sved og tårer. 

Af finalebådene kendte vi kun vesttyskerne. Udover dem skulle vi ro 
mod Kina (nr. 5 i 1989), Canada, USA (nr. 1 i 1989) og Australien. Vejret 
var helt perfekt med en tilpas god medvind og solskinsvejr .. . så gik star
ten, og vores taktik med at lægge så hårdt ud, vi overhovedet kunne på de 
første 500 meter, for at de andre ved 1000 meter mærket ikke havde mere 
end en halv længde, holdt. 
Faktisk førte vi, da vi kom til 1000-meteren, og resten af vejen Øgede vi 
føringen mere og mere, således at jeg på de sidste 250 meter før mål nåede 
at tænke: - Det her kan bare IKKE gå galt... 

Og ganske rigtigt; Danmark roede over mållinjen 5 sekunder foran 
USA og Canada - og ovenikøbet i rekordtiden: 6.57.14. Det hurtigste der 
nogensinde er roet i den bådtype. 

ruBIEE .. . Sejrsceremonien blev krydret af en gruppe danske turister 
og immigranter der sang: "Der er et yndigt land" for os. Det var bare så 
rart. 

At vi virkelig havde vundet, var fuldstændig ufatteligt for mig. Tænk 
at jeg skulle vinde!? Jeg mener, jeg er jo bare mig! Og det tog meget lang 
tid for mig at forstå dette. 

At være i besiddelse af den medalje, så mange gerne vil have og 
kæmper så meget for, det er bare SÅ MÆRKELIGT. 

Efter VM blev der afholdt en fest, men den var nu ikke noget at skrive 
hjem om. 

Det var så sæsonen 1990, og jeg sluttede den af med en fantastisk 
rundtur 1 måned i Australien og 3 uger på New Zealand, men det kan jeg 
jo altid fortælle om en anden gang . 

Regitze Siggaard. 
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Junior VM 1990 

Efter at Jakob Nielsen fra Stevns og jeg havde sikret os udtagelsen til 
junior VM i dobbeltsculler, var forberedelserne til dette gået ind i sidste 
fase . Det er en behagelig fornemmelse at vide, at ens mål gennem de sidste 
par år er gået i opfyldelse. 

Selve junior VM skulle foregå i Aiguebelette i Sydfrankrig, hvortil vi 
skulle transporteres med tog, og hvilken togtur! Vi tog fra København til 
Hamborg, hvor vi skulle møde de jyske deltagere. Herfra gik turen videre 
med liggevogn til Basel, hvor vi kort efter ankomsten skulle skifte til den 
schweiziske lokalfut, som skulle bringe os videre til Geneve. Efter et par 
skift mere nåede vi endelig frem til vort mål, Champery. Af deltagere fra 
DSR var vi træner Palle Rørsgaard, formand Henning samt jeg selv . De 
fleste af roerne kom til at bo på et ungdomsvandrerhjem i udkanten af 
Champery, hvorfra vi med bus blev transporteret til rostadion hver dag. 
Udover indkvarteringen og maden på vandrerhjemmet var alting godt. En 
af de ting, kaproere taler mest om, er mad . Kokken på vandrerhjemmet 
kendte ikke kaproeres spisevaner, og da vandrerhjemmet udover os husede 
det polske landshold, opstod der problemer med madmængden. Frokosten, 
vi fik serveret på rostadion, nærmede sig en vurdering på 5 kokkehuer. 
Ikke engang mængden kunne man klage over. Dog havde de en forkærlig
hed for at servere kyllig så ofte som muligt. 

Rostadion var meget flot. Naturen omlcring bød på høje skovklædte 
bjerge. Vejret viste sig fra sin pæne side de dage, VM stod på, og der var 
på intet tidspunkt generende bølger på banen. Dagens højdepunkter, ud
over roningen selvfølgelig, var de mange badeture i sØen, der desværre 
næsten havde mistet sin afkølende effekt, da den var nær 30 grader varm. 

