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Forord 
Sidste år udgav vi en ganske omfattende årbog som optakt til vor jubi

læumssæson i 1992. 

Jubilæet er nu overstået, og det er hverdag igen. På de følgende sider 
søger vi at skiJdre jubilæumssæsonen i hverdag og fest. men i knap så 
slort udstyr som sidst. 

Som vanligt vil vi takke de~ der bar ydet bidrag til sk:rif\et, både i 
tekst og billeder. Vi vil også gerne takke alle dem, der ikke slaev, for 
kassereren har givet screnge pålæg om begrænsning af skriftets omfang. 
Klubbens nu forhenværende sekretær, Bente TboJstrup, har ilIet arbejde 
i JyUand. og er derfor ikke med til at færdiggøre denne sæsons årbog. 
Bente bar dog nået at udføre et stort arbejde med bl.a. rostab'stikkerne. 

Tilsidst vil de undertegnede, som bærer det fulde ansvar derfor, be
kJage. at værket i år udkommer med en betydelig forsinkelse. 

Met1e Bacber 
Nicolai Lindgreen 

SØlIdagsrorur i Københavns Havn 



Beretning for rosæsonen 1992 
Rosæsonen 1992 har naturligvis været lidt usædvanlig, fordi vi har fejret DSR's 

125-års jubilæum. Der var fra bestyrelsens side på forhånd ikke lag1 op til at denne 
begivenhed skulle tage al interessen og alle kræfterne i år, men det kUJUle selvføl
gelig ikke undgfis, at meget af tiden frem til vores fødselsdag den 13. juni blev 
brugt på jubilæet . 

Og hvordan gik det så? Ja, det kan man jo vurdere på flere forskellige måder. 
Som de fleste fødselsdagsbørn kan man have en tendens til at se på festen , gaverne 
og den almindelige opmærksomhed, der blev os til del i dagens anledning. Så lad 
os se lidt på disse. 

Naturligvis skulle en 125-års fødselsdag fejres . Forberedelserne gik igang alle
rede i efteråret 1991, men tog først rigtig fart efter årsskiftet. Det blev hwtigt be
sluttet at koncentrere det hele på IO dage, nemlig den 23 . maj, bvor der sk'UlIe hol
des reception og bådedåb, hv1S vi da havde noget at døbe. samt den 13. juni, vores 
fødselsdag, der praktisk nok faldt på en lørdag. Dagen, den 23 . maj, oprandt. 
Vejrguderne var også denne dag med os. I strålende solskin samledes medlemmer 
og venner af klubben til den størs1e bådedåb i mange år. Til dåb var der kapro
ningsbåde: en dobbeltfirer, to dobbeltscullere og to singlescullere; motionsmateri
el : en dobbeltrigget gigfirer og en dobbeltrigget gigtocr; og på kajakfronten 3 nye 
l<ajakker. Disse anskaffelser havde været mulige på grund af gaver fra Carlsberg, 

Klubbens største bådedAb i l1W18e Ar 
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Rees Legat, DSR's Venner, 
DSR's bådeværft, Palle 

Rørsgaard, Simon Spies 
Fonden., Dagmar Marshalis 
Fond, Den danske Bank, 
Københavns Kommune og 
Team Danmark. 

De ydre rammer var der 
også blevet sørget for. Krista 
og Viggo Pedersens Fond 
havde bekostet en 
gennemgnbende 
istandsættelse af hele 
indgangspartiet og forhallen . 
Vi var de sidste dage før 
festen noget nervøse for, at 
det hele ikke blev færdigt, 
især da hele Joftet foran 
indgangsdøren faldt ned, 
men båndværkeme gjorde en 
enorm indsats og 
minsandten, om ikke det 
hele stod færdigt til dagen. 

En anden gave, der dog 
først blev udført lidt senere. 
var belægningen af hele vort Advokat T . Tngemann Hansen døber 

indgangsparti med nye sten. 
Dette arbejde var 
Københavns Havnevæsens gave til klubben. Herudover modtog vi mange gaver 
ved receptionen fra klubbens venner. 

Jeg vil endnu en gang sige tak til alle, der så smuk1 betænkte vores gamle klub. 

Efter en sådan indledning på jubilæet kunne sidste akt, jubilæumsmiddagen den 
13. juni, næsten ikke undgå at blive en succes. Ca. 150 medlemmer og gæster 
samledes til festen, der efter min, og vist også alle andre tilstedeværendes mening, 
blev meget vellykket. En af de ting, der glædede mig, var, al vi igen ved denne 
lejlighed fik knyttet vore gamle kontakter til Norske Sn.td.enters Roklub, hvis for
mand, Sigurd Skarpaas, var taget den lange vej herned for at deltage i festlighe
derne. 
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(,I"d, IIU ,Ilt 1111Ilt , Y t ol I',I 'i IUIIII' 1I _lt' lI 

II IHl II It .1 11th II h lv"" ", 1II(' , lIllI lIlIl' I , lIl'l I villi 'c lil at gøre et stykke arbejde. 
~"1I 11 1111111'1 I I l, 'H fl.1\.. d,,1 lidi 1 1I 1I~ S() lIIt i t:i lartclI, DSR's medlenuner er åbenbart 
lod 1'lIh II , I'C' IIt' llt , III ' II II; I ti t ælder, ja så stAr der alligevel en skare, der er 
P III II III II I',lv ' ' II II Ild med. Tak til j er der gjorde dette muligt. 

Nuk om jubilæwn. 

Sommeren i år vil nok stå i erindringen som en af de vejrmæssigt bedste, vi har 
haft i mands minde. Og hvis ikke mange skulle få lyst til at komme ud for at nyde 
det gode vejr på vandet en sådan sommer, ja så vil det aldrig ske. Tilstrømningen 
af medlemmer har været den største nogensinde . Michael Hansen og hans insllllk 
tører har haft over 400 kaniner til instruktion. Aften efter aften var b~dd Hl II (' 1I 111111 

men instruktørerne klarede jobbet, hvilket jeg er dybt imponer I IlVt'1 

I tal ser slutresultatet af sæsonen 1992 opgjort pr 1. oklllhl'l Ild lilli ",I, I I 

(sidste år angivet i parentes) 

Antal aktive medlemmer: II" ( /t , ) 

Antal passive medlemm . : ( ,I) 

Altså en medlemsfremgang på 91 i (il'1I11 I 1111 I II I I ,I II dc hf I, l roningen 
stadig kan tiltrække nye medlem m 'r, 1)('1 1'1 dit I i I Ii lh p' ,,1011 III lod)JIndet med de 
nye medlemmer. De er for gaml 'l l lI ll IlIhl 1 1111,1 "Itl ~\ltI 11,111 ", Klubben får jo 
en væsentlig del af sine indl , '~h'l VII I ~IIIIIIIIIIIIIII, III ~ lid "d, forudsætter, at 

" 

mindst 25% af medlenuneme er under 25 år. Dette kan det konune til at knibe 
med, hvis det mønster, vi har set i år, fortsætter. Misforstå mig ikke, I nye er hjer
telig velkomne, der er også fordele forbundet med, at DSR er en forening af voks-
ne mennesker. . 

Lad os se lidt på sæsonens aktiviteter. 

Jeg har allerede omtalt instruktionen, der også i år forløb på bedste vis . Det ser 
ud som om, der er kommet lidt mere gang i scullerinstruktionen, hvilket afslørede, 
at scullermateriellet i nogle år har været stedbarn i klubben. Dette vil vi se at gøre 
noget ved i den kommende vinter med reparation af de lidt ældre scullere, der 
ligger i bådehallen. Nyanskaffelser på denne front bør også komme op til overve
jelse, men det ser dog ikke ud til, at dette vil ske i sæsonen 1993. 

Kajakroerne har som sædvanlig klaret sig udmærket og fået instrueret en række 
nye roere. Det ser ud, som om kajakroningen har vundet en vis popularitet, og vi 
må konstatere, at denne motionsform øjensynligt trives udmærket sammen med 
baglænsroningen. 

Der har i løbet af denne sæson været en del kontakt kajakroere og bestyrelse 
imellem. Det er fra bestyrelsens side blevet besluttet at stoppe den gamle debat om 
baglænsroning contra forlænsroning, og i stedet koncentrere sig om at finde en 
fornuftig måde at tilbyde kajakroning som en af DSR's mange aktiviteter. Dette er 
en lang proces. Instruktionen skal indpasses i det samlede instruktionsrnønster, der 
skal defineres klarere regler for rettighedstildeling, etc. Debatten er langt fra forbi 
endnu, men jeg fornenuner en vilje til at få kajakroningen til at finde en naturlig 
plads i DSR. 

En sommer, som den vi har haft i år, må naturligvis medføre en stor aktivitet på 
motionsfronten. Jeg nævnte før, at bådehallen ofte var tømt på instruktionsaftener
ne. Dette har også været tilfældet på motionsaftenerne. Rovagtsordningen er af 
vital betydning for at så mange mennesker kan komme på vandet inden for det 
relativt korte tidsrum, hvor medlemmerne ønsker at motionere. Den har da også 
fungeret nogenlunde i år, men kun takket være en lille trofast skare, der tog sig af 
dette. 

Arrangementerne har iøvrigt været de traditionelle, men tilslutningen har været 
svingende. Det har naturligvis heller ikke hjulpet, at bladet ikke er kommet med 
den regelmæssighed, vi kunne ønske os. Dette sidste håber jeg, at der er fundet en 
løsning på nu. Motionsudvalget trænger, så vidt jeg kan se, til lidt flere medlem
mer og lidt mere nytænkning hvad angår den daglige aktivering af medlemskred
sen. 

Langtursroningen har budt på mange utraditionelle arrangementer i det forløbne 
år. Nilturen har de fleste vel hørt om og nu også læst om i medlemsbladet via den 
offentliggjorte serie af "egyptian postcards". Nye ideer som denne, kan naturligvis 
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give anledning til debat om form, arrangement, finansiering o. lign. Denne bar da 
heUer ikke manglet omkring denne tur, men jeg håber og tror, at turen som totalar
rangement er forløbet til alles tilfreds bed. Det er forfriskende at se, at der er med
lemmer, der forsøger at udvide grænserne for, hvorledes roningen kan bruges til at 
fonnidle oplevelser af denne type, så jeg håber ikke, det er sidste gang, vi ser 
sådanne ture . 

Med den nye åbning af østeuropa, var tanken om at forsøge al ro i Rusland 
nærliggende. Bente Kjøller gik j gang med at arrangere en sådan tur. Vanskelighe
deme ved dette viste sig dog at være større end først antaget. Men af sted kom de. 
Det blev ganske vist i russiske kajakker. Der ligger en eller to af disse i bådehal
len, og jeg er sikker på, at man kan få lov at prøve eo tur efter aftaJe med Bente. 
Denne tur er atter et eksempel på, hvad man kan opleve med roningen som bag
grund, hvis man er lidt opfindsom. 

Også de mere traditionelle langture har haft en god sæson, og jeg håber på at 
den næste sæson vil vise en endnu større aktivitet på dette område - både traditio
nelt og utraditionelt. 

Et tilbagevendeude punkt på generalforsamlingerne har været vores Nivå-bus, 
eller retlere sagt manglen af samme. Det vil nok være rigtigst at indrømme, at dette 
Cl' ct. a.fs luttet kapitel i klubbens historie. Der er intet, der tyder på, at vi nogen 
sinde is en kommer til at råde over et hus på dette sted. 

Kapfoningsverdcnen bar naturligvis været præget af, der har været afholdt 
Olympiske Lege. Henning Juul og Jesper Engelbrecht kæmpede til det sidste for 
cn ud1agelse i dobbeltsculler. Konkurrencen i deane bådtype er fantastisk hård., 
hvilket gør at det ofte er tilfældigheder, der i sidste instans afgør en udtagelse, 
DSR følte sig nok lidt svigtet af Dansk Forening for Rosport's udtagelsesudvalg, 
lJlen vi må desværre konstatere, at det ikke lykkedes for vore to roere. 

Diskussionen omkring DSR's forhold til Danmarks Ro center, har nogle af jer 
måske set lidt til bl. a. i bladet Roning. Vi er langt fra tilfredse med den måde, 
Danmarks Rocenter ledes på, hvilket vi har gjort opmærksom på ved flere lejlig
heder. Der har været talt om, at DSR ville afbryde samarbejdet med Danmarks 
Rocenter. Men lad mig slå fast , at dette ikke er sket. DSR er eo del af dansk ro
ning, og vi agter at gøre vores indilydelse gældende, ikke som fornærmede tilsku
ere på sidelinien, men som aktive, kritiske deltagere . De af vore roere, der ønsker 
at forberede sig geanem rocentret, er velkomne til at gøre dette, med støtte fra 
DSR, men vi er også nok lydhøre over for andre modeller for eliteroning. 

Letvæ gt s-VM blev, bvad OL desværre ikke blev, en strålende succes. Jeg havde 
den fornøjelse at overvære dette stævne som mandskabsleder. Finaledagen var 
virkelig en af de dage, hvor det var dejligt at være dansker. Guld til DSR's Mette 
Bloch i singlesculler, guJd til Jens Mohr Ernst fra Kerteminde - tidligere DSR-roer 
og guJd til otteren, hvor vores bidrag var Thomas Poulsen. Det skal også nævnes, 
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at Lene Anderson klarede sig godt i dobbeltsculler sammen med Mette Hansen fra 
Bagsværd. De blev nr. 7, en absolut respektabel placering, når man tænker på, at 
de føTst dannede hold Il måneder før mesterskaberne. 

l 1933 skænkede kaproningsafdelingen "Sejrsmasteo" til Herman Ree til minde 
om den største kaprorungssæson indtil da. Siden er denne masl hvert år blevet 
tildelt en eU er flere personer, der har gjort sig særlig gældende i kaprooingssam
meobæng. 

Der var i år flere gode bud på en modtager. Vi har valgt at tildele Sejrsmasten til 
en af de roere, vi normalt ikke hører så meget til. lkke fordi han ikke fortjener at 
blive omtalt, men fordi ban til daglig er en del af en helhed, nemJig af vores ver
densmestermandskab iletvægtsotter - Tbomas Poulsen. 

Også andre forsøgte at ro stærkt i år. Årets match mellem Danmarks Telmiske 
Højskole og Københavns Universitet blev afviklet sammen med Københavns Hav
neuge. Alter i år skiftede paraplystativet plads, idet polyteknikerne løb af med 
sejren i år. 

Fonige år forsøgte vi med et nyt initiativ, MOnON+. Forsøget fonsatte i år, 
men vi må nok erkende, at det ikke lykkedes. AI begyndelse er svær, og vi fort
sætter. Intentionen er at have et motionstilbud, der ligger imellem kaproning og 
motionsroning. Der er i vinter indført speciel gymnastik rettet mod MOTION+, og 
man forsøger fra MOnON+-udvalgets side at arrangere træning et par gange om 
ugen., dels i ergometre, dels på vandet, så længe vejret tillader dette. 

En af de store aktiviteter j DSR er blevet gynmastikken. Der er nu gymnastik 
hver dag mandag til fredag. Der er gjort et forsøg på at tilbyde flere former for 
gymnastik, således at vi kan tiltrække så mange af vore medlemmer som lJluligt til 
klubben i vintersæsonen. 

For at styrke aktiviteterne i klubben har vi i denne vinter allieret os med profes
sionel hjælp i køkkenet )lVer tirsdag og torsdag til madlavning. Dette har betydet, 
at der bar været middagsmad hver eneste tirsdag og torsdag indtil nu. De1 er mit 
in d tJyk, at der blandt medlemmerne er tilfredshed med dette . Ordningen blev be
sluttet indfurt som et forsøg, der foreløbig skulle køre frem til jul, men som det 
fungerer nu, ser jeg ingen grund til. at den ikke skulle forlænges. Der er også gjort 
(orsøg på at holde baren åben mandag og onsdag. Det er vist ikke helt gået op for 
medlemmerne endnu, men jeg er overbevist om., at lidt tålmodighed fra barvag
terne vil bLive belønnet med en støt stigende omsætning og et deraf øget klubliv på 
disse aflener. 

For mange år siden udsatte et af vore medlemmer, Niels Sbigel en alligator som 
vandrepræmie. Denne skulle hvert år uddeles til et medlem, der gjorde en særlig 
indsats for klubliv og kammeratskab . Der har også til denne været adskillige for
slag - og vi kunne såmænd godt have brugt en mindre alligatorflok., men et valg 
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sk-ulle træffes. Alligatoren går i år til et af de medlenuner, der i det stille påtager 
sig opgaver, der er til gavn for andre medlemmer. Hun var med til at arrangere 
Nilturen, og da roaodagloosdags baren skulle løbes igang var hun i spidsen - Gitte 
Axelsen . 

KJubliv og omgivelser bar naturligvis en del med hinanden at gøre. Der er i de 
seneste år sket meget med vores gamle hus. Køkken, veranda, slyngelstue og 
i.ndgangsparti med garderobe er nu i orden. Der er påbegyndt isolering af huset. 
Loftet over festsalen er isoleret og store dele af de ydre verandaer er blevet dæk
ket med isolerende materiale. Men der mangler stadig meget. Af de mere synlige 
ting, er festsalen . Den kunne trænge til en gang maling og noget ordentlig belys
ning. Efter denne, eUer sideløbende benned, kommer så hele underetagen. Moti
on S rwrune t trænger både til istandsættelse og nye redskaber. Om.klædningsrum
mene, inklusive badefaciliteter, trænger alvorligt til renovering. Også bådeballen 
kunne trænge til en reorganisering. Alt dette koster penge. Bestyrelsen er til sta
dighed på udkig efter muligheder for finansiering, og hvis nogen af vore medlem
mer har forbindelser til foode, sponsorer el. lign., vil I så gerne tænke på DSR? 

Apropos bådehallen. Vi har stadig Kim Knudsen ansat til at tage sig af de store 
reparationer på materieUet. Alle er vist enige om, at den indsats, der til dagligt 
ydes for at vedligeholde og renovere bådeparken, har givet resultater. Hvis denne 
indsats ikke skete dagligt året rundt er jeg overbevist om, at der ville have været 
alvorlige problemer med at opreulolde den aktivitet, der rent faktisk har været i 
den forløbne sæson. 

Vi har efterhånden opbygget et mindre bådeværft i den sidste gang i bådebaUen . 
Det er klart, at dette ikke letter det puslespil, materieludvalget har med at få både
ne til at være i hallen. Vi bar derfor i et par år næret et ønske om, igen at overtage 
DSR's Bådeværft, der ligger lige syd for klubhuset. Dette er lykkedes. Den I. 
januar 1994, a1tsA om godt et år, flytter William Jensen ud, og vi flytter hele vores 
reparationsafdeling ind i bådeværftets lokaler. 

Når jeg nu taler om både og vedligehold af sanune, skal det nævnes, at det ikke 
udelukkende er Kims skyld, at vi har noget at ro i. Han har fortsat ct arbejde, der 
blev startet for en del år siden. Dengang var det mere reglen end undtagelsen, at 
bådene ikke kunne flyde, hvilket da også influerede kraftigt på såvel aktivitet som 
medlemstal. Heldigvis var der medlemmer, der tog fat om problemet., og bl. a. 
startede arbejdsordningen, som jeg vil komme lidt ind på senere. Uden dette ini
tiativ sammen med en meget stor personlig arbejdsindsats, er jeg ikke sikker på, at 
der havde været så meget for os at vedligeholde i dag. Initiativer af denne type er 
det, vi uddeler papirknive for. 

For de af jer, der ikke måtte vide, hvad DSR's Papirkniv er, kan jeg kort fortæl
le, at den blev indstiftet som hædersgave i 1925. Det synlige bevis er en papirkniv 
i massivt sølv, smedet hos Kgl. Hofjuvelerer Dragsted. Den er indgraveret med 
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begrundelsen for tildelingen, nemlig ordet "Fortjent" - og intet kan vist være me!'e 
rammende for den person, der skal modtage den ene af årets papirknive - Erik 

Rasmussen. 

Den anden af jubiJæumsårets papirknive er eD, jeg i nogle år har følt. at vi skyl
der. Den tildeles et medlem med stort M. Hvor længe ban har roet har jeg ikke 
undersøgt, meD jeg ved i alt fald, at det er over 50 år, så han må vel have gjort sig 
fortjent til den betegnelse, der hyppigt blev brugt under debatten om "Roning år 
2000" - livsstilsroer. Kaproer, motioosroer, langtursroer - stadig meget aktiv på i 
alt fald de to sidste områder. For et par år sideo kontaktede jeg ham, for at høre 
om han ikke kunne styre ved DM for et hold kaproere, der viUe forsøge sig i fire
årers inrigger, hvilket også omfattede et par ugers daglig træning med dem; svaret 
var naturligvis: ja! Sidste år stod vi og manglede en koordinator for jubilæums~
tiviteteroe; en telefonopringning - og vi bavde en! Hvordan skulle old boys-rorun
gen fungere, hvis ikke der var et koordinationsceoter, byor aftaler kunne træff~s? 
Derfor har vi besluttet at give en papirkniv til et af de mest germemført pOSItIve 

medlemmer af DSR - Herbert Marcus. 

Pllpirknivrnodtager Herbert Ml!rOJs lynskudl under jubilæumsmiddagen 
sammen med Einl\/" Voigt (I .b.) 

Bådvedligeholdelsesordningen har nu ftmgeret i en del år. Der blev indkaldt til et 
medlemsmøde i august, for eventuelt at fa nogle nye ideer til deOlle . Mit generelle 
indtryk var, at der ikke blev stillet spørgsmål ved, hvorvidt den skulle eksistere. 
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Jeg har ofte talt og skrevet om frivilljg.he~ og det er ingen hemmeligbe~ at jeg 
belst så, at vedligeholdelsesordniogen ikke var nødvendig. MeD det er nok ikke 
real.istisk , Vi har i år udsendt brev til alle, ikke blot de roaktive. Mange har allere
de svaret, og de1 ser for mig umiddelbart ud som om der er rigelig bred opbakning 
om de forskellige aktiviteter. Det kan ikke undre, at der er mange, der gerne vil 
være barvag1er i stedet for at arbejde i bådehalien, så vi må nok skuffe en del af 
dem . Vi vil naturligvis forsøge at anvende fotk til noget, der tigger så tæt op ad 
deres ønsker som muligt, men man må bære over med os, hvis dette ikke lykkes. 

Vi har nu overstået en jubilæumssæson, så mon ikke vi vil bave godt af et år 
uden store festligheder, der jo trods alt trækker en del Icræ ft er ud af klubben . 

Det eneste jubilæum, der er i 1993, er 25-året for optagelsen af damer i DSR. 
Dette skete den 17. april 1968, så mon ikke det vil være passende at fejre denne 
begivenhed? For lad os være helt ærlige: var det ikke lykkedes at fa kvinder ind i 
DSR, så tvivler jeg på, at der havde været ret meget klub i dag. 

Med disse beroæd01inger vil jeg slutte beretuingen for i år. 

Henning Rasmussen 

Martnork:i.rken og Amalienborg - set fra en robåd 
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En ode til roningen 

Omkring mig jeg ser 
en hær af roere. 
Tilbage jeg ser 
på svundne år: 
så mange somre 
har vi roet på Sundet, 
fra den blomstrende vår 
til høsten korn 
roed skovens gyldne blade. 

Dig hiJser vi, vor klub -
du var og du er 
vor port til vandet, 
til Jivet som roer 
på Øresund - vor port 
til liv blandt kammerater, 
der roer i slanke både 
langs Danmarks kyster. 
Men du er også vor havn, 
vort hjemsted: 
hvor godt at finde ly, 
når søerne brydes 
derude , 

Tilbage jeg skuer 
j min erindrin g 
til vort klubhus i ly 
af havnens moler: 
Lunt og beskyttet 
mod det åbne bav, 
mod Svanemøllebug1ens 
bølger. 
Intet standsede blikket 
udover bugten og Sundet 
andet eud rester afHelgoland, 
en badeanstalt. 

\) 

Frit og åbent 
lå Sundet foran os, 
når molerne lå bag os, 
Ud vi stævnede over bugten, 
åh, så UlJge -
dristigt gik del 
ud gennem Sundets søer. 
"Nu går vi ind under kysten -
der far vi læ". 
"Der kan vi ro 
med næsten en åre 
på land". 
"Ja, ro så til - tag ved". 
"Ingen må sprøjte på styrmanden". 
Ej heller "eet" kan lide vand 
på sin ryg, 
"Slider J, karlel?" 
"Snart får vi læ". 

Ah, vi var jo 
i ungdommens 
fejreste vår. 
Drislige, stærke, 
At slide i det 
var den største glæde. 
Og så i medsø: 
store dønninger 
på vejen hjem: 
"Op at ride 
på bølgekammen: 
så tager vi ved -
kom så-
og så bliver vi ved -
kom så-
hurtige tag" , 
Se. vi rider -
følger bølgen, 
flyver afsted , 



Åh, hvilken glæde -
flyve over vandet! 
Men bølgen er hurtig, 
Oll løber den fra os. 
Men så kommer den næste . 
Og så igen: 
"Tag ved, 
hårdt, 
op på kammen". 
Og atter Oyver vi beo over vandet. 

Ajle tager ved -
overtræk i bagbord -
"Kom så styrbord -
de andre derovre 
skal da ikke 
ro rra os _" 
"For pokker, 
tag ved". 
j-len over vandet, 
hcn over Sundet 
Oyver vi . 
"Det ber er ikke 
langturstempo -
ej beller Frederiksberg Have", 

Da sang det i mig: 

Danske ungdom., ud på vandet, 
havet skummer bøjt i sol., 
ruller brusende mod landet 
som vor viljes livssymbol. 

Ud i forårssol ens milde 
stråler går vor første færd, 
ud på vande - glatte, vilde, 
selvom det er hårdt i vejr. 
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Ud i blæst i efteråret -
solens glød bag blåsort sJ...-y -
vi af bølger bliver båret 
bagved øen tlr vi ly. 
Danske ungdom, ud på vandet, 
fremad hårdt mod hårdt det går, 
bølger ruller ind mod landet, 
ved at kæmpe frem vi når. 

Svundne år 
ligger bag mig, 
erindringens hav 
med tusind minder. 
Så mange roere -
vi sad i båden 
sammen i sol og blæst. 
Ansigter dukker frem. 
De har været borte, 
men er der igen. 
Alle vi roere: 
vi ordned' alverden, 
når vi sad i båden. 
Mine kammerater, 
åh., alle mine kammerater, 
I er her omkring mig -. 
l dukker frem af erindringen 
for med mig at hylde 
vor gamle klub, 
vor evig unge, gamle klub. 
Med mig de alle løfter åren, 
lader det blå åreblad 
lyse i solen . 
Vi råber i kor: 
Leve vor klub, 
leve vor klub: DSR. 

H. Møhring-Andersen 

Kaproningsafdelingen 1992 
Allerede i marts måned viste DSR's kaproere en total dominans ved de første danske 

mesterskaber i indendørs roning: CONCEPT n, ergometerroning. LIge fra juniorkJas
sen over elite til veteranklassen var vi suveræne. og det betød, at kaproniogsafdelin
gen vandt et splinternyt ergometer til DSR. Det var derfor spændende, om kaproerne 
også kunne gøre det godt på vandet, hvilket normalt er deres force, og efter denne 
jubilæumssæsoo kan det konstateres, at DSR forstod at markere sig på bedste vis bå
de ved Europamesterskaber, Verdensmesterskaber og ved Danmarksmesterskaberne i 
de mere hjemlige oDlgivelser. 

I påsken lagdes ud med en træningslejr for de mere øvede kaproere i Szczecin i Po
len. Det var nyt, anderledes, langt hjemmefra, og så var der rige muligheder for a1 ro, 
selvom vejret ikke altid v.ar Lige godt. 

Kaproningsudvalget bestod i 1992 af kaproningschef: Reiner Modest, trænere: Per 
Arnoldi, Ole Blocb, Waldemar Chabior og Regitze Siggaard, informationschef: Mette 
Bacher og kaproerrepræsentanter: Teis Hansen og Vibeke østergaard. 

Her følger eD kort oversigt over kaproernes færden i 1992. 

DAMER: 

Camilla Rohde var vor yngste kaproer i 1992. Da frk . Robde i denne sæson var 
rykket op fra jlUuor B til A-klassen., var det klart at der blev mere at se til. Camilla, 
der kom fra Bagsværd Roklub i vinteren 1991, formåede gennem en meget flittig træ
ning at komme på juniorlandsboldet i dobbeltfirer sammen med roere fra Bagsværd og 
Lyngby. Det gjaldt de Nordiske Mesterskaber i Oslo, bvor danskerne var blot en me
ter fra at blive mestre. Dagen efter fik. de revanche med en klar sejr over de nybagte 
mestre fra Norge. Camilla, der ellers roede singlescuUer, var gennem det meste af $æ

soneo med til at præge løbene berhjemme, og med et stort talent og en flittig indsats er 
hun en roer, vi kan vente os meget af fremover. 

Anette Corydon., Karina Nielsen og Charlotte Marcussen var DSR's repræsentanter i 
begynderklassen. GeJUlem flittig træning lærte vore nye at fa skik på det at balancere i 
det smalle kaproningsmateriel, mens de også fandt Ild af hvor meget der kræves, før 
det går rigtig stærkt. Det blev til deltagelse i flere danske regattaer, hvor Anette Co
rydon sammen med Susanne Agersnap, der ikke belt er begynder-roer, vandt flere 
sejre. Charlotte Marcusseo opnåede også at få en medalje i sin første sæson, idet hun 
sammen med verdensmesteren fra Kerteminde, Jens Mohr Ernst, vandt et mix dob
beltscullerløb ved revancheregattaen efter DM på Haderslev Dam. Et par af damerne 
har valgt at fortsætte, og det bliver spændende at se, hvad de kan fure det til fremover. 
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CamiUa Riff Alexandersen satsede mest på deltidsroning i sio singlesculler, hvor 
hWl roede sig til flere pæne resultater. Det blev til sejre ved aftenkaproningerne på 
Bagsværd Sø og frøken Alexandersen har Ligeledes valgt at fortsætte. 

Dorthe Lindbolm, Susanne Agersnap og Britta Graae viste DSR's farver rundt OID på 
langdistaocebanerne. Det blev til 100% sejre og holdet var storfavoritter til Dan
marksmesterskabet, der grWldet skandaløse forhold ved DM i Ringkøbing., hvor 
blandt andet vendebøjen var forsvundet:, blev rykket til Haderslev Dam, dagen efter 
OM på kortbane. l flot opvisningsstil vandt vore tre damer Danmarksmesterskabet, 
det første i DSR's historie. 

Mette Bacher prøvede nogle forskelLJge løb i den forløbne sæson . Det gjaldt både 
inrigger og outrigger, hvor det blev til flere sejre i begge bådtyper. 

Vibeke Østergaard satsede på 
VM-deltagelse i Ietvæglsfirer 
1Jden stynnand sammen med 
piger fra KR og Lyngby. 
Desværre blev boldet opløst 
efter et par måneders inteos 
træning begyndelsen af 
sæsonen . Derefter forsøgte 
Vibeke sig i den svære bådtype: 
toer uden styrmand, dog uden 
større resultater. I slutningen af 
sæsonen gjaldt det træoingen 
frem mod DM, hvor der 
satsedes på dobbeltsculler og 
dobbeltfirer. Vibeke blev Dan
marksmester i dobbeltsculler 
sammen med Ulla Jensen, VM
makker til Regitze Siggaard i 
letvægts dobbeltsculler 1990. 

Rie Zakarias Sørensen salsede 
højt j 1992. Sammen med fire 
piger fra andre klubber ville hun 
prøve at kvalificere sig til OL i 
Barcelona i dobbeltfirer. Længe 
var det meningen, at der også 
skulle være en reserveroer til 
dobbeltfireren, og efter dlverse 
tests og omrokeringer endte det 

DSR's første DM i langdistance. 
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med, at Rie blev reserve til OL-båden. Uheldlgvis fandt DOK del ikke nødvendigt Il t 
tage en reserveroer med til OL, så Rie SørellSen lrunne, ligesom v1 andre, sidde 
herhjemme og se, hvordan den danske dobbeltfirer havde store problemer i det 
spanske grundet forskellige sygdomstilfælde, der ramte et par af roerne. Til gengæld 
fik Rie lært at ro singlesculler, men måtte ofte ud mod verdeos bedste kvindelige 
scullerroere, og her var der ikke meget at gøre. Efter bare tre års roning kan man ikke 
forlange at gå ud og vinde medaljer ved store internationale regattaer, men nu er Rie at 
betragte som landsboldsroer og vi håber på bedre held for hende i den kOlll.[Jlende 
sæson . 

SaJJUllen med Birgitte Hanelog Ulla Jensen var Vibeke og Rie DSR's repræsentan
ter i dobbdtfuer ved DM, hvor det som sædvanlig var et opgør mellem DSR og 
Lyngby Dameroklub. Trods måneders hård træning samt Oere sejre på Bagsværd Sø, 
lykkedes det ikke for mandskabet at blive Darunarksmestrc i 1992. 

Lene Skov Andersson havde en rigtig god sæson. Lene er et af de største talenter j 

DSR . Eftc!' bare at have roet \Te sæsoner, lykkedes det Lene at kvalificere sig til let
vægts-VM i dobbeltsculler sammen med Mette K. Hansen, tidligere DSR. De tO prø
vede for sjov at sælle sig sammen for at se hvor langt, de kuooe nå., og lil stor overra
skelse fOIlile viste de ved flere store regattaer blændende flot roning, hvilket udløste 
billetter lil VM i Montreal . Træner for dette nye hold blev Jolm Faulkner, der fra fu
serne har Il ' re guldmedaljer på samvittigheden som træner for Danmarks lervægtsot
ler. 

Ved VM blev Lene og Mette ofre for ulige baneforhold som følge af vejret. De 
havde ell ' I haft fine chancer for at nå en finaleplads . Tænk at være så tæt på, og så 
skal vind II ære årsag til, at man måske går glip af en medalje! l det indledende løb 
slog Leo(' 0\ Mette blandt andet canadierne, der senere fik VM-sølv. Trods skuffelsen 
viste de In danskere deres fonnat, da de suverænt vandt den liUe finaJe og denned 
opnåede I II /lmlet syvendeplads ved Lenes VM-debut. 

Mette 1I111,'h, DSR's størsle kvindelige profil gerlllem tiderne . Verdensmester i 1990, 
VM-brOfl /' 199 I og sandelig verdensmester igen i 1992. Mette proldamerede j star
ten af 191 t hun ville prøve at kvaJificere sig til OL i singlesculler. Noget af en op
gave, mep II orfor ikke? Gik det ikke, var der jo altid letvægts-VM i MoolreaJ . Mette 
v1ste nogl l'ilJlske flotte løb i kvindernes tunge klasse, selvom der var langt til toppen 
og verden II dste (og s10rste) kvinder. Midt på sæsonen skulle det derfor dreje sig om 
udtagel s II III lotvægts-VM. Med en rostil noget nær det perfekte, smukt og legende 
let ser del Ild. roede Mette fra alt og aJle i Luzcm . Denne kunsl geotog hun i VM-fina
len i MOII I. I'. o • hun er denned den første kvindelige roer herhjemme, der har opnåel 
nt vinde " • I demsmesterskaber. 
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Her er en idrætsudøver der, via sine flotte præstationer i roning og sit udadvendte 
væsen, har forstået at profilere sig, så alle herhjemme kender bende. Det er ikke 
mange sportsfolk, der som Mette Bloch har ryddet avisernes forsider ellcr figureret i 
kæmpefonnat på aviskioskernes "spisesedler". Mette figurerer overalt, lige fra kryds
ords-opgaver i ugeblade til sportsquizzer og interviews. 

Regitze Siggaard valgte i år at heUige sig jobbet som træner, mens hun tillige deltog 
i enkelte løb herhjemme, hvor det blandt andet blev til sejr i dobbeltsculler i Sorø 
sammen med VM-makkeren fra 1990, Ulla Jensen. - Men ikke i letvægt! Regitze fun
gerede sidst på sommeren som træner for Kerteminde-roeren Jens Mohr Ernst, hvor 
det gode samarbejde betød at Jens blev verdensmester i letvægts singlesculler. 

HERRER: 

Kasper Haagensen, Martin Nellemose, Klaus Lauritsen, Anders Brems og Kim Han
sen var DSR's yngste repræsentanter på kaproningsbaneme i denne sæson. Efter at 
have roet i nere år i juniorklasserne gjaldt det så senior B-løbene. Det er indlysende, 
at der kræves meget i senior B-klassen og desværre er det sådan herhjemme, at vi ikke 
bar så mange senior B-roere. Ofte må man tage til regattaer i udlandet, bvor man ser 
belt anderledes på roerne j denne klasse. Der satses meget på disse unge roere og der
for er konkurrencen også langt større. Vore fem herrer skulle forsøge sig i dobbeltfirer 
og singlesculler. Ved årets første prøvelser gik det ikke stærkt nok. Derfor delte ro
erne sig op i mindre bådtyper. Kasper og Anders satsede først på dobbeltsculler, hvor 
de fik flere gode løb herhjemme, mens de i slutningen viste deres alsidighed ved at 
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prøve toer uden stynnand. Også her klarede de det godt og vandt enkelte løb i hjem
ligt farvand. Martin NeUemose og Klaus Lauritsen roede ellkelte dobbeltscullerløb, 
men grundet daglige gøremål i form af arbejde kneb det med at kaste sig fuldtids ud i 
træningen. 

Kim Hansen, der stadig var jll11iorroer, satte sig sammen med nogle helt nye senior 
B-roere fra KR og Silkeborg. De fire talenter prøvede at ro letvægtsflfer uden styr
mand og til alles store overraskelse viste det sig at gå rigtigt stærkt. fra at komme fra 
"ingenting", vandt mandskabet guld ved Senior B-Masters. 

Her er fem meget talentfulde roere, der p.1. står på vejen til en karriere i senior A
klassen. Det kræver en særlig indsats at holde sig moLiveret, når man er scluor B-roer, 
så det er et håb, at disse fem - trods de nogle gange svære betingelser - vælger at fort
sætte. 

Niels Hyldager kastede sig at1er over smg.JescuUeren i 1992, men resultaterne stod 
ikke helt mål med indsatsen. Så da Niels fik tilbud om at ro firer sammen med nogle 
tidligere nordiske mestre, slog han straks til, og det skulle vise sig at blive en kæmpe
succes. Sammen med Jesper Poulsen, som trods sin satsning ikke blev udtaget til let
vægts-VM, og to KR-roere blev det til flere flotte sejre. Holdet regner med at fort
sætte i 1993, og kan måske nå op blandt de førende på internationalt niveau. 

Henrik Hebsgaard og Esben Bjmn Jacobsen sad atler s.amrnen i dobbeltsculler med 
store ambitioner og bvorfor ikke? De to herrer viste i år nogle rigtig gode præstaLio
ner, og det så ud til at de fik meget mere styr på deres teknik. Med de nye Big Blades 
årer gik det rigtigt stærkt for Henrik og Esben. I mange løb var de tæt på landsholds
roerne, og ved DM fik de ligeledes vist et rigtigt godt finaleløb. 

Morten Tibian roede atter singlesculler og viste flere blændende løb. Del drejede sig 
hovedsageligt om herrernes World Cup-løb, hvor verdens bedste mødte til start bver 
gang. Især i Køln og ved Scandinavian Open på Bagsværd Sø viste Morten TibiaJl sin 
klasse. Ved sidstnævnte regatta blev det til CD plads i finalen mod flere verdensmestre 
og World Cup-vindere. Jeg tror, den kommende sæson bliver en af de bedste for 
Morten, hvor han helt klart vil være med til at præge løbene ved de største internatio
nale regattaer. 

Teis Hansen er en meget talentfuld roer, som vi også kan vente os en del af j de 
kommende sæsoner. Teis startede på kaproning i 1990 og har aUerede nu vist sær
klasse. Det blev til flere gode løb ved internationale regattaer, hvor blandt andet kan 
nævnes Luzern og Scandinavian Open. Midt på sæsonen forsøgtes ell dobbeltscul.ler 
med Søren AasmuJ, og også her klarede disse to sig godt. Men nogle rigtig klasseløb 
blev vist, da de satte sig i en dobbelttirer med Henning Juul og Jesper Engelbrecht. 
Det gik stærkt, rigtigt stærkt, ikke mindst ved den store Bosbaan Regatta i Amster-
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dam, hvor de gav nogle af verdens bedste mandskaber uventet hård konkurrence. 
Holdet skrev historie, da de ved DM vandt sejr nr. 100 for rene klubhold . 

Teis afsluttede sæsonen med deltagelse ved en langdistanceregatta i Schweiz, hvor 
han vandt over den tyske OL-guldvinder, Thomas Lange. Lange havde godt nok med
delt arrangørerne, at han ikke var i form, men alligevel. Det er ikke mange danskere, 
der har haft den fornøjelse - måske er det både første og sidste gang. 

Henning Juul og Jesper Engelbrecht var blandt årets mest omtalte roere i medierne, 
ikke mindst i Roforbundets officielle blad. De to roere satsede på en udtagelse til OL, 
og selvom de flere gange havde klaret kravet, der blev givet fra DFfR's side i foråret, 
blev de ikke udtaget. Det blev der megen debat om. Mens brugte tiden på at drøfte, 
om Henning og Jesper var gode nok eller ej, valgte roerne selv at fortsætte ufortrø
dent. Ved regattaen i Amsterdam, hvor de udover at have succes i dobbeltfirer også 
prøvede lykken i deres primære bådtype, dobbeltsculleren, forstod de at markere sig. 
Hollændernes OL-favoritter, sidste års verdensmestre, måtte lide nederlag til dan
skerne. Dette i overværelse af Dronning Beatrix., der sejlede med i chalup for at følge 
de hollandske verdensmestre på nærmeste hold . Australien vandt, derefter DSR og 
hoJJænderne som nummer tre. I OL-finalen i Barcelona en god måned senere vandt 
Australien guld og Holland bronze' Ved DM på Haderslev Dam viste Henning og Jes
per med tre DM-medaljer hver, at de er i særklasse. 

Thomas Poulsen kom på den danske letvægtsotter, der gennem hele sæsonen var 
flyvende, ja, man roede sig fra sejr til sejr. Ved den største internationale regatta i 
Luzern, blev banerekorden i letvægtsotter skåret ned to gange. De syvdobbelte italien
ske verdensmestre fik ikke et ben til jorden over for danskerne. En epoke er slut, en 
ny er begyndt, og det bliver spændende, om Danmark nu kan gå italienerne i bedene 
som uovervindelige de næste mange år. Danmark vandt guld ved VM i Montreal, hvor 
DSR havde Henning Bay med som reserve. Henning sad på otteren i fjor, hvor det 
blev til sølv. Det er i øvrigt otte år siden, Danmark sidst vandt guld i otter, og mærke
ligt nok skete det også dengang i Montreal! 

DANMARKSMESTERSKABERNE: 

Med alle de fornemme præstationer gennem sæsonen, var det spændende at se, hvor 
meget DSR kunne vinde ved DM på Haderslev Dam. Man satsede stort, man satsede 
meget, og spørgsmålet var derfor, om man havde satset for meget. 

I det foregående er nævnt en del fra DM på Haderslev Dam og efterhånden som 
løbene skred frem ved DM-arrangementet skulle det vise sig at DSR blev den helt 
store vinder, hvilket ikke kunne være en bedre afslutning her i jubilæumssæsonen. 

Udover de allerede nævnte resultater, blev det til dobbelt-triumf i begge inrigger
bådtyperne ved DM. 
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Britta Graae og Mette Bacher havde et mål' De ville prøve at vinde både 2- og 4-
åres inrigger ved DM. Det har ingen kvinder gjort før, mens herrerne godt kan klare 
denne præstation. 

De to gamle klassekammerater havde Charlotte Marcussen som styrmand og første 
del af målet blev nået, da de to damer roede i mål i dagens mest suveræne sejr med 
hele 18 sekunder ned til nr. 2. 

Sammen med Susanne Agersnap, Dorthe Lindholm og cox. Lene Andersson gjaldt 
det derefter 4-åres inrigger. Her var konkurrencen noget hårdere og efter en hidsig 
fight ned ad banen kom DSR i mål som vindere. Hermed skrev DSR rohistorie endnu 
engang på denne begivenhedsrige dag. 

Skulle det endelig lykkes DSR at vinde otterløbet ved DM, hvilket kunne blive en 
prægtig afslutning på jubilæumssæsonen og de fornemme ro-resultater? 

Med nogle letvægtere, verdens bedste, nogle store brød, der blev placeret i midten, 
maskinrummet og med Camilla Rohde som styrmand, roedes gule LEO til start. Kon
kurrencen var hård, idet de værste konkurrenter, fra KR, havde flere verdensmestre i 
besætningen. Thomas Poulsen, Henning Bay, Jesper Engelbrecht, Henning Juul, Niels 
Hyldager, Kim Hansen, Søren Aasmul & Bjarne Eltang gav KR's roere kam til deres 
hår. Holdene fulgtes pænt ad den første halvdel af løbet, men så begyndte vores at 
give den et ekstra tryk i skeerne. LEO strøg over målstregen med otte jublende herrer 
og en styrdame! Sikke en god dag for DSR! 

En af DSR's største sæsoner, set med kaproerøjne, er overstået. Vi står godt rustet 
til den kommende sæson med en flok stærke roere, der for fleres vedkommende fik 
deres gennembrud i 1992. 
Et kaproningsudvalg skal være med til at hjælpe kaproerne frem mod de store mål . 
For nogles vedkommende er det den sidste sæson, i DSR's kaproningsafdelings regi, 
men mere om det på et senere tidspunkt. 

I 1992-1993 består kaproningsudvalget af: Kaproningschef: Reiner Modest, 
Informationschef: Mette Bacher, Trænere: Ole Bloch og Morten Espersen samt 
roernes repræsentanter: Teis Hansen og Vibeke østergaard. 

Mette Bacher 

DM i 8+ 1992: DSR (bagest) 
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Langture 1992 
Lidt tørre fakta til eJI begyllde!se; - der bar været afholdt 82 langture i DSR's regi 

med i ah 246 deltagere. Det er en stigning på 37 %, fordelt over 2 år, eller i gennem
snit mere end een langtur om ugen i DSR. 

Dette er et faktum, som jeg synes, DSR kan være stolt af, idet vores klub på lands
plan iJ1den for langtursroningen, efter en del år i skyggen, reni statistisk nu igen hører 
til blandt de allerme I aktive. Til det formållcræves der en hel del forarbejde, klargø
ring af laJlgtursmateriel 0.5. v. , og her har langtursudvalgel i 1992 igen ydet en stor og 
uselvisk indsats. Det skalT have tak for. 

En af grundene til, at der er kommet så mange - ikke mindst nye - Jangtursroere ti l, 
er, at det tværgående samarbejde meUem motionsafdelingen og, ikke mi ndst, roi.n
struktionen afnye kaniner, og langtursafdelingen, gik meget fmt i 1992. Med deo stør
relse, DSR efterhånd n har, er det vigtigt, at det tværgående arbejde udbygges, og det 
er lykkedes . Men arbejdel fortsætter. 

I lakt med, at vi er blevet flere langtursroere og at der derfor kommer ilere ønsker 
og forslag, er der som noget nyt åbnel mulighed for tilskud til bådtraJlsport . Dette ker 
ud fra tesen om, at langtursroningen er et aktiv for DSR, som bør styrkes yderligere, 
og fordi bådtransport i mange tilfælde kan blive en bekostelig affære. Nilturen, der var 
en af året · mest bemærkelsesværdige langture, og Ruslandsturen, var de forste ture, 
som direkte eller indirekte nød godt af den nye tilskuds form. Men støttemuligheden er 
et gode, som også fremover står åben for andre større turarrangementer. 

Sæson 1992 var desuden det første år, hvor man som DSR-roer kunne få IO % rabat 
på persontransport på indenlaJldske rejser med DSB. Denne ordning er der dog kun få 
roere, der har benyttet sig af, så husk det næste år l Man kan som langtursroer spare en 
hel del geonem denne ordning. 

DSR bar ofte på landsplan været kendt fo r, at vi arrangerede lidt utraditionelle ture. 
Det omdømme eUer den tradition holder vi selvfølgelig fast ved . Ikke blot for traditio
nens skyld, men fordi DSR for en stor del består af personer som er meget eventyr
lystne, hvorfor det også er og har været naturligt at afprøve grænser inden for det ab
solut forsvarli ge. På den baggrund bar der været taJlker frenune OUl en l1lI til Grønland 
i de ganl1e nordboeres fodspor. 

Men alt j alt; dette års rosæson var en succes, ikke blot ror klubben, men også for de 
mange af os, som log på en eUer flere langture. For det er mit indtryk, al de allerfleste 
langtursroere fik en dejlig sæson med mange oplevelser, som de nødig viUe være gaet 
glip af. Lad os derfor håbe, at det forhold gentager sig til næste år, så lysten til at gå 
på langtur spredes som ringe i vandet, til glæde og fornøjelse for nye som gamle 
langtursroere j DSR. 

Lasse Wredstrøm 
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Ma teriellef. 
Rosæsooeo 1992 vil nok blive husket som året med et perfekt ro vej r og en rekord

agtig tilgang af kaniner og rigtig mange roede kilometer. 

En af de største omvæltninger i materieludvaJgets arbejde var, at Finn Kittelmarm 
trak sig tilbage som materielforvalter for at hellige sig familielivets glæder. 

En af de årligt tilbagevendende begivenheder i klubben er standerhejsni.ngen, hvor vi 
i år bl. a . kunne døbe to nye motionsbåde, Svane og Mjølner. Del var godt at få til
vækst i bådeparken. desværre måtte vi konstatere, at det til gengæld ikke lykkedes al 
have hele deo gamle bådepark klar til sæsonen. Dan måtte ligge hele sommeren 1992 
og kom ikke på vandet. Vi prøver at holde en høj standard ved bådvedligeholdelsen, 
og vi mener selv, at det lykkes. Men det føles eo gang imellem, som om det er mate· 
rieludvaJgct selv, der skaJ gøre alle bådene i orden., og det er ikke bare urimeugt men 
også unlllugt. Heldigvis er der dog efterhånden en del medlenuner, som ikke bar noget 
imod at lægge mere end de obligatoriske (o gange tre timer i b dearbejdet. De gør det 
mul.igt for os at holde standarden oppe. 

Når du ror i DSR, er det også i din interesse, at materieUet er i orden . Har du el godt 
håndelag til at s libe eUer lakere, eller til at lede og fordele arbejdet, så vær med i ma
terieludvalgets arbejde, Det er muligt at aftjene arbejdspligten ved at deltage i ud
valgsarbejdet. Alle er velkomne. Vi holder møde den anden tirsdag i hver måned kl. 
19.30 iKongeværelset. 

Mød op, også selvom du er kanin fra i år eller sidste år, og gør din indflydelse gæl
dende, 

\ ved gennemgangen af materiellet ved rosæsonens afs lUllling konstaterede vi, at der 
sker en del skader, som \"'UJJ kan skyldes ukendskab til den korrekte håndtering af 
materiellet, eller simpel klodsetbed. Noget af det værste, jeg kan huske, er nogle åre
blade, der å ud, som om de var blevet brugt til at grave muslinger med. En liUe bøn 
fra os til jer: tag og behandl årene rigtigt, sAvel i bådene som når årene IraJlsporteres 
fra bådehaIJen ti l pontonen og omvendt. 

Mange møder op til nogle hyggelige timer i bådehallen om vinteren, torsdag, lørdag 
og søndag. Vi får støv på tøjet og lak på fingrene. Som regel får vi også en op kaffe og 
el stykke kage efter endt slibning, og snakken går, om muligt endnu livligere. end den 
gjorde i bådene. 

Under en slibe- og lakseance, hvor man er sammen med sin båd og rokamroerateme, 
kommer der mange minder frem om de oplevelser, man har haft med roningen. Man 
tænker på, hvordan disse små både kan klare sådan el vejr og laste så mange minde!lJ 

Egon Bang Christensen. 
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Klubhuset sæsonen 1991/1992 
Den forløbne sæson har for eo stor del været præget af, at det var en jubilæumssæ

son, og del1e har også smittet af på buset, som endnu engang bar fået et løft . 
Med midjer fra Krista og Viggo Petersens fond som en jubilæumsgave er hele husets 

indgangsparti blevet istandsat sammen med foyeren og garderoben, Sandt at sige, så 
stod det ikke på bestyrelsens ønskeseddel; men det er tit sundt, at nogen udefra ser på 
kJubben med friske øjne, ellers havde vi sikkert levet videre med forholdene, sOm de 
var, i mange år endnu. Del gamle var måske ikke så kønt og så lidt nusset lid; men det 
fungerede da meget godt, og andre ting syntes mere presserende. 

Nu er det nyistandsatte blevet en del af vor hverdag, og jeg hører tit bemærkninger 
om det smukke resul!?t både fra medlemmer og ikke mindst fra gæster, der besøger 
kJubben ti l hverdag eller fest. 

En anden væsentlig forbedring, der er sket, er udvendig isolering af terrasserne over 
damernes omklædning og bad, kontoret, herrernes bad og saunaområdet. Det har hjul
pet meget på temperaturen i den kolde periode afiiret i disse rum. Gulvet er dog stadig 
koldt j omldædningsrummene, men kondeosdannelse på loftet i badenunmene er vi nu 
fri for. 

I anledning af de 125 år forærede Købenllavns Havnevæsen klubben flisebelægning 
langs busets nordside og en istandsættelse af fortovet med stenbelægning. Inden da 
var det nyr. cykelskur kommet op at Slå, så de ydre rammer er blevet væsentlig pænere 
i løbet af det sidste år. 

J<Jubbens gamle lænestole er blevet ombetrukket og fremtræder som næsten nye. 
Det blev en halvdyr affære, men for at hjælpe på dette er stolene til salg på den måde, 
at du for kr. 800,- kan erhverve eo stol med dit navn på. Stolen bliver dog stående i 
klubben, og du fu ikke en gang brugsret over den; men du kan med tilfredshed vise 
den frem for venner og bekendte og sige: "Se, det er min sto(l" 

Alle disse forbedringer inspirerer forhåbentlig medlemmerne til at behandle tingene 
godt., bolde orden og ikke svine ullæmmet. Personligt har det inspireret mig til at sorge 
for planter både ude og inde . 

Når jeg ser frem, forestiller jeg mig endnu mange forbedringer, saledes at huset ikke 
blot holder stand, men også fremtræder mere funktionelt og indbydende svarende til 
tidens krav. På I . sal trænger salen meget til at blive gjort i stand, og i nederste etage 
er det specielt damernes bad og omklædning samt træningsrummet, der tTænger, men 
også herreafdelingerne står for tur på et eller andet tidspunkt. Og så er der bådehallen 
med blandt andet en meget dårlig belysning. 

Mogens Haut 
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Ferietur i Rusland. 

Forud for fu"els ferietur gik mange måneders forarbejde, 5 ugers research i RUSland, 
indkøb af 3 russiske både (pris: 350 kr.lstk.) samt forhandlinger med den russiSke am
bassade om, bvor vi måtte - og ikke mindst ikke måtte - ro. Kun stædighed og det 
forbold, at vi allerede i november 91 fik kontakt til Sergei Kamup, som ville deltage i 
vores tur. gjorde !uren mulig. Som neurofysiolog, og ansat ved det russiske forsk
ningscenter for biofysik i Pushellino (ca. 120 km. syd for Moskva) har Sergei adgang 
til et internationalt datanet, hvilket betød, at kommunikationen meUem os og Rusland 
ikke led under de normale problemer. Uden denne forbindelse bavde vi næPPe taet 
svar på vores første henvendelse endnu. 

Vor base i Rusland blev altså Pusbchino og familien Karoup. I alt 5 russere deltog i 
turen: Sergei og hans kone Ludmila (kaldet Lucia), deres søn Sascha på 19, og dennes 
to venner, Alyosha på 19 og Zenia på 20 . 

Turen blev delt op i 2 etaper. Første del af turen, ca. l4 dage i begyndelsen af juli, 
fandt sted på tloden Nerl med start 200 km. nordøst for Moskva. r denne del af turen 
deltog fra DSR Kurt Jacobsen, Ditlev Thyssen og Thomas og Bente Kjøller. Anden 
de! af turen skulle ros på Selegir, et søornråde Dær Valgas udspring saml på Volga. 
Volga bar sit udspring 3-400 km nordvest for Moskva, l denne del deltog Per Erup, 
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Ole Kammergaard., Erik Koch Rasmussen, August Danielsen og Thomas og Beote 
Kjøller. 

Den 28. juni var alle deltagere samlet i Pushchino for at samle al bagage og plan
lægge de sidste nødvendige detaljer. Hver havde 2 store tasker/rygsække med person
lig bagage, desuden havde vi 8 sække med bådene, 4 store tasker med køkkentøj og 
mad. Vi var med andre ord en samlet gruppe på 9 personer og omkr. 35 store stykker 
bagage. Dette skulle transporteres fra Pushchino til Nerl med offentlige transportmid
ler. Der er mange russere i Rusland og mange tog og busser. Der er dog ikke i Rus
land taget højde for turister med uanede mængder bagage, så det blev en kamp med 
tiden og om pladsen, bver gang vi skulle skifte tog eller bus, hvilket vi skulle 4 gange 
for at Då Nerl . Men russerne rejser efter princippet "der er altid plads til en lil", så 
selvom vi opgav at sidde ned og måtte dreje fodderne i uanede stillinger for at have 
plads på gulvet, kom vi med hver gang - og vi mødte ingen sure miner, tværtimod. For 
os danske var det en noget usædvanlig indledning tjl en fenetUf, og rejsen blev da ikke 
mindre usædvanlig, da det uden besvær -og uden bestikkelse - lykkedes Sergei at 
overtale føreren af det sidste tog, vi var med, til at standse toge ude i vildnisset netop 
der, bvor jernbanen krydser Nerl . Her blev vi sat af - midt på brulelegemet og 50 m fra 
første Jejrplads. 

Denne første aften slog vi altså lejr ved Nerls udspring. fik samling på både og ba
gage. Samtidig fik vi her de første praktiske indtryk af forskelleoe mellem en langtur i 
Rusland og de luksus-IUfe, vi er vant til : 

Vandforsyning: 

Normalt er vi jo vant til på vore langture at få reni drikkevand i byer og landsbyer 
undervejs, og vi behøver normalt ikke at spørge om kvaliteten. Det bedste drikkevand 
i Rusland fik vi, når vi var så heldige at finde naturlige kilder på land. Normalt måtte 
vi dog lade os nøje med flodvandet eller, når der var en landsby, brøndvand af veks
lende kvalitet . Kun en gang tørstede jeg - jeg nægtede at drikke vandet fra floden 5 
km fra en by, hvor lugten talte sil tydelige sprog. Selv lang tids kogning kunne ikke 
have gjort det vand sWldt. Det hører dog med til denne beskrivelse, at ingen blev syge, 
og så vidt vides er beller ingen blevet selvlysende. 

MadforsYDiog: 

Mit tidligere besøg i Rusland havde fortalt mig at fødevareforsyningen ikke var som 
her. Vi danske havde derfor som nødrationer medbragt bver 2 spegepølser, 2 stk. ost, 
bonning, havregryn samt nogle dåser kød. 

Når vi om aftenen havde fuJldet vor lejrplads var den førsle opgave at tl lavet det 
bål, som skulle give os yann mad og te. Vi havde to store gryder med., en til te og en 
til mad - desuden en stor jernpande. Forsyningen af træ til bålene var aldrig et pro-
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blem, og vi lærte alle, at bål kan laves på 20 minutter selv j silende regn, og t cl ' I ' \ 

en god ven, oår tøjet er vådt, når myggene svænner, men også når det sent p an 1\ 1\ 

er blevet halvkoldt. Vi lærte også, at det er vigtigt al gryden balancerer rigtigt Ove 
bAjet - grøden gøT sig bedst i gryden, selvom den er en effektiv bålslukker. 

Vor morgenmad var meget varieret. Den vekslede mellem havregrød, havregryn 
med tørmælk røll op med flodvand, boghvedegrød og risengrød - brød til. Den mest 
mindenge morgewnad var deo dag, da vore 4 se I vfan gede , 25 cm lange geJder 
(Thomas havde fanget den ene) blev kogt sammen med boghvedegrøden og serverer 
som en delikatesse. Jeg kan eodnu se August langsomt luske om bag et træ, foregi
vende at han spiste på vejen - han havde faet en tallerken grød op ad hvilken el dødt 
geddehoved bød bam god morgen. 

Brød var den vigtigste (ødekilde på turen. Som regel lykkedes det os al få brød i 
landsbyerne, også selvom vi ofte målte vente længe på brødbileD for så at opdage, at 
vi ikke k"UDJle købe det, vi havde behov for, men kun det som ikke var beregnet til 
landsbyboerne. På Volga fik de meget fattige landsbyer deres brødforsyning ad vand
vejen - der var simpelt hen ikke veje til mange af disse landsbyer. Kun en gang havde 
vi rigtige problemer med brødforsyoingeo . Efter l'h døgn uden brød nåede vi frem til 
en pionerlejr. Endelig brød - tænkte vi. Men nej - og dog. Et kik på kortet fortaJte os, 
at der kunne gå. endnu 2 dage, før vi kunne fa brød, så da lejrkøkkenets eneste tilbud 
om brød var, at vi kunne få lov til al rode j 2 store metalkasser med lejrens brødrester, 
sagde vi ja tak og fyldte 2 rygsække med brødender, friske og tørre mellem hinanden -
og vi var glade til. 

Vore middage bestod oftest af suppe af mere eller mindre ubestemmelig art - oftest 
med spaghetti . 2 gange på turen lykkedes del os al få kartofler. Få - ikke købe! 
Landsbyboerne blev eD forsyningskiJde for os. Mange forærede os af det lidt, de 
havde - lidt løg, lidt grønt, l æg og - som sagt - kartoller 2 gange. Den ene gang fik vi 
nye kartofler, som vi selv gravede op efter først at h.ave rystet de sort/orange stribede 
coloradobiller af planterne. Den dag var en fest. Den anden gang fik vi en pose gamle 
kartofter. Festen var den dag knap så stor. Til gengæld solgte A.ugust skrællerne til en 
gammel landsby kone, som således fik foder til sine høns. Vi fik 2 æg, som August på 
virtuos vis forvandlede til rispandekager, som blev spis I med Lucias friske blåbærsyl
tetøj (2 timer i skoven hjembragte omkring ~ kg bær, som tilsat sukker blev Clasl med 
håndkraft til en himmelsk syltetøj). 

Butikkerne i landsbyerne kunne byde nogenlunde det samme overalt: brød (brunt og 
hvidt, pris 18 ørelstk .), syltede tomater, tomatpurt på dåse, benkogt hvidkål, vodka 
(som vi sjældent købte, da russerne havde det skidt, hver gang vi gaven kopek ud) 
samt af og til friske agurker. 
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ED dag fik vi tilbudt en høne. Vi sagde straks ja. tak, betalte 150 rubler (dengang 
omkr. 4 kr. og alt for dyn , sagde russerne) og afleverede en plastikpose til levelllJlcen., 
som vilJe finde sted 'h rime senere. Vi fik høneD - deo kJukkede muntert nede i posen 
og søgte al kikke frem . Den blev skræmt til at ligge stille, medens den blev roet 20 km 
inden et øksehug skilte den fra livet. Nu kan vi også plukke høns, og skulle nogen væ
re i Ni vi, så er det bevist, at I hølle fint rækker til 9 sultne roere. 

Persouligt følte jeg det som en enonn triumf den dag, jeg alene foretog en mindre 
ekspedition 2-3 km væk fra lejren til en lille landsby (8 huse og en hUe kollektiv ko
farm). Det lykkedes mig Ikke al overtale den russiske kone lil at grave kartofler op til 
mig - de var eDdnu for små, sagde huo og visle mig en størrelse, som hos os ville blive 
kaldt bagekartofler. Min tanke var egentlig at finde frisk vand, som kunne drikkes 
uden al koges, så jeg havde medbragt 2 af vore store) 'h l plaslikJlasker. Jeg fik hel.ler 
ingen vand, men ved mit besøg i den kollektive ko-farm lykkedes det mig at overtale 
lederen af farmen til al malke en ko, så jeg fik 3 I lun. nymalket mælk . Med 2 temme
lig vodkadufiende herrer og en meget skældende hustru til den ene omkring mig tinge
de jeg om prisen for mælken. Ikke for al ffi prisen ned. men for al fa lov al belale . Det 
lykkedes at få priseo op på IO rubler (25 øre) for de 3 liter mælk. Jeg fandt aldrig helt 
ud af, om den jubel der mødte mig, da jeg kom tilbage lil lejren, skyldles mælken eller 
de andres forestilling om, hvorledes jeg ved legnsprog havde faet fortalt russerne, al 
jeg gerne vil have frislanalket mælk. 

Som del kan forstås, fik vi mad hver dag, men ikke belt deu mad, vi plejer og 
mængden og karakteren betød da også, at ingen tog på (nlOmas labte 5 kg på de ca. 5 
uger, men Sergei havde også i si arten af turen fortalt, at russiske pølser ifølge en rus
sisk ernæringslD1dersøgelse indeholder 19% toiletpapir) . 

Roturen: 

De første 3-4 dage, hvor vi roede på Ned var vi langt fra alfarvej . Floden løb gen
nem nogle vilde skovområder, hvor del var tydeligt, al ingen havde forsøgt at ændre 
skovens ide om, hvordan den s1culle gro. Allerede efter få dage fandt vi ud af, at de 
russiske myg og hestebremser ikke kan dansk . Flaskerne med myggeolie lovede abso
lUI sikkerhed mod angreb, men både myggene og hestebremserne med store grønne 
øjne spiste lystigt - først myggeolien, så os. Efter en uges tid er man dog nærnJesl im
mun . 

De Oeste landsbyer, vi passerede, blev besøgt, og især kikkede vi på de kirker, vi 
kom forbi . De fleste var miDder om drabet på en kultur. Der var intet gjort for at ved
ligeholde dem i de 75 år, der var gåel siden revolutionen. Nogle slod blot uden vindu
er og døre, det indre ribbet for alt af værdi, med rester af freskoer overmalet med 
slagord, og med !ræer groende på taget op omkring løgkuplerne. Nogle steder blev 
kirkerne brugt som lagenum. Af og til var de dog reslaurerede og synel af 5 gyldne 
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løgkupler, som toner frem i det fjerne, medens man stille glider Iled ad fl oden rnclIclII 
skov og kral og et russisk bondehus DU og da, er ubeskriveligt flot. 

Da vi nåede i nærheden afSuzdaI, som i del t9. århundrede var centrum for en gren 
af den russisk ortodokse kirke, slog vi - efter at have pi Uet iglerne af benene - lejr ved 
en landsby. Vi viUe blive der 2 dage for at se på Suzdal. 

Allerede få timer efter vi var ankommet, kOlD Misba, en dreng på 14-15 år og fortal
te ni vi viUe blive overfaldet om natten. Skulle vi tro på det eller ej . Det var dog for
n~mmelsen, al russerne j gruppen troede på del, så vi blev oppe omkring bålet. Kl. l 
om natten kom Il voksne og balvvoksne mænd og stillede sig \.avse om bålet. Ved al 
tage venligt imod dem, udtrykke glæde over, at de var kommelog få dem til at fortæl
le om landsbyen og lytte til, hvordan livet er i vesten lykkedes del os al la dem fra 
deres skumle forehavende. Da den anden danske sang kJ. 3 var sunget for dem, var 
den første faldel i søvn, og de blev enige OID at gå hjem. Vi åndede lettel op og kunne 
gå til ro - dog blev der hold1 vagt resteo af na[\eD . 

Næste dag blev vi og bagagen fordelt bos 2 af landsbyen familier. Vi skulle over
nalle der, da disse familier ville sikre, at vi ikke blev overfaldet. Det blev en af turens 
perler al .!l lov rigtigt al se, bvordan man lever på landet. Del var som at blive sat 150 
år tilbage. l del ene hus skulle famiJieus ko trækkes gennem stuen morgen og aft~n for 
at komme til og fra stald. l del andel boede en ca. 60-årig kone sammen med sm 92-
årige mor, sin fordrukne søn og dennes 20-årige søn . Vi blev budt velkommen. med 
vodka og saltagurker. I soveværelseme, som blev overladt 11J os, stod 2 seoge I for
længelse af hinanden med 50 cm gangareal ved siden. Udsmykningen på væ~eoe var 
udslåede Marlboro-kartooer og vestlige øletike[\er. r sruen sov bedstemor I en seng 
magen til prinsessen på ærtens. El gammel fjernsyn stod under .2, meget smukke, 
gamle ikoner beslåel med guld og sølv. Lokummel var ... . ubes~~eligt. Det ~ar et 
bjælkehus med smukke udskæringer, således som det er karaktenstlsk overalt t Rus
land . Disse træskærerarbejder gør de russiske landsbyer til rige kunstværker trods fat
tigdommen. Og - deo vanne vi mødte hos disse familier var karakteristisk for russer
ne. 

Efter dagens besøg i Suzdal, bvor der var et utal af flane kirker og klostre, alle re
slaurerede, havde vi også faet vished for, at skulle vi nå at hente det andet hold dan
skere til tiden i Moskva, måtte vi tage til Vladimir ad landevejen - der ville være fOJ 
langt at ro . Det skal her nævnes, at det russiske kortmaleriale ikke er helt pålideligt 
mht. antallel af bugtninger på floderne . 

l Vladimir oplevede vi endnu en gang nogel usædvanligt. Vi kendte ingen i Vladi
mir som er en rel slor by, så sove i telt var udelukket. Vi blev læssel af bussen ved 
ban~gården, Sergei forsvandt i ca. 2 timer og kom så tilbage med en aftale om, at vi 
gratis kunne overnatte j skole nr. 7 i Vladimir. Det lykkedes mig aldrig helt al forstå, 
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hvordan det var lykkedes barn. Skolen havde sommerferie, men der var en vagt og et 
par lærerinder, som havde den opfattelse at vestlige børn er meget velopdragne og 
respektfulde overfor lærerne. 1. klasses læsebog startede med en lang lovtale om Le
nin og Lenin hang stadig i en stor mosaik i samlingssalen. Læsebogen skulle dog ikke 
bruges mere fra næste skoleår. Dette bringer mig til at tænke på, at ved vore besøg i 
boghandler var det tydeligt, at der ikke længere var salg i Man< og Lenins tanker. Der 
var uanede rækker af denne litteratur på hylderne, til ingen penge og vi fik fortalt, at 
lugen længere gad købe det. 

Efter et grundigt kik på Vladimirs mange smukke kirker og klostre, alle restaurerede 
-følte Thomas ikke behov for mere kultur, men ville gerne besøge stormagasinet for at 
"købe vildt ind" . Han blev skuffet - udbuddet var ikke som Magasins. 

Lidt udenfor Vladimir fandt vi byens lelefoncentral - i en sidebygning til et stort 
kloster I Chancen for at få komrnllllikationen til at fungere var nok også lige så slor, 
hvis man brugte de himmelske linier, som bvis man brugte de egentlige t elefonlinier. 
Ditlev fik dog kOlllakt til Moskva, ogjeg fik lov at fotografere centralen og snorebor
det, som blev nøje overvåget af hr. Leui.n.. 

Næste dags program var rejse til Moskva, farvel til Kurt og Ditlev og goddag til Per, 
Ole, August og Erik i lufthavnen samt afrejse til Ostaschkov, hvor 2. del af turen 
skulle starte. Bortset fra, at vi nåede toget til Ostaschkov med nød og næppe, at den 
sidste båd og den mad, som var oplagret på Sashas kollegium i Moskva var stjålet, og 
at vi derfor måtte efterlade Sasha og Alyosha i Moskva for at fa fat i en ny båd, havde 
vi ingen problemer. De fik fat i en båd og nåede frem tilos dagen efter. 

Selegir er et større søområde i nærheden af Volgas udspring , Det er (i Rusland) 
kendt som et temmelig uberørt og relcreativt område. Større og mindre søer er bundet 
sammen af smallere områder og omkranset af store skove, primært fyr og birk. At det 
var et attraktivt turistområde for russerne så vi ved, at vi skulle lede efter ledige lejr
pladser, at vi mødte 4 speedbåde og 3 surfere på de dage, vi roede der. Når man tæn
ker på, hvordan et attraktivt twistområde i vesten er oversvømmet med mennesker, 
fortalte dette noget om russernes muligheder. 

Efter 4 dage på søerne slog vi lejr i en landsby, hvorfra vi skulle have transportmu
ligbed til Volga, ca, 20 km væk. Også dette lykkedes - en stor lastbil blev pakket med 
bagagen og os på ladet. De russiske landeveje gjorde turen til en oplevelse større end 
rutschebanen i Tivoli, men nyrerne sad dog stadig fasl, da vi kunne lægge bådene i 
vandet på den anden side. 

Volga er ... Volga. Mere russisk kan det dårlig blive . Selvom en flod er en flod, så 
er dette dog alle floders moder, og så nåede vi endda ikke særlig lanb>l i forhold til flo
dens samlede længde. Den drillede os også - især på det sted, bvor vandstanden var så 
høj, at det var næsten umuligt at se, hvor flodløbet egentlig gik. Mellem planter roede 
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vi os frem - først lidt forken, så mere forkert, så spurgte vi en anden båd på det, vi 
troede var land, og så blev det rigtigt. 

Overalt, hvor vi kom frem blev vi mødt med megen vanne, men også stor nysgenig
hed. Der er ingen tvivl om. at det for alle de landsbyboere, vi mødte, var en lige så 
stor oplevelse at møde os, som det var for os at møde dem, og antallet af vrangfore
stillinger om hinanden kunne vi dele ligeligt . Rusland besidder en utrolig skønhed i sin 
viJde natur, og denne skønhed forstærkes af den stolthed, som - trods den store fattig
dom - fornemmes bos befolkningen. Vi oplevede en ukendt evne og vilje til at overle
ve trods næsten umenneskelige vilkår, men af og til også en ubegribelig mangel på 
initiativ, beslutsomhed og organisationstalent. Som en af deltagerne udtrykte det se
oere: "Det har været en fantastisk oplevelse, som jeg nødig ville undvære. men jeg har 
heller ikke lyst til at opleve del igen". 

Selv har jeg fortsat mod på Rusland - for roere er der uanede muligheder. Russerne 
ser gerne vi korruner, og det russiske roforbWld har opdagel, at det ikke kun er kon
klUTenceroere, der kan skabe de ønskede kontakter til vesten. Jeg fik et tilbud: en 
langtur på floden Lena i Sibirien. Det vil jeg gerne, men jeg vil nok planlægge lidI an
derledes. 

Bente Kjøller 
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Sølvhesten 

"Ny tid" er kunstnerens titel på DSR's 
gamle maskot, bedre kendt som Sølv
hesten . 

Sølvhesten skabtes af Jean Gauguin 
( 1886-1955), en søn af maleren Paul 
Gauguin. Jean Gauguin var også mester 
for et par af de bronzer, der pryder Ve
randaen i vort nuværende klubhus, og 
som skænkedes klubben i forbindelse 
med indvielsen i 1920 af DSR's første 
klubhus i Kalkbrænderihavnen - se Års
beretningen for 1991, s. 46. 

Motivet er beskrevet på følgende måde 
af J...-unstneren: "Vendt mod Solopgangen 
rider en ung Mand med Hænderne løftet 
mod den ny Dags Ansigt sin Hest ud i 
Havet". Figuren udførtes af kunstneren 
som en gave til klubben . Da klubben 
imidlertid gerne så den udført i sølv, be
sluttede man at opnå dette ved at oeds
melie i alt 20 sølv-præmiebægre og an-
vende dem til skulpturens støbning. Ingen 

af bægrene havde nogen stor kunstnerisk eller særUg jdrætshistorisk interesse, men 
den høje sokkel, som Sølvhesten blev opstillet p~ forsynedes med et bånd af sølv, der 
indeholdt oplysning om navnene på de mandskaber, som havde vundet de omsmeltede 
trofæer. 

Klubbens beslutning om at ofre de gamle pokaler gav anledning til meget stor opsigt 
og vrede i samtidens idrætskredse; man kunne ikke acceptere en sådan anvendelse af 
idrætspræmier , og Dansk Idræts Forbunds hovedbestyrelse, hvor sagen endte, udtalte 
sin skarpe fordømmelse af den valgte fremgangsmåde. Noget tilsvarende har derfor 
aldrig siden været forsøgt. 

Sølvhesten blev straks opfattet som DSR's maskot. Til daglig var den på sin høje 
sokkel opstillet i en vægniche i det gamle klubhus. Men ved festlige lejligheder, sær
ligt hvert år ved Studentermatehen mellem Universitetet og Polyteknisk Læreanstalt, 
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bragtes maskotten ud af huset og føTtes til Langelinie sammen med SrudenteIDlatchens 
trofæ - "Paraplystativet" - og klubbens store silkestander. 

I foråret 1936, inden standerhejsningen, brændte klubhuset, alle bådene og alt 
hjemmeværende inventar. Som et lille beld i det1e meget alvorlige uheld var alt sølv, 
inklusive klubbens pokaler og maskot, borttaget til pudsning og opbevaring indtil sæ
sonstarten, og på dellfle måde reddedes Sølvhesten for eftertiden. Sølvbåndet iiI minde 
om de ødelagte pokaler gik dog tabt i branden, sammen med soklen, men en indram
met liste med angivelse af pokalerne og de sejrende mandskabers navne findes op
hængt i klubhuset. 

Nu er Sølvbesten opsat ved det store præmieskab j Vestibulen, og den unge mand 
fortsætter nu på 72. sæson sin stræben ud j havet, mod en Ny Tid. 

Nicolai Lindgreen 
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Papirkniven 
Hædersgave for fortjenstfuld indsats til gavn for DSR, en papirkniv af sølv, smykket 

med Idubbens stander og forsynet med inskriptionen "Fortjent", blev i 1935 som bryl
lupsgave overrakt Idubbeos daværende protektor: 

HANS MAJESTÆT KONG FREDERIK IX 

Desuden iIldehaves "Papirkniven" af følgende: 

Ove Petersen 
1. Norman-Hansen 
GudmW1d Schack 
H. B. Fogh 
O. HaJlin 
Axel Hertz 
H. Høeg Rasmussen 
Axel LWldquist 
H. Ree 
Knud Secher 
O. Mandrup-Poulsen 
H. K. Rasmussen 
K. R. Melga.a.rd 
Aage Jørgensen 
Mogens Hee 
O. Bondo Svane 
Sten Ryum 
Ejvind Sieverts 
Jørgen Stærfeldt 
Chr. Ostenfeld 
Ulf Kaarsberg 
Gunnar Wandel 
Kr. Nørlyng 
Dan Frørup 
Ejnar F. Voigt 
Gunnar Nyhegn 
Frode Christiansen 
Erik Kicrsga.a.rd 
Erik Becker 
H. Møhring-Andersen 
Axel Mathiesen 

1925 
1926 
1926 
1927 
1928 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1946 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
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Bjørn Møller 
Carl Sjelle 
Mogens Blach 
Aage Bang 
Wnborg Jønson 
Knud O. MøUer 
N. O. H. Strigel 
R. Møller-Jørgensen 
Erik Haamann 
ABge Hendrup 
Carlo Larsen 
Knud Mikkelsen 
LeifS. Rode 
Peter Wilckeo 
D.FD.S . 
Otto Bjerrum 
A. H. Bottger 
Morten Ande.rsen 
fb Christoffersen 
J. L. Mansa 
Dan Nielsen 
N. Schaumburg 
Slig G. Rasmus en 
Niels W. Fredsted 
Steen Storland 
Stig Rydberg 
Palle Rørsgaard 
Johan Frydendah.l 
Erik K. Rasmussen 
Herbert Marcus 

1952 
1952 
1955 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 
1965 
1965 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
1971 
1972 
1976 
1977 
1980 
1982 
1983 
1988 
1991 
1992 
1992 

DSR's æresmedlemmer 

Brygger Carl Jacobsen t 
Professor H. 1. Hannover t 
Overlæge H. J. Køster t 
Direktør Henning Koen t 
Civilingeniør Hermann Ree t 
Professor, dr. med. Knud Seener t 
Direktør Harald Slmonseo t 
Overretssagfører H. Steinthal t 
Grosserer GudmW1d Schack t 

DSR's ærestegn 

Hans Majestæt Kong Frederik rx t 
Kaptajn H. R Bondo t 
Grosserer Carl Thorup t 
Direktør Henry Skov t 
Direktør Harald Simonsen t 
H/R-advokat H. Rømcke, NSR t 
H/R.-advokat E. W. Nansen, NSR t 
Aktuar N. Solberg, NSR t 
Professor, dr. med. Knud Secher t 
Civilingeniør Hermann Ree t 

Civilingeniør J. Nonnan-Hansen t 
Højesteretssagfører O. Bondo Svane t 
Pianofabrikant Bjørn Møller t 
Cand. jur. Aage Bang 
Afdelingsleder Georg Galster t 
Civilingeniør Knud Mikkelsen 
Højesteretssagfører, dr. jur. Bernt Hjejle 
Højesteretssagfører H. Møhring-Anderseo 

Generallæge Em. Saugman t 
Ambassadør Frantz Hvass t 
HfR-advokat Leif Rode, NSR t 
Grosserer Gudmund Scback t 
Direktør Axel Lundqvist t 
Civ.ing. J. Norman-Hansen t 
Højesteretssagfører O. Bondo Svane t 
Pianofabrikant Bjørn Møller t 
Sagfører Erik Becker t 
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Sejrsmasten 
DSR skænkede på generalforsamlingen i 1934 "Sejrsmasten" til Civilingeniør H. Ree 

til erindring om klubbens indtil da største kaproningssæson, der havde resulteret i 36 
sejre . 

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

"Sejrsmasten" gives af klubbens bestyrelse for et år ad gangen til et eller flere med
lemmer, som i den forløbne sæson har udført særlig fortjenstfuldt arbejde for kapronin
gen i DSR. 

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

Gudmund Schack 1934 Begynder-otteren 1965 
Mogens Hee 1935 Kaproningsafdelingen 1966 
Max Sørensen 1936 Palle Blinkenberg 1967 
Frode Christiansen 1937 Niels Se cher 1968 
K. Kolman 1938 Bent Serup Pedersen 1969 
Hugo Grumme 1939 Susanne Rørsgaard og 
Aage Jørgensen 1940 Annette W orsøe 1973 
Kaj Traulsen 1941 Hanne Petersen 1974 

Ole Se cher 1942 Claus Rasmussen 1975 
Paul Sivertsen 1943 Poul Hedebo 1976 
H. K. Rasmussen 1945 Birgitte Hanel 1977 
Erik Kiersgaard 1946 Lena Baden 1978 
PlxeIF. Matlllesen 1949 Jan Cederkvist 1979 
Junior-otteren 1950 Palle Rørsgaard 1980 
Jørgen Krause 1951 Bent Andersen 1981 
Poul E . Jakobsen 1953 Bjarne Eltang 1983 
Begynder-otteren 1954 Reiner Modest 1984 
Mogens Haut og Hanne Eriksen 1985 
Kurt Nielsen 1956 Bent Fransson og 
Toer m. styrmand 1958 Jørn Jørgensen 1986 
Peter Wilcken 1959 Mette Bloch og 
Niels Jørgensen 1960 Mette K. Hansen 1987 
Drenge-fireren 1961 Bo Vestergaard 1988 
Hans Frederiksen og Regitze Siggaard 1989 
Ib Kruse 1962 Mette Bloch 1990 
Chr. Rasmussen 1963 Teis Palle Hansen 1991 
Jens Rønne Hansen 1964 Thomas Poulsen 1992 
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Alligatoren 
Alligatoren uddeles hvert år til et medlem, der har gjort et påskønnelsesværdigt ar

bejde for kammeratskabet og klublivet i DSR. 

Fra 1960 til 1972 og siden 1985 er soklen til denne særprægede vandrepokal hvert 
år blevet forsynet med modtagerens navn og årstallet indgraveret. I årene 1973 til 
1984 er dette imidlertid forsømt, og vi kan derfor kun gengive følgende liste over 
modtagere: 

Jørgen Raaschou Hansen 1960 
Chr. Rasmussen 1961 
Sv. Aa. Harlev 1962 
E. Sommer Jensen 1963 
Børge Hartz 1964 
Ole Pedersen 1965 
Willem Håkansson 1966 
Ronald Clausen 1967 
Jens Krwnholt 1968 
Kaj Traulsen 1969 
Finn Wibling 1970 
Martin Lyager 1971 
Jean-Pierre Zafiryadis 1972 
Birger Jensen 1975 

Peter Kristensen 
Gitte Pallesgaard 
Keld Christensen og 
Per Christensen 
Frederic Bort 
Kell Lauritsen 
Jørgen Foss 
Bjørn Andersen 
Ole Hansen 
Mads Pallesen 
Susanne Agersnap 
Birger Jønsson 
Bjarne Engell 
Gitte Plxelsen 

1977 
1978 

1979 
1982 
1983 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 

Redaktionen efterlyste i årsberetningen for 1990 oplysninger om de hædrede i årene 
1973 til 1984. En gennemgang af klubblade og generalforsamlingsreferater har hjulpet 
os et stort skridt på vejen, men desværre er det ikke muligt at finde dokwnentation for 
samtlige års prisuddelinger, til trods for, at alligatoren vistnok er uddelt hvert år. Vi vil 
derfor stadig opfordre medlemmer til at lade høre fra sig, såfremt de kender en eller 
flere af de "manglende" prismodtagere -også selvom de ikke kan huske årstallet. 

37 



DSRs Venner ostatistik 1992 - Svanemøllen 
DSRs Venner - en forening i DSR? Nej en institution! Første gang jeg hørte om den, 

troede jeg, at det var Gudmund Scback og Erik Becker, der havde fundet på denne Antal Antal Medlems- Meå/ems-
ganske uformelle støtteforening, men senere bar jeg erfaret, at det er en gammel for- 'f)lpe Navn ture km. flIre km. 
erung. Den går langt tilbage i tiden. Den eksisterede vistnok allerede i 1919. Men 
uformel - det har den været al den tid, jeg kan huske. 

JOlre-åres Viking 70 527 350 2 .635 
Den har til formål at støtte roklubben økonomisk , og den har da også foræret ro- inrigger Thor 40 382 200 1.910 

kJubben en båd til jubilæet fomyl.ig - ganske vist med bjælp fra Ree's Legat. Balder 36 336 180 1.680 
"Vennerne" har også udgivet Ole Sechers bog: "Hvis et folk viJleve", igen med hjælp Bjarke 90 773 450 3.865 
fra Ree's Legat, men alligevel- "Vennerne" bar faet æren at være udgiver af bogen. Gudmund 76 796 380 3.980 

Vort kontingent er ikke stort - vi er uformelle, og kontingentets størrelse er intct- YdWl 100 1.048 500 5.240 

steds angivet. Da jeg blev medlem, sendte Gudmund Schack en udfyldt giroblanket til Hugin lI0 1.298 550 6.490 

hvert medlem - ja bvert år. På den stod der 25 kr., men nu betaler hver, hvad han Munin 86 1.000 430 5.000 

synes, aJtså mere end 25 kr. I alt 608 6.160 3.040 30.800 

Jeg sagde, at "Vennerne" er en institution. Det er vi, fordi vi ikke kun er venner af 
To-åres Frederik IX 29 270 87 810 

DSR., men også mødested for gamle veuner. Vj holder et møde j begyndelsen af året, 
inrigger Elektra 23 223 69 669 

hvor vi spiser gule ærter og æbleskiver. Og det kalder vi vor generalforsamling. Erik 
Helge 6 53 18 l59 

Becker bar indstiftet "Brændevinslegatet". Det gjver en snaps til hver deltager, pjus en 
Hroar 54 525 162 1.575 

solbærrom, bvis budgettet tillader det. En solbærrom er godt for maven, fordi æbleski-
AR 2 8 6 24 

verne er bagt i fedt. Det har jeg fra vor gamle formand Knud Sechcr, ogjeg har aldrig PR 6 388 18 \.164 
tvivlet på, at det er rigtigt. 

Tjalfe 2) 208 63 624 
"Verweme" er mødestedet for gamJe roere, ingen tvivl om det, men også Mdre kan Fafuer 44 473 \32 1.419 

blive medlemmer. Vi tager gerne andre ind som "Venner" i vor kreds. Loke 15 139 45 417 

Indmeldelse kan ske hos advokat Dan Nielsen på telefon 33 Il 12 88 . Hjalte IO 103 30 309 
Absalon 27 294 81 882 

H. Møhring-Andersen 
Svante 5 135 15 405 
Freja 69 961 207 2.883 
Sif 70 924 210 2.772 
Brage 82 931 246 2.793 
Frigg 119 1.461 357 2383 
I alt 582 7.096 1.746 21.288 

Gig-olier Ormen 14 137 126 1.233 

Gig-firer Olsen 42 481 210 2.405 
Odin 55 560 275 2.800 
l alt 97 1.041 485 5.205 
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Antal Antal MedJems- Medlems- AlItai AI/tal Medlems- Medie ms-

Type Navn ture km. (ure km. Type Navn ture km. ture knL 

Gig-Dbjirer m.slm Mjølner 21 233 105 1.165 Ener-kajak Hval 41 413 41 413 
Del ful 32 408 32 408 

Gig-Db. treer Heimdal 44 477 176 1.908 Marsvin 36 309 36 309 

Sæl 22 168 22 168 

Gig-Db. scl. m. sIm. Jocunde 23 167 69 501 Odder 33 307 33 307 

Svane 61 528 183 1.584 Bæver 61 553 61 553 

l alt 84 695 252 2.08S Peraya 50 543 50 543 
Havkat 40 658 40 658 

Gig-Singf. scul Svava I 4 1 4 Grind 20 211 20 211 

Ny 59 354 59 354 0resvin 93 1.211 93 1.21\ 

R.m 70 434 70 434 Hvalros 60 762 60 762 

lait 130 792 130 792 Søløve 75 995 75 995 
Haj 21 158 21 158 

3X Gran e 4 26 I2 78 Makrel 43 547 43 547 
lait 627 7.243 627 5.542 

2X Aurora 12 88 24 176 
Luzem l 5 2 IO Toer-kajak Elefanten 27 315 54 630 

Minerva \2 92 24 184 
lait 25 185 SO 370 TOTAL 2.452 25.442 7.006 72.606 

IX Alf 7 49 7 49 
AUJm 2 15 2 15 
Hennes l 5 1 5 
Dapbne IO 57 10 57 
Tuto 22 130 22 \JO 
Gamma 2 6 2 6 
Grumme 7 25 7 25 
Svip 7 31 7 31 
Ion 20 92 20 92 
Sigma 30 13\ 30 131 
Psi 63 329 63 329 
Ksi 32 172 32 172 
l alt 203 1.042 203 1.042 
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Med/ems- Ture pr. Båd- Båd- Km. pr. Medlems-
Ar Med/emmer'" ture med/em ture km. bådtur km. Indholdsfortegnelse 
1943· 1.226 26.432 21,6 9.493 73 .262 7,7 225 .881 
1957 650 7.568 1I ,6 3.485 22 .397 6,4 54 .048 Forord (Met1e Bacller og Nicolai Lwdgreen) .... .. ... .. ... ........ .. .. ..... . ... ... .. .• Ide 
1961 595 21.232 46.788 
1964 657 24 .911 56 .796 
1967 651 21.051 43 .356 

BereOling for rosæsonen 1992 (Henning Rasmussen) side 4 

1970 546 13 .078 26.268 
1986 433 34.813 

En ode t.il roningen (H . Møhring-Andersen) ' ......... .......... ...... ..... .. .. ....... side l) 

1989 713 6.056 8,5 1.917 21 .443 U ,2 68 .263 
1991 765 5.433 7,1 1.853 23 .224 12,5 65 .593 

Kaproningsafdclingcll (Mette Bacher) .... .. . ....... ... . ... .. .... ... .... .. ....... ... .. side 15 

1992 7.006 2.452 25 .442 10,4 72.606 Langture 1992 (Lasse Wredslrørn) .................... ... ....... ... ... .... .. ... ....... ... side 22 

• RoningeD dog standset i ca. 6 uger 29.8-8.10 pga. undtagelsestilstand 
.. "Aktivt" betalende samt livsvarige 

Materiellet 1992 (Egon bang Christensen) ....... ... .... ................ . '" side 24 

Klubbuset sæS011en 199\192 (Mogens Haul) .................. . side 25 

Ferietur i Rusland (Bente Kjøller) side 26 

Sølvhesten (Nicolai Lindgreen) ... ..... ..... ..... ..... ..... .. .... ............ .. ........... side 32 

Papirkniven side 34 

DSR's Æresmedlenuner side 35 

DSR's Ærestegn side 35 

Sejrsmastcn .. ...... ..... ...... .... ... ...... .. .. ... ......... .... ...... ....... ... ..... ..... ...... side 36 

Alligatoren .. ... ........ .. ........ ..... .... .. ... .. .. ........ ....... ........ ..... ... .... . side 37 

DSR's venner (H. Møluing -Andersen) ... ... .... .... .... ..... ... . ... ... ...... .... ... side 38 

Rostatisuk 1992 - SvanemøHen (Bente Tho l strup ) ..... ..... .................. side 39 
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