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"o-Iob 1996" " 
INDMELDELSE: sker ved al ~dlyloe og ;na'oelale rrtameldelses·gllokor! . Delte forelindes på 
konlorclS dor i hAdeIralIen. IndbelaiLngen dækker de 3 1ø'ste måi"lederS konlingenl. Nye er 
velkomne iii ;:> gralls pr\lvegange I klubOen. inden Indmeklelse skallmde sled 

KONTINGENT: Ol)kl~v"" Kvan"lsvi:;1 fr",ud via !,lilO. V~ OVllr~kriUt::I:;., al t.>t:lilli"ysl,,~1 

plllæQges e: ge~r på 25 kr . pr. rykker . HVIS rykker krydser 101sinkel if1dbetallng kan der ~es 
t>ort!r3 I ~kker. men geD~'et ",I tI I,ve opkrævet del folgende kvartal. 

UDMELDELSE: Kan ske g~oende fra 111, 1/4 . 1[7 og 1/100g s~al være DSR; hænde med 
mlnOSI 3 dage~ varsel. Gyldig udmeldelse foretages ve<! at Indtlelale el girokort på nøjagtIg 
kr , 3,00 til DSA's girokonlO nr 500 34 66 saml ved al anlore "udmeldelse", navn og adresse 
på den ael a( g,rokonel, som poslhusel neholder (betalingsdelen). Girokonel er dOkument8-
han for, al udmeldelse har fundet retlidlgl sled og man DIH i egen Interesse gemme girokvij · 
teringen, Konlingenjopkræ~ningskOr1ene kan ikke anvendes iii udmetdelse, idel meddelelser 
Ikke kan anfores på disse , 

OBS! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og konl il1-
gen~pligllg. indl il g~ldlg udmeldelse har (undel sted. uansel om DSR's laclli leler og aktIvIIeler 
ben~lles. EkSklUSIon v,l forsIlhde sled ved en lestance s~arende til 'I, 1 Af S kontingent og 
res tancen VII om nodvend~l blve inddraget ved Incasso. Alle omkostninger I forbindelse 
hermed beiaIes al Skyldneren , 



Aktivitetskalender 1996 

Dam Måned Aktivitet 
14. Januar ~lid\lcdh8choldet~ (kt IO 00-17 00) 

10.- 21. J.lIlu.l! lJM I F.rgomclC:ITOfI,ns 

". Januar 13o ..... ling.:lften (se opsl~gsl avlen) 
l8. Januar IUdvedl,geholdelse (!cl 10 .00- 17.00) 
l8. Januar BO .... lingaflen (st opslagstavlen) 
II Februar Bådvedl'gcholdelse (kl . 10.00. 17.00) 
17. Februar Fastelavnsfest 
2S r~bruar aJdvedl igcholdelse (k!. 10,00· 17,00) 
23. Mans Blåt 0 jC 
lI. Mms Sll111derheJsmng 
II. Maj InL10fest 

18. - 19. Maj KMlndr:r:berkur1us (kun f(y ,nSll'\lk:Cfer) 
IS. Juni F0dst lsdagsfesl 
17. AuguS! KantndJb 
29. Augusl KVlk·Match 
26. Oktober St,mdCr11l)grllng 

Godt Nytår!!!! 

Bowlingaften 

MOIionsudvalgct invite,er II.ghed med Sid ste år 111 bowlingaften. Mød op og f3 en 
hyggehg aften /lIed ktubk.1mmer~teme . Bowlmgaflenen vII finde Sled (!lICrl d 21. 
el ler. 28. )CIllUar. Hold eje med opslagstavlen! 

MOlionsudvalgtl 
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Kort generalforsamling i DSR 

G~nef:tlforsarnhJlger) d. 24 I l blev den 
koru~te og tamrneSlt ! m~flge år. Oa 
der Ikk~ \/Olf mdkommel fOr1;lag, og lys

ten 111 dl~ku s~lon vaf meg!!',( begr:cnst'1 
der kun 'laf enkelte spørgsmål tIlIegn · 
_,kabel var genCfJlforsilmhngen ~f· 

~ Iu(telllllcr<,;de kj 21.45, S~ ".:Ir der JO 
så meget desto mere Ild Ir l cen dler
følgende generalrOl snmh ng i Styr. 
m~nds laugel . 

AI der lUe var knliske ,pcrgsmållil 
bestyrelsen kan man vel ~un l.lge .Iom 

udtryk fOf, at b~~ I Yfel~t'n har gjO(1 ct 
fremr.ilgende a.rbejde, og del kan man JO 
da kun vært tilfredS med som ~fg5cnde 
bt'S l yrelse~med lem. Onde tunger ~II 
måske p~sl;'i, al den manglende spørge
lyst er !.ld tryk for, ni medlemm~me er 
rel sløve. men det kan dn umuligt v.ære 

rigtig!. Hvi s ~.slyrelsen havde fOreslået 
kOfllJngentforholelsc. var der !'lok flere, 
de r havde Devæget sig op p.!talerstolt:n. 