Fra den sportslige side af sagen kan nævnes, at vi i det indledende 
heat havde den tvivlsomme ære at møde USSR, DDR og Jugoslavien. 
Efter et hårdt lØb måtte vi tage til takke med sidstepladsen . Dagen efter 
stod i opsamlingsheatenes tegn, hvor vi kunne sikre os en semifinaleplads 
med en 3. plads. Dette løb faldt lidt bedre ud, da vi her blev nummer 2. Da 
semifinalepladsen var sikret, var vore gøremål også bestemt for næste dag. 
Det var ikke vort bedst roede lØb, og vi måtte da også tage til takke med en 
plads i den lille finale om lørdagen. Her begik vi en eller anden fejl på de 
første 1500 meter, men på grund af en kraftig slutspurt lykkedes del os at 
sikre en 3. plads, hvilket gaven samlet 9. plads. Alt i alt var del en dejlig 
tur med mange gode minder. 

Anders Brems. 
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Motionsroning 

Jeg havde høje ambitioner for min første sæson som motionsrochef. 
Der skulle være mere liv i klubben, flere tilbud og flere roere, som opda
gede, hvor vidunderlig roning i forskellige miljøer og på forskellige uge
dage er. Jeg kom langt med entusiasmen. Næste sæson har jeg også erfa
ringerne. 

Motionsudvalget udviklede en model, som vi mente opfyldte vore 
intentioner. Sådan var det tænkt: 

"Tilbudspyramide" 

SP~le - - ------ ---1(Nattergaletur, 
aktivitet r juleroning m.m.) 

- --------(Mllneskinstur, 
Femøren/koncerttur 
fremmedfarvandstur 

L'--- m.m.) 

Ugentlige -------~(Søndagsroning, 

.. __ a_k.,ti_·v_i_te_te_r ___ --' morgenroning m.m.) 

Sæsonen strakte sig over 30 uger fra uge 14 til uge 44. I lØbet af 
denne periode var der planlagt 15 arrangementer. De 11 blev gennemført 
med et gennemsnitligt deltagerantal på 21 personer. Der, hvor det haltede, 
var morgenroning (ikke tilstrækkelig stor tilslutning), Femøren-jkoncert
ture (mangelfuld reklame) og måneskinsture (ingen tilslutning når man 
skulle op næste morgen), Søndagsroning blev introduceret og havde no
genlunde tilslutning. Vi erfarede, at det er svært at bryde normen, som 
siger, at "man" ror tirsdag og torsdag. Bortset fra det , har deltagerne været 
glade for arrangementerne, og flere har ytret ærgrelse, hvis de af en eller 
anden grund var forhindret i at deltage. 

Rovagt-ordningen - et andet vigtigt led i motionsroningen - fortsatte 
i denne sæson. Der var ikke rov agter i oktober, men ellers var der 75 
vagter fordelt over tirsdage, torsdage og søndage. Vi har ikke ført statistik 
over antallet af udeblevne vagter, men det er vores indtryk, at ordningen er 
ret pålidelig. Vi vagter har diskuteret indbyrdes, hvilken linie vi skal føre 
overfor roerne. Vi er enige om, at vi skal være venlige og hjælpsomme, 
men på den anden side selvfølgelig også skære igennem når vi vurderer, at 
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der er fare for personer eller materiel. Det var. i den ånd, at vi indførte 
princippet "hjælp til selvhjælp": rovagterne tog unod bådene, når de kom 
tilbage fra turene, og gennemgik dem med styrmanden. Sammen udbedr~
de de eventuelle småskader, og besætningen fik på den måde forhåbentbg 
skærpet opmærksomheden overfor skader og mangler p~ bådene. . . 

De overordnede principper om flere tilbud, sprednmg af aktlvlteterne 
(f.eks. til andre ugedage, andre tidspunkter el.ler andet tarvand). samt mere 
information til roerne (f.eks. "hjælp til selvhjælp" og mformatu;ms.møder) 
er det udvalgets intention at fortsætte me~ i næste. sæson. Pr~clpperne 
tænkes i den kommende sæson udmøntet l et nyt tilbud, Mohon+, som 
medlemmerne vil komme til at høre meget mere om. 

Jeg vil til slut gerne takke mit vidunderlige motionsro~ingsudvalg og 
mine dejlige rovagter. Man kan sagtens være fuld af entuslasme, når man 
har så mange gode mennesker til at hjælpe sig . 

Lise McNamara. 
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Langture 1990 

Der er gået endnu et langturs-år, og umiddelbart ser det ikke ud til at 
have været et af de bedste. Fællesturene har ikke haft så godt tag i med
lemmerne, men der har til gengæld været roet en række "private" ture i 
sæsonens løb. 

En undtagelse fra den tilsyneladende regel om ringe deltagelse i de 
fælles ture var pinseturen i det sydfynske, hvor alle udbudte pladser var 
besat. Fem både kom afsted, og besætningerne bestod af en god blanding 
af nye og mere rutinerede langtursroere. 

Turen til Vikingespillet i Frederikssund var ikke velbesøgt, men 
afsted kom vi da, og alle havde en god tur. Nivåturen måtte derimod afly
ses, da overhovedet ingen var tilmeldt, hvilket nok hang sammen med, at 
der samme dag var kanindåb i klubben. Vi vil prØve på at planlægge bedre 
til næste år. 

Føljetonbåden Svante har været brugt af flere. AR kom ikke rundt om 
Sjælland, men blev dog luftet i adskillige etaper. PR ligger nu i Tyskland. 
Heldigvis har en del nye langtursroere deltaget i føljetonroningen. Desu
den har DS R-roere været i Berlin og Flensburg, på Ejderen, på Malarn, 
på Silkeborg-søerne og på Limfjorden. 

På langtursstyrmandskurset i foråret uddannedes en række nye styr
mænd. Det er imidlertid fortsat et problem, at ikke nok af de rutinerede 
roere og langtursstyrmænd deltager i fællesturene. De mange nye, vi havde 
håbet at se, udeblev også . 

Langtursudvalgets budskab forud for den nye sæson skal derfor være, 
at hvis det er fordi, I ikke tør, så begynd med at turde nu. Er der noget, I vil 
vide, inden I melder jer til en langtur - måske jeres første - så spørg! Ingen 
spørgsmål er for dumme. 

Langtursudvalget vil også meget gerne kontaktes om nye ideer og 
forslag. 

Jeanette Vestergaard. 
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Med Svante pa Aland 

Nerverne stod på højkant hin søndag morgen den 22. juli, 1990. Un
dertegnede havde indskrevet sig i ekspeditionsprotokollen; turen gik til 
Ålandsøerne; øvrige mandskab var Erik K. Rasmussen og Jørgen L. Peder
sen. 

Planen lød på afgang fra Kastrup Lufthavn k!. 7.30, med check-in kl. 
6.30. Erik havde meddelt privat afhentning på min bopæl på øster Alle k!. 
ca. 5.45, og hos Jørgen ca. 10 min. senere. Da Erik endelig dukkede op, 
var han ved at gå helt fra koncepterne; klokken var næsten 6.15. Et check 
af min adresse over nummeroplysningen havde foranlediget, at han lige 
havde været et smut ovre og undersøge lokaliteterne omkring Nørre Alle. 
Derfor den lettere forsinkede ankomst. Så gjaldt det afhentningen af Jør
gen. Vi vidste hvilket nummer, han boede i, men da vi fandt ud af, at det 
pågældende nummer dækkede over opgang A, B, C, D, E osv. var panik
ken ved at kulminere. Da Jørgen endelig indfandt sig, var situationens 
alvor tydeligvis ikke gået op for ham; han sagde roligt og fattet: "Vi skal 
lige omkring et apotek" - han havde pådraget SIg en mavemfektJOn. VI 
andre stod og hev efter vejret, ude af stand til at sige noget. Ved fælles 
hjælp lykkedes det os dog at få bugseret en noget genstridig Jørge~ og 
hans pakkenelliker ind i bilen - tabletter og evt. læge kunne vel vente tIl VI 

var på Åland! Der var nu 7 min. til check-in, hvorefter SAS frit kunne 
disponere vore pladser til anden side. Lille bil med stor hastighed over 
Amager - det var som at dumpe ned midt i den årlige hovedgeneralfor
samling i "Foreningen for Midlertidigt Røde LysJeurver". Vi nåede det 
ikke til tiden, men vore pladser var heldigvis stadig ledige. Denne hektiske 
start kom til at stå i skarp kontrast til resten af ferien! 

Fra Stockholm tog vi bussen til Grissleharnn, hvor vi skulle med 
Ecker6--Linjen til Åland . Ecker6--Linjen kan vel nærmest betragtes som en 
regulær sprit-rute. Vi slog os ned ved et bord, hvor der i forvejen sad en 
enlig finne (herefter for nemheds skyld kaldet Finn) med ølflaskerne stab
let op omkring sig (nå ja, måske lidt overdrevet) . Lettere kæfereret forsøg
te Finn at konversere os, mens vi med fagter måtte gøre ham forståeligt, at 
vi desværre (læses: heldigvis) ikke forstod finsk. Da Finn havde drukket 
ud og forlod bordet, mente vi at have set ham for sidste gang - men det 
skulle vise sig ikke at være så. 

Da vi først på aftenen ankom til Ålands hovedstad, Mariehamn, hvor 
Svante var lagt op, var forfatterens kurage ved at slippe op. I al hendes 
nybegyndernaivitet, havde hun ladet kuffertens indhold kreere til højt 
solskin. Virkeligheden syntes imidlertid ikke at ville stå mål med hendes 
optimistiske feriedrømme. I Stockholm havde der været 12 grader Celsius, 

g da vi fandt de med Svante følgende tæpper og teltet frem, var de endnu 
ganske fugtige efter ø st Hansen og teams noget våde tur nogle dage før. 
Det var med bange forudanelser og kolde tæer, at pennefØreren krØb sam
men i soveposen på Grona Udden Camping den aften. 
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Mandag morgen virkede det som om, at campingpladsen var invade
ret af horder af unge danskere. "Drengene" kunne efter en sondering af 
terrænet fortælle, at de unge mennesker skulle deltage i de Nordiske Me
sterskaber i finn-jolle-sejlads (dementi: det havde intet med bemeldte 
Finn at gøre), som skulle afholdes på Åland den følgende uge. Vi beslutte
de at blive i Mariehamn indtil næste dag, dels for at se byen og købe pro
viant til vor roferie med forventede overnatninger på idylliske ubeboede 
småøer i det ålandske farvand, dels for at afvente udviklingen i Jørgens 
maveinfektion. Mariehamn er en forunderlig by. Grundlagt i slutningen af 
forrige århundrede - den virkede meget ny, lys og luftig. Udelukkende 
"små" huse, oftest 2 etager, intet over 4 etager, husene oftest af træ og 
malet i forskellige pastelfarver. Alt indbegrebet af sommer. Jeg kan slet 
ikke forestille mig, hvordan byen tager sig ud om vinteren. 

Tirsdag var der sket en fuldstændig forvandling af vejrliget. I løbet af 
mandagen var det gradvist blevet lysere, tirsdag var de sidste skyer væk 
og det var stegende hedt - et vejr, som holdt sig lige til sidste dag af vor 
ferie. Der var nogen diskussion om, hvorvidt vi skulle ro clockwise eller 
anti--clockwise omkring dele af ø-systemet, men i erkendelse af, at det 
vel var lettest at finde ubeboede øer mod vest, gik vi den vej over. Vi 
roede ind og ud mellem småøer i det herligste solskin, en oplevelse, der 
måtte være forundt alle, men skæbnen ville, at vi ikke fandt nogen ubebo
ede Øer, hvor det var muligt at lægge til og rejse telt. Vi fortsatte derfor til 
en campingplads på Kattnas - en tur på godt 30 km. 

Frokostpause. 
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Om onsdagen roede vi et par kilometer længere nordpå til et lille 
"fiskerleje" . Her lagde vi båden op og gik en tur ind i landet til byen 
Frebbenby, hvor vi efter at have købt ind , satte os med en forfriskning 
udenfor byens dagligvarebutik. Medens vi sad der og f~ solst~ skridted~ 
en fyr tværs over den hosliggende parkeringsplads. HVIske-t.Iske, har VI 
ikke set ham før? Nej, det er umuligt, det må være en ren tIlfældIghed; 
Finn ligner en helt almindelig "sut", så det er nok bare en der ligner. Ved 
aftenstide, tilbage på campingpladsen, efter en dag i store drag at have 
nydt uden at have yd 't, var det tid at gå til kØjs . På vej fra badefaciliteterne 
mødte vi - Finn. Der var ingen tvivl, han havde også genkendt os. Af alle 
øer og campingpladser i verden skulle han netop dumpe ned på vores ... 

Torsdag gik turen videre vestpå mod Karingsund, hvor vi ville lægge 
båden op til det næste hold. Atter en ca. 30 km's tur i stegende solskin, 
ufatteligt smukt. Kun en strækning på ca. en halv times roning helt ude på 
øernes vestlige side var der stærk blæst, ellers var alt "idyllerisk" . Ej heller 
denne gang fandt vi nogen ubeboet ø, så vi måtte tage til takke med Hum
melvik Camping. 

Svante slæbes op på stenene ved s iden af EckerQ-.Linjens færgeleje . 

Det eneste fornuftige, vi foretog os om fredagen, var at finde ud af, 
hvor den kære Svante kunne efterlades. Efter et vellykket forsøg med at 
slæbe Svante op på de skønne røde klippesten, besøgte vi det nærliggende 
Postrute-museum. Det består af et lille lokale på ca. 40 kvadratmeter 
indeholdende som hoved inventar en imponerende robåd fra omkring 
1860. Det er en af de robåde, der fra midten af 1500-tallet og helt frem til 
1910 bragte post til og fra Sverige i al slags vejr - selv ved tilisning. Over 
200 mennesker omkom igennem de ca. 350 år, hvor postruten fungerede. 
Det er vel værd at tænke over for os magelige motionsroere. 
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Lørdag - der var en dag i overskud og uenighed om, hvad vi skulle 
bruge den til. Det endte med, at Jørgen tog på fodtur ind i det vildsomme 
terræn på Eckero, medens Erik og jeg tog bussen til Mariehamn for at lege 
ægte turister. Vi besøgte det prisbelØnnede Ålands-museum, og det er 
afgjort et af de bedre museer hvad angår kulturhistorie. Absolut seværdigt. 
Derefter besøgte vi den 4-mastede stålbark POMMERN, den sidste i 
hendes klasse i fuldstændig original stand. Barken er nu indrettet som 
museum, hvor man kan se alt lige fra køjepladser, manskinrum og køk
kens ted til de nedre lastrum. Af en eller anden uforklarlig grund er netop 
oplevelsen af disse lastrum noget af det, der står stærkest i min erindring 
fra denne ferietur. Fra POMMERNs dæk havde vi iøvrigt alle tiders udsigt 
over de unge finn-jolle entusiaster, der lå i bugten og trænede starter. 

Søndag , strålende solskin. Pakke, ro Svante til sit midlertidige domi
cil og finde ombord på Eckerb-Linjens færge . Det var begyndt at blive lidt 
diset - der var endnu 3 kvarter til afgang. Vi satte os ud på dækket. Da vi 
sejlede fra Åland, var der helt overskyet og faktisk temmelig koldt. D a vi 
kom til Stockholm regnede det. Har vi ikke bare været svineheldige? 

Bente Tholstrup. 
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Alligatoren. 

Alligatoren uddeles hvert år. til et medl~m, .der har gjort et påskølllll I 
værdigt arbejde for kammeratskaDet og klubhvetl DSR. 

Fra 1960 til 1972 og siden 1985 er solden td denne særprægede valid, I'" 
kai hvert år blevet forsynet med modtagerens navn og årstallet mdgravl Il' \ I 
årene 1973 til 1984 er dette imidlertid forsømt, og vi kan derfor kun g III\I V, 

følgende liste over modtagere: 

Jørgen Raaschou Hansen 1960 Finn Wibling l 70 
Chr. Rasmussen 1961 Martin Lyager l 71 
Sv. Aa. Harlev 1962 Jean- Pierre Zafiryadis 1972 
E, Sommer Jensen 1963 
Børge Hartz 1964 Jørgen Foss 1985 
Ole Pedersen 1965 B jørn Andersen 1986 
Willem Håkansson 1966 Ole Hansen l 87 
Ronald Clausen 1967 Mads Pallesen 1988 
Jens Krwnholt 1968 Susanne Agersnap 1989 
Kaj Traulsen 1969 Birger Jønsson 1990 

].edaktionen hører meget gerne fra medlemmer, der kan oplyse om de hædrede i 
årene 1973 til 1984, 
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Papirkniven. 

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

HANS MAJESTÆT KONG FREDERIK IX 

Desuden indehaves "Papirkniven" af følgende: 

Ove Petersen 1925 
1. Norman-Hansen 1926 
Gudmund Schack 1926 
H.B.Fogh 1927 
O. Hallin 1928 
Axel Hertz 1928 
H. Høeg Rasmussen 1929 
Axel Lundquist 1930 
H. Ree 1931 
Knud Secher 1332 
O. Mandrup-Poulsen 1933 
H. K. Rasmussen 1934 
K. R. Melgaard 1935 
Aage Jørgensen 1936 
Mogens Hee 1937 
O. Bondo Svane 1937 
Sten Ryum 1938 
Ejvind Sieverts 1939 
Jørgen Stærfeld 1940 
Chr. Ostenfeld 1941 
Ulf Kaarsberg 1942 
Gunnar Wandel 1943 
Kr. Nørlyng 1944 
Dan FrØrup 1945 
Ejnar F. Voigt 1946 
Gunnar Nyhegn 1946 
Frode Christiansen 1948 
Erik Kiersgaard 1949 
Erik Becker 1950 
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H. MØhring-Andersen 1951 
Axel Mathiesen 1952 
Bjørn MØller 1952 
CarlSjelJe 1952 
Mogens Blach 1955 
Aage Bang 1957 
Wriborg Jørgensen 1958 
Knud O. Møller 1959 
N. O. H . Strigel 1960 
R. Møller-Jørgensen 1960 
Erik Haamann 1961 
Aage Hendrup 1962 
Carlo Larsen 1963 
Knud Mikkelsen 1963 
Leif S. Rode 1965 
Peter Wilcken 1965 
D.F.D.S. 1966 
Otto Bjerum 1967 
A. H. Bøttger 1967 
Morten Andersen 1967 
Ib Christoffersen 1967 
J. L. Manza 1971 
Dan Nielsen 1972 
N. Schaumburg 1976 
Stig G . Rasmussen 1977 
Niels W. Fredsted 1980 
Steen Storland 1982 
Stig Rydberg 1983 
Palle Rørsgaard 1990 

Sejrsmasten. 

DSR skænkede på generalforsamlingen i ~ 934 "Sejrsmasten" .til Civilin
geniør H. Ree til enndnng om klubbens mdtil da største kapromngssæson, 
aer havde resulteret i 36 sejre. 

InoeniØr H. Ree udsatte samme år "Sejrsmasten" som evigt vandrende 
præmie i DSR. . 

"Sejrsmasten" gives af klubbens bestyrelse for et år ad g!lngen t~l et eller 
flere medlenuner som i den forløbne sæson har udført sær11gt fortjenstfuldt 
arbejde for kaproningen i DSR. . 

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

Gudmund Schack 
Mogens Hee 
Max Sørensen 
Frode Christiansen 
K. Kolman 
Hugo Grunune 
Aage Jørgensen 
Kaj Traulsen 
Ole Secher 
Paul Sivertsen 
H.K. Rasmussen 
Erik Kiersgaard 
Axel F. Mathiesen 
Junior -otteren 
Jørgen Krause 
Poul E. Jacobsen 
Begynder-otteren 
Mogens Haut og 
Kurt Nielsen 
Toer m. styrmand 
Peter Wilcken 
Niels Jørgensen 
Drenge fireren 
Hans Frederiksen og 
Ib Kruse 
Chr. Rasmussen 

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

1955 
1958 
1959 
1960 
1961 

1962 
1963 
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Jens Rønne Hansen 1964 \ 
Begynderotteren 1965 
Kaproningsafdelingen 1966 
Palle Blinkenberg 1967 
Niels Secher 1968 
Bent Serup Pedersen 1969 -
Susanne Rørsgaard og 1973 
Anette W orsØe 
Hanne Petersen 
Claus Rasmussen 
Poul Hedebo 
Birgitte Hanel 
Lena Baden 
Jan Cederkvist 
Palle Rørsgaaard 
Bent Andersen 
Bjarne Eltang 
Reiner Modest 
Hanne Eriksen 
Bent Fransson og 
Jørn Jørgensen 
Mette Bloch og 
Mette K. Hansen 
Bo Vestergaard 
Regitze Siggaard 
Mette Bloch 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1983 
1984 
1985 

1986 

1987 
1988 
1989 
1990 



DSR's æresmedlemmer. 

Brygger Carl Jacobsen 
Professor H. 1. HalUlover 
Overlæge H. 1. Køster 
Direktør HelUling Koch 
Civilingeniør Herman Ree 
Professor, dr. med. Knud Secher 
Direktør Harald Simonsen 
Overretssagfører H. Steinthal 

DSR's ærestegn. 

Hans Majestæt Kong Frederik IX 
Kaptajn H. H.Bondo 
Direktør Henry Skov 
Direktør Harald Simonsen 
H/R-advokat H. Rømcke, NSR 
H/R-advokat E. W. Nansen, NSR 
Aktuar N. Sol berg , NSR 
Professor, dr. med. Knud Secher 
Civilingeniør Hermann Ree 

so 

Grosserer Gudmund Schack 
Civilingeniør 1. Normann-Hansen 
Højesteretssagfører O. Bondo Svane 
Pianofabrikant Bjørn Møller 
Cand. Jur. Aage Bang 
Afdelingsleder Georg Galster 
CivilingeniØr Knud Mikkelsen 

Generallæge Em. SaugmalUl 
Ambassadør Frantz Hvass 
H/R-advokat Leif Rode, NSR 
Grosserer Gudmund Schack 
Direktør Axel Lundqvist 
Civ.ing. J. Normann-Hansen 
Højesteretssagfører O. Bondo Svane 
Pianofabrikant Bjørn Møller 
Sagfører Erik Becker 

Indholdsfortegnelse 

Fonnandens beretning (Henning Rasmussen) 

Gudmund Schacks Mindefond (Nicolai Lindgreen) 

Husforvalterens beretning (Mogens Haut) 

Materielforvalterens beretning (Erik K. Rasmussen) 

DSR's bådpark (Jørgen Foss/Hans Chr. Blomberg) 

Kaproningsafdelingen (Mette Bacher Jensen) 

På U-togt med Onnen 

Studentennatchen (Mette Bacher Jensen) 

KVIK-matchen (Camilla Riff Alexandersen) 

Instruktionen 1990 (Michael Hansen) 

Tasmanien 1990 (Regitze Siggaard) 

Junior VM 1990 (Anders Brems) 

Motionsron.ing (Lise McNamara) 

Langture 1990 (Jeanette Vestergaard) 

Med Svante på Åland (Bente Tholstrup) 
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