L3r~ [l unde~cn (ex-m01 lonsrochef) 

VÆK MED JULEFLÆSKET ! 
SLUK FJERNSYNET, KOM OP AF STOLEN OG FÅ DE 

SIDSTE RESTER AF WEEKENDENS TØMMERMÆND UD 
AF DIN FORSPlSTE KROP! 

SØNDAGS AEROBIC 
STARTER IGEN 

SØNDAG DEN 7. JANUAR 
KL. 16:00 17:30 



Bidrag fra motionsrochefen til formandens 
beretning på general fo rsamlingen 1995 

OgS) motiQn~afddlllgen lUt haft en fin 

sæSQn med god ~0gnin& lil d vet arran 

geme nleme som lil den d3gl'ge ron'ng. 
i\dsl:lllige tirsdage og IOrsd~gt h~r båd
hallen v:tretlornl. 

Blartdt arr::.ngemcnterne er kred~ens 
tradnionelie rur til Struckmannp:uken)g 
vores ege t Ski Hans-arrangement stadig 

de Sleme med over IOOdel lagere: meo 
ogs~ de m~nedllge m~ne,klnSlul e er ved 
al olive: rigtig s tore arrallgen~ rller

normalt med 40-50 delIagere - med 
augu~lIurea ~om re.kord~~He, med QYtr 

70 de ltagere 

DSR dellog med C&, SOdclUlgere I den 
af KClbcnhavnsmdun anangerede ru
kelroning om aftenen d. 4 . maj ianled· 
ning af SD·5ret fo r befrieb;en. KJubbcr.s 
medlemmer vilr ~;)Ietle~ 1 hOJS(:l11 mel. 
Id 31 nlMkerc dc:nn.c: mlnl,kdag. 

A f andre i1 rrangc:mc:ncer kUl nævnes 
besøg på Trc:k roner og " hdd<:lgn.mds· 
fortet, løvspringswr p .. Fure.~r. samt 
/Ure p~ F..srum So 0& Roskilck- FjOrd 
Sæsonen Jfsll .. t l.edts anangemenls, 
nlæ,Slgt med lø~ (a ldShu p.' Furesoen, 

der i år sarnlede 19 dell~gere . 

Vedrorende r ovagt.rorrlll;ngf'n "Jt' der 
he nsigten· som ogs':; Dtskrever I besry 
rel sen:; Slrl'lU!:gl . at U(]~ I<k; ordningen til 
ogd fil omfaue fred3~e og SQ I)(b ge , el 

(orsøg p~ at sprede akll~lu': teme cg 
lT"ndske sp ,dsbelaSl n ,r:~me Del mke 
dog hu r1tgr erkendes. li der meldte sig 
all fOl få rovagrer hl at :øI"C dene ud I 

h~·er. Dcr ha r sålede ~ klin v:tlet ro · 
vlglec ti rsdag og rorS(b~e (ud ovn 
enkel te .wndilge I Slarten af SiI';onen). 

Jq; skal hcnned kran ,:;1 opford re med 

l enlm~r med el PIII s lt~on~rs erlaring om 
II I melde sig som ro vlIgler. diedes at v, 
kan få neTe dage, ugen med ro· vagter 
I\t v;trt: rOY3&1 1· 2 sange pr m'ned er 
Ikke S~l hgll..r.rvcnde. og matl koln godl 
komme ud nI ro de aflener. man er 
royag!. S5 meld )l'. r' 

Rovagt.~rdmngen er vIglIg ,sæ.r fOr de 
frigIvne kaniner 

HVIS beslyrel~n .~ka l have mulighed ror 
al vll kr ltgglfte s,n Slf":l~gl. kr~~er d~! 

medlemmel1\C's ak u ve medVIrken, ogs:i 
nAt dt! dn::jcr sig om mV8gtCt. 

Klubben g,t-; I 19'15 1!lbage III 
rf)prolf)k~.l pj p~p, r efler eksp<!rtmenlH 
mcd edb i l1J94. Det Cf dog stadl~ pI". 
lien al opbygge"l edb·bil.<.cfet < y~h·.m. 
idet delle ,nllebil:rcr mangc fordt"I!'.. En 
nl,)dqt cd h·glupPC vil t " Inle ren~ løb g~ i 
gJng ITk:d 3t udlU"bejde ~t nyt proglilnl. 

f\ll ot ionSlTXhtf Lars Bundt~en har beo 
~ l lltte l dl ud tr.t:de af b.:~\yrebtn. ld t l han 
igen onsk~ r til i lld g~ I bladrl!daktionen 
~Ilml 81 j" lid Iii 'gen ~I inSIf\lerc Hl\f\ 
fonSlrucr dog I mOI,on~udval,l;c!. 

Be~ 1 forestår .Iom ny mOllonsrc,.hef 
Jespe r Pelersen 

Jp er \,d IIgere In~ lruktio l1 stoche f I 

Kv ik. og ha: i den t,d. hall har været i 
OSR. 3fTnngclel lUce af egen dnfl Be.l t . 
Itllder derfor. at Jesper. Slellet af mOl I 
o nsurh·o!gel. hvoraf .~(Ø r S lcd\"k l1 f OM 

~:t l ter. v1l!..unne fom.l'ue med el hO)1 
aktlvitel~ni~e9U I mOlionsafdrJ 'l1gtn 11 1 
ga"n fo r k1 '.lbben~ m~dlemmc:r 
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Vinterroning - det er jo en roklub' 

VI erel par stykker. der lige Ilarvlrrcl 
u,le al ro. dagen efter Slyrmancl5!llugcls 
ju l cfro~os1. Og inden 8fgang n.kde ", da 
ogd I,ge ni sc. hvorlcde~ Oprydnlnftn 
finder Sled ovenpå en nat med foO<! 
fight. eller hvad del nu hedder. når r~
rc og p~rørenae Ikke haJ ku ltur ,Godt 
del ikke er os. del sIdder t Sl~nnands· 

lauge I) Selve lurO:I1 ,ar perlt:kl . Oe mol 
er nu Imponerende med aUede vimer· 
badere duu op langs kysten (de Cl 

bindegale de mennesker~ ). 

VI hu lænkl O~, al ro hver ~"ndag Id IO. 
og hVIS du vII med, ~ kan du enten bare 
møde; op, eller ringe og checke for ~l. 

Der hæng,eren liste r slyngdSluen med 
telefonnumre som du kan skrive ned. Vi 
regner ogsi med akl1vrlct mellem jil l og 
nytår. 

!RI er ofte svæn al samle hele raflok!, så 
du ska l selvfo.11!;clrg \ZTC forberedi p~. al 
der rkke er fuld gara r,r i for al komme på 
vandel. 

Vimerron11l8 er næsten lige salli 
sommer-kage-roning. VI mii ban' ikke 
ro , n~r solen er gået ned. og så skal vi ro 
kySlOaer1 og ha"e redf'l ing~"esl e med i 
bilden . 
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Det IaZ" er tngen s:trhge reltigheder at 
ro om vinteren . Bare du har roretlen. og 
der er en ~tymr,md I båden. så er det 
såmænd ok . 

Del er btslernt ikke kold! al ro om "!n
teren. Det er laktIsk itge som al cykle, . 
m.-ll'l kommer 101 nt svede . 

ROlojet ri l vimer roning skal være uldenl 
med nO~1 vtndlæl udenp,i.. F.eks. alm. 
lI ænmgSI0J suppleret med 'ange under
buks~r os" Handsker cr ,kJte nbsolul 
nødvend,ge, mcn de c r rare ~I hnve Itg· 
gende nede ved Slyrmandssædel. Sl~rl 

hellcre med. al tage lidi for mtgelwj 
med tnd for hdt. Du kan jo alt :d I,egge 
noge t af det af undervejs . 

Styrman:len kom mer ret huttigllll at 
fryse. M~n del kl~rer vi ved il t ski ft e 
ofte, og int!d et slymrandslæplJe· HlIs~ al 
tage el tll'Ppe med, d din bad er på den 
si kre sid~. 

T~g evI. lidi kaffe og nogle kopper med, 
del er jo ahid varmr og hyggel ig t. Vi ~s 
p~ s"nd~g . 

Gert Andersen og Tina Voer 



Godt nytår ! 
fl<l Malene\-udva!gel 

Ht, hvor vi star med føddem~ i.nd .. Cl' er 
kanten lil det nye il. vil M31~neludvalgel 

benytte I.~JI ighcdcn [il at sende en hilsen 
og Cl ~Wll TAK ril de medltrnmer, dcr i 
ehen"er deltog I bådv\"dfigeholdelsen 0.1: 

til alle de mange andre medlemmer, der 
gerne skulle dukke op I reslen af v,mer
szsoncn 

1200 medll"mmer og en I.mg varm som

mer har $:)( sine spor på mateflelleL og 
rohjel .. er d ... l<; for dyre og dels for ;v~re 
al opdrive lil. a l mM kdn benMdl .. dem 

som engangsrnacenale. Derfor Skal sand
p~plf. nedSll)'gerc.lim. gl!lsflbt:rsmuld. 
skruetræKkere. knofedt og uilmodlghcd l 
brug. når der skal gØftl klJJ Iii tn ny 

~æ501l 

l DSR har \·i b,'de en malerielforV;llta ol!. 
el malc:rid-udvalg, hutAende;ir godt el 
dusin garvede og forholdsvis nyt med· 
lemmer. VI er såkdes en lille nok. der 
geme giver h~de hverdag!! og s0Ild~gt" lil 
ar organisere arb~jd~( p.' klublx'r.s mate· 

ri~1 1.)!:1 Stort triCk og d~ Urnmtnllil l 
mange mandtimer ka:I ilrudkrlld KllN 
kveres af k luhbens 0Vr1g~ n'ICd lemmer_ 

Vi h~ht'r at kunne gl.lrc detk års uhejck 
færdig! p~ lire søndage i januar/fe\m/ar. 
men dwe kræver. at TIli1llge Ilere med 
I~mmer lirgger vejen forbi klubben 
KOIlSekvt"nsen af m.\f\glende fremmøde 

bhver. al nogle "~dt ikke ~r kil! 101 
standerheJ~mng. h~'ilkel den kvtkkt' læM:r 
nok knn regne ud ~!)'(jer ræ1T1~ h~de lil 
ridighed ~ci di! ugenllige roanenn 

lX"r e r planlagl 4 vedligeholdelses 
Silndage i 199(,.l)l'n 14. og 28.jllOuar 
sa mt d en II . og 25. rehroar. Sker der 
ændringer i progrnmmet., vi l der hlivf 
o,;elllerf t om del p3 o pslag i kluhhen. 

IvU)ct med denne aJ"1ikel er Ikke at rode 
op i folk~ dlrligo! samvitt Ighed. der tf 
ri,!\ellgl Ino:! nyt.usforS;l:ttt:r. der ,k~J 

brydes i den kommende Ild . Vi <3Ilsker 

rIerimod ~l 50rt" opmærk,or1;l pA. <lI del 

tageise I b.-ldvedligehokle\.<"n er o! l1 nOlur · 
hg del af det al ro. som t~fTC bilden af og 
sa:ue den på plads ~fte! "'" tur. cller at 
tage ell rur med ~v:lbere" efter 
gymnlstiktlmen. 

Det er ogs~ misforstået :lt b<U:lgte slih~
<1Ibe.)de m.m. som en sur pligL Porder 
fOfSte er det vældig hyggeligt al arbejde 
~~mznell rno:! ~n.dre medlemmer I både· 
hallen (selvom rygning er forhudt ) 

Arbejdet er Irods alltlckt så In tellektuel: 
kr~vende. al d~r ikkt e r plJd~ til en hl;;lo· 
ne og Ild! pjat u!\(!t:r"cjs For del <lndc{ 
disker matenel-udvalgel op med håde 
morgenmad. frokoSlog spand,:vls ar 
k~ne osostcmadder I løbtt af dagen 

Se. lvorn du m~ske Ikke kan komme en ~eI 

Hlndngtra IOOOtilI700s~k.omalltgc

vt"l ogdeltag et par timer, \Ii ~an aldrig 
blive for mange 

Del !uæver i.kJ<e fontctgkndt: tilmeidmg 
JI deltage I arbeidel, men fur lit ;:rlanl,tg
ge madindk"b, bør du skrtve dig på mad· 
hs\en p~ Ops l:lgJi.:lv le.l l sii nng tIl du 
gamle styrmaJ\d~hold eHerdi! fast.: 10r· 
d<lgS rohold ell.::r ham stegen fra silnd"g<; 
llerohic:s. og a(tal hvilken dag, 1 vil vif!ft 

mer!. 
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"Stafetten" præsenterer: 

Nalln_ Anna Hellei)erg 

"de! spørger man Ikke en 

kvinde om" 
(hun for letvægt) 

Yndhng,,'dyr: Zebra (dcn minder mig 
om mm kæreste Bo) 

Engelsk bøf og nam · 
buede pandekager 
(har endnu Ikke smagt 
sidSlnzvmt) 

For dem der har de res daglige gang på 
rOSladlQn. er hun lel genkendelig, Al tId 
med pandeb~od og sone ro-bukser. Men 
hvem er pigen der ved:u 31 100 sek. kan 
føle s !>Om cn evighed? 

Sidste måneds De~(h Indehaver 
Thomas Ebc:n møder her Anna Helle
berg. som for hvem en evighed er Ilden. 
VI andre k.Ilap nok opfatter. 

Romæssig baggrund 
Annas glorværdige karr iere s tartede i 
Sorø Roklub da træner Gen Busk blandt 
et kuld kaniner. så en pige med teknisk 
"flai(". Hun blev hun igt indfanget. døbt 
og oplæn, og allerede el Ar senere havde 
Anna sin første DM -ti tel. Og lige siden 
er del gåel SIærk!. 

Med alje-st2 tist ik 
1991. JDM 2x 

1992. 
1993: 
1994: 

1995: 
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(med Trine Hansen. Sorø) 
JNM Ix 10M Ix JDM 4x
JWM Ix nr. S JDM Ix 
Luzcm 2)( Il' nr. 3 
VM 2)( Il' nr . 6 
DM Ix Il' 
Nations Cup 1)( Iv nr. 2 
VM Ix Iv nr. 8 

Mål 1996 
Vi l ~g prøve kræfter med ro-elilen i 
Luzem igen. Herefter er del op til place
ringen at beslemme for reSten af 
sæsonen. 

Den yærste r ooplevelse 
Jeg tror det var da jeg mhe blive h jem
me i Danmark for at tr<rne og de andre 
skul le ti l regatta. Jeg havde uænet op lil 
ne\Op den regatta og havde glædet mig 
meget. Fra højere s ted bley del I Sidste 
øjeblik bes temt al jeg skulle bliye hjem
me for al træne. Men p~ Bagsyærd VM 

del d dårlig t vejr den wee kend al man 
ikke kunne træne. DET glemmer jeg 
vist aldrig. 

Bedste rooplevelse 
Nu ~mllcr Anna lidt igen . Del må vist 
være mil JOM med Trine Hansen I 

1991 . Og~A mit semiliMleløb i FinlilJld 
yed verdl:nsmeslerskabeme. Dct løb gik 
godl. Også selvom)Cg her var 3/100 
sek. fra al komme i finalen. 



Rjs og ros Iii DSR 
Hvad aJl~r uddellngeu af ns mener 
Anna vist dl:l samme sort! mange af O~ 

andre der ikke har d~glig omgang i klu b
ben. ' '[kn er for Slor" " Jeg er engang 
blevel spurg t om j~g ogs~ var roer" 
Hertil svarede J~g , så god t smilende Jeg 
kunne, "Jo, en smu le '-, og I mtn~ tanker 
begyndte jt'g at læ Ile mine trænmgspas 
for denne uge, 8 eller 9? 

Men jeg er glad for klubbens gode ltJn"_ 

Klubben er god Id at arrangere vor~s 
tUf t" 1 forbindel se m~d kaproninb. smiler 
Ann~, bag hendes hår. der lil lld~r 

dæ kker del meSIt". af ansig tet. 

OgSll hV<ld Jngår tr<tne rvnlg har klubben 
hju lpet Anna god l I.I!':esom hun er glad 
for dt" f\1<lngt" akllv lteter der er i klubben. 

" Klubben skulle \'i~ lt~ gt" lidi ved I:uc 
af Bagsværd Roklub, Her er de. godt" lil 
al bruge og p5.skønne de tiller de f~r"-. 

Ii iføjer Anna ulsldsl. 

Mere aktivitet??????? 

Jeg er enig I C en Allder~ns synspunkter 
Del ville være skønl med ,lerobics 10rd~g 
aflen, Inden man skol på Park og 
"cruise" • 

IrmdleJtid savner Jeg stlld ig svar pil de 
kortkme s pørgs f\1~ L som jeg st illede 
bestyrelsen. Hvor mange udlejninger har 
de r værel årligt f. eks. de tre sidste.tr? 

Hv~d har Indtægterne været og hVild er 
det for aklivltetcr. som htndres af 
udlejningerne? 

Uddannelse og frilid en 
Nå, Jeg engang t"r færdig SOITI ll:olog. VII 
Jeg genle have en slOr g~mmel pr;f:ste
gård, med en Slor frugthave. Men fo r,t 
skal jeg koncenlrere mig om I semester 
på reologi-slUdlel Der t"reksarnl'fl til 
Ja~uar 

Da i11 min fntid bhvl'r brugt p~ ronmgton, 
har jeg d<",:sv<l!ne Ik.ke tid til "I rejSt', del 
vilk. )eg ellers gc.me. HJvdl' jeg ikke. ro
ningen, Ville jeg nok have fundet c.t eller 
andct fnlldsarbcJde fo r at tjene penge til 
al rejse for. Jeg vil meget geme se 
Nepal, P~ru og TLbet, aFslu!ler Ann,] 
med et lille suk 

Thom~s Ehcn 

I " Sll(~ncn" ~r ,ntr,L som ~n h~t<k.>II,1 ~ n DSI/._ 
potr,..m. SQm ru.-!'Jon s'g bcmil'.kcr pI. t n d it! 
lnd~ n m.ide.lkke n0dv~odiS .. i~ en k~p ro<'r. Do::u 
u,t,,~tgle PCJ$O~ ,nluv;.,wtS Il! kJubblndeL. og 
har d~n:f!"r iln<VOle l for 31 ~j,,~ Inweren 02 
"dep<:ch~n"vldcfC ;i l en ny OSR - pe,~on, form 
"f e l ,nt.rv,~w . ) 

Er del aerobics? Så ses vi Gert' 

Med ven lig hilsen 

Karen \II .H. MadSl'n . aktiv ist I 
Dansk Økonumislyrings F'orum 

~) som læserservice for k lubbens ældre 
med lemnu:r bringes her en oversællclse: 
"Dc/"il/c ,'ære f"rjristc'Idr ' f1iId '1"ilcl 
gJ'mrnwik lwdag 'iftl'n. uu/m man skal 
på V, ve.t og fi"Ue ell C/lronvand" 

9 



Regattaterminer 1996. 

Januar 1996. 
20.-21. DM i ef90met~rroning i K0henhavns Roklub. 

1996. Februar 
03. 
l). 

Ergometerroning 1 Fredericia. 
Kredsgeneralforsamling i DFfRs K~benhavnskreds. 

Marts 1996. 
09.-10 . Hovedgeneralforsamling. Golf Hotellet - Vtbocg. 
]0. Head af thI! RlVer - London. 

Apcll 1996. 
21,-28. Odense t.angs:rj!kregatta. l Iagttagelsesregattal _ 

MOl 
01. 
l' . 

1996. 
K .. ln Regattd, 
Duisburg Regatta. 

18 
lB.-19. 
25. - 26. 
lI. 

D,," Gyltlne Helt. Ringkjøb ,ng - Langdistancekaproning. 
Den Internationale Køhenhavns regatta , Bagsværd $ ... 
KU - testregatta, B<lgsværtl S0. 
Luzern Regatta, Rotsee - SchweI Z. 

Juni 1996. 
01.·02 . Bygholm Reg,uta, Horsens. 
OB. Hvl.dovre Langdistanceregatta. 
08. Ratzeburg Regatta. 
09 Viborg Regatta. 
22. !lolland Beker. Amsterdam 
22. Vejlef)ordens Grønne B0ge. 

Juli 1996. 
Q) . 

06.-01. 
13 . -1 4. 
21.-28 . 

Hen ley Regatta, London. 
Sorø Regatta & Junior-NM. 
Nl't ion .. Cup. Ha..:ewinkel 
Olympiske Lege, ... t lanta -

! 996. 

Selgien. 
US ... . 

August 
Ol. PonduS - Skolekaproning. Bagsværd S0 . 
0 3. 
06. - II . 
IO. -IL 
l? . - l B. 

". 31. 

NOtdsjaJlands SIa Sånd. Langdtstanceregatta. ~umleb~k. 
VM for i kke OL-bådklasser senlore r & Junior- VM, Skotland . 
~olstebto Regatta . 
Ma r l bo Regatta. 
Al .. unds R(ld~ Løver - OM t Langdi6tancek~prontng . 

Brabril"d Regat ta . 

September. 1996. 
01. Vikinge Regatta - Veteranroe re - Kerteminde. 
14 . Danmarksmesterskaber. Mari bo SQl. 

IO 



Danske Studenters Roklub 

SI '<'Ind\l~nge l 55 2100 1( 8UO:""8"I', ø 

Resultatliste 

Roernes Motionsløb 

Lørdag den 2. december 1995 

Bemærk: DSR vandt holdkonkurrence i 
både dame- og herreklasse 

" 



KlaiSse l ' ) km for plger> under 18 år 

, 
2 
l 
< , , , 

l 
2 
l 
< , , , , 
9 

klrste n M . Lo r entZen 
Id .. Hesseldahl 
Kamil l a kvistgaard 
Christlnak J ærulfJørgensen 
Camlila T~zak-N~elsen 
Anni ka LJungberg 
Ha nna Jansson 

Holdkonkur rencen () personer) 

LDP. 
Flagsværo 
LO' 
3agsværd 
LD' 
Falkenberg 
Fa l kenberg 

LOR ~ 9.2) 

6 km for drenge. under 18 .1r 

P. a smus QUlSt 
lIsb j .H r. U", ndgr .. ", 
Lars Ol·.lander 
D",niel Askho 
Jens Joha nsen 
TObias karls son 
Morga n Dengt!!on 
Torben Ryding Pedersen 
Jolla n Ohl sson 

Holdk on kurrencen {4 perSOnerI 

Fredensborg 
Bagsv~rd 
Bagsvol!rd 
Lyngby Kano 
NoI!s tved 
Falk e nberg 
La ndskrona 
Rungsted 
Lilnd sk r o nil 

Kla ss e l: 6 km f or d a~r 

, lnger G. Plum SN I k 

~ 
2 Chnst i na Rindom DS' 
l Mett e Ove rgaa rd DSR 
< Trine Olfe rt DSR , Pernill e Bruun Lorf'rlzf'n KVIK 

;;;/ 
, AfInett:e Corydo n DSR , Susanne Antonsen Bag sværd 
8 Nina Petersen Næstved , Nina Finch " ~ 

10 Do rthe Bartels DSR 
11 Anna Sørensen 3agsvol'rd 
12 Maria knoersson Fal kenberg 
II Anit a Duchek Næstved 

" G~tte Hansen N.I!stved 
15 Helena Bengtsson Ha lmst ad 

" Pe tra Bergstrøm Falkenberg 

~ 
" Be d t J ohnsen DS;!. 
18 Ca t r in e Murphy DS;!' 

" Cha~lotte Ringius DS;!: 
20 Birgitte Odgaard DSR 
2l Mar ia !:a t' l sson Ha lmst a d 

Holdkonku~rencen Il personer) 
-- -.- --------- . ........... 

7 
, DSR , 84. 1 5 
2 DSR 2 98, 17 
l Næstved 101, l S ;=. < DSR l 112 .55 

12 

" . <l 

" . <l 

" .D' 

" " " . JJ 
JJ . 0> 
J5 " 

2l J5 

" .2> 

" " 16 " 29 " H 06 
)5. " l5 " <2 l6 

" OS 

" " " 00 

" . 56 

" " lO 00 
lO . <2 
lO ." lO " JJ . l< 
]J . " l< . <l 
35 . " J5 lA 
JS 19 
J6 . 18 
l6,4) 
31 , 26 
31 , )7 
31.52 
<, " 



Klasse 4 6 km for old gids. fylc:tt )S Ar 

, , 
7'---=-" ) 

1..15 Krener 
ButhE! HOlm 
Tove fredsted 

Klasse S 12 km for ~nd 

;:---' , 
) 

7--=:>~" ; 

7' ~ , 
• -=--=-' " ,- " 
" " .. 
t5 

" " " " " " " " ,. 
" " " " " 

7'--=--' l 
) 

• s 

Thomas Ebert 
Nlclas Nielsen 
Nlels Hennksen 
Joshua Crosby 
Bo Svendsen 
7homas Poulsen 
ESkI ld Ebbesen 
TObl"S Elgh 
ViCtor f~dersen 
Alan Hejlev 
peter Huonchts 
Mo r ten RiiS 
I.el( Joh1!onsson 
Ni elS Hansen 
Fredenk Klintfors 
Axel We t<=he 
Claus KJ~rulff Jørgensen 
Jakob J ø rgensen 
Jon skausig 
C" r sten 01ud 
Cl<lluS Ar.dreasrn 
And ers Holllll::lerg 
NiCola) Nie lsen 
TorMIy Knudsen 
TObIas Johannesson 
P<ttnck Alpteq 
BJørn Kar lsen 
Jesper Pe-dersen 
MattiaS Higerllng 

Holdkonkurrencen 14 personer! 

DSO 
8agsvotrd 
Stevns 
f'alkenberg 
HalMstad 

SAS 
SAS 
D" 

DS< 
Landskr ona 
Lyngby 

C" 
Dagsvære 
DSO 
Odense 
Falkenberg 
3agsv~rd 

D" 
Ba9sv~rd 
Bagsv~rd 
Falkenberg 
Stevns 
Ha lmstad 

3agsv« rd 
Stevns 
Rungsted 
Sag$viI!:rd 
SteV;1.s 
Falkenberg 
St~VTlS 
Stevns 
Halmstad 
Halmstad 
Halmstad 
Stevns 
Fa lkenberg 

188 41 
198 26 
217 47 
223 4 3 
2:26.2B 

)) 11 
. 8 2! 
.; l S9 

I~ O l 
H Ol 
04 )) 

~6 10 
46 ~ l 
.. 6 ~9 
n la 
47 .. 5 
..7 ~5 

51 U 
~1 47 
52 11 
:i2 L) 
~2 20 
S2 )) 
52 41 
52 42 
5) 55 
S4 16 
So; U 
55 2) 

~6 09 
~6 09 
S6 28 
57 00 
57 II 
S9 24 
61 5 2 
67 36 

Il 



Klalise 6 , 1 2 km far old 'ooys, fyldt. 1S ';'1' 

, , 
) 

• , , , 
7- : 

10 

7
" .. 
" 

Thoml)!! LUIHl: 
Iv./lr. S loth Ni else.1 
Kim (,:nq{red 
JO){u •• , Poulaer. 
Hen"i~ Bang 
Pl.erre Fahlm<H1 
Peter S kOv 
':~llS Peter Ch r l!t. l .inscn 
Ni e ls p . Jil c ohsen 
8 0 i(11nt.!!(o:'1 
Ihel .. :.l ~r!!d :; ced 
Bernt Gr osen 

Kll1sse 1 6 km for Il\PtKI 

, Man Ul Ho((lu!\d , Oa"ie1 Sad1.1<,ov,c 
J J akob Gh ls ler 

• Peter Sund e 
S 50ren I"ladherg , Ste?han Ghlsler , ? redcrik S t o rgio.ird 
a ;:'eter Ch ris tensen , T'h O!II.!I S !;ionsen 

10 S"c en vl\t:g 

? " Hilnr ik Hebsgd,H d 

" L.m ,J .. pse n 

" 9rian SOfmIc r 

" J dnlllk C l a us en 

O$R 
Spartd 

" es. 
Fred e n~bo(g 
HelSIngborg 
SkJold o" 
t>'il/Stveo 
Ha lmS l ad 
DS< 
O" 

Nybro fur.l 
Landskrona 
KS 

" 1'IiiI!.st ... ed 

" Jtolb"'k 
Næst. ... ed 
HOlb.o\'k 
8ags ...... rd 
O" 
N~sc ... ed 
Gl adsaxe Kano 
N~St ... ed 

Kl~sse 8 6 k ... (or n it! hoys. ~y ldt.l5 år 

, , 
J 

• , , , 
~1~ 

J e rqen l.o rent:en 
Flr.n Ha:"\sen 
Kn"d RII S 
Jorgen Freden k ser. 
Ca r slC!1l NiC!lsen 
J 'lII tJiel!:en 
Per 8er tng S~ren5en 
Nte l ~ · ~r~k F~ehn 
M~ds S0g~~rO'Knudsen 
Ju~t !10 1m 

Lyngby 
Freder~kli ... nd 
Bags vl!rd 
Nl!s~ ... ed 
I..yr.gby 
tJ~stved 
KV!K 
DS. 
DS> 
:s' AS 

" . 00 

" 2J ... " " " " " 5> 5) 
5) " ,. " " 02 

" " " " '" Ol 

II . lO 

" 5) 

" " l1 1< 
l1 . '-6 
2J " ,. " :.>5 . ]B 

" 55 

" . ]B 

" " " . >6 
JO . .. 
H " 

" " " " " " " . D 

" " " " " ). 
J) . ]l 
lJ SZ 
l5 ., 



Hvem er klubbens bedste? 
(Klubmesterskabeme 1995) 

Det har ladet ~enle pl sig længe, men 
endeli!! er tidspunktet l:ommcl h~or 
Monon ... Rochefen offern l lggøre hvcm 
der er klubbens bedste' 

På grund af diverse sammenraidende 
arrangementer blev klubmeslersk~beme 
i år (1995) Jlholdt på en kold men sol· 
beskinnet okloberdng. Del ~ene , ids· 
punkllillrods, lykkedes det allige~e l 

Ikke al placae klubmeslerskabeme uclen 
o~el13pning med andre !Inangememer. 
S!ledes var en slor grupP<" af klubbens 
medlemmer draget pA hyuefcne i del 
s\'enske , herib landt en væscnll1g del .1f 
kajllk· folket. 

For de tilbageværende koukurrCllce
hungrt'nde_ medlemmer bød klllbme~ler · 

skaberne ~ m3sser af blodsmng. enkelle 
vabler, svedigt \Øl og ømmt' muskler i de_ 
efterfølgende dage. 

Distancen var den ve lkendte gennem 
Kalkbrænderihavnen, fra f~rct 1,1 Svsne
mollclixrllel, en distance p§ ca. 600 
meter · hV IIKct betyder at speederen er 
trykket i bund. hele vejen. Havnens vand 
VISIC sig fra sin pæne ~: de ved al v(tre 
forholdSVIS flad!. hVilket gav tilnærmel

sesv is optimale rororhold . 

Spændingsmomentet i lo~ne strakle s ig 
fra umådelig kedelig til s~rdeles sp~n · 

dende . Som særdeles spxndende vil jeg 
frcmh æve 4-åres indrig ge r for kvinder, 
hvor kampen stod mt'lIem nogle af klub
bens top tnmmede kaproere fra Bag · 
sværd ~0, blandt andet nere medal.JC
lage re vcd DM og VM. og et hold bestå
ende af M 01ion+ piger. Den U!1llddc!bare 
slyrkeforskel blev udlignet ~ed el sindigt 
udrcgn('"t tidshandlc",p l il kaplOnmgs· 
pigt'me, 

Som II"!~t , kred frem formåede Mo· 
rion+ pigerne al holde sig foran karm
nings·plgeme, dog med en stige nde grad 
af anslre ngelse. som holdene nærmede 
~ I g m5111f11c!I . Det er svæn at beskftve 
intenSitet, men en metafor som, "at en 
h§ndsbredde ~kllte holdene på mål · 
ILn ien", kan lIære de l~ i~ d~kk ende Som 
um~delig k.edel ige. løb vil jeg fre mhzve 
de lob ~om b l ~1I \f undet uden kamp - ho. 

Del el mig en ære al ku nne pra:senlere 
bladelS 1:J:~ere fOT k lubbe'ns bedste i 
1995: 

Begynd ef!>culler: 
Jokum Poulsen . 

4. Ar f'S indr igger . mll:ml: 
Niels Hyldager, Willi [)re ~el, Rune 
Gar~r, Jesper Poulsen, AMC Chatrine 
Sceher. 

SinglescuUer . mæ nd: 
Anders Br~ms . 

E ne rkaj a k. mæ nd: 
Niels MJrl:er· vinder uden k~mp . 

4-åres indrigger. kvinder: 
Tr ine Fierter Hansen. Britta 
Kr islOfferS/!" n. Yvon Linds/;'houw. Karen 
Jensen, Anni Moesgaard Jensen. 

2-å res indrigger , m æ nd : 
Niels Hy ldager , Rune Garlxr. Anne 
Ch:lIrine Sechcr. 

Si nglesculler, kvindf' I·: 
Camilla Riff B.ems - vinder uden kamp. 

4-åres lodtr æ kningsløb: 
Niels Hyldager. Niels Marker, Britta 
K.rislofferscn.Jon3~ Mølgaard. MadS 
Klindl. 

" 



Et stort tillykke til a lle! 
Med æren som klubmester følger en T
sh iit. som bærer trykket: 

" KLUBMESTI':R 1995 " 
Selv samme tryk har givel an ledning lil 
en del grå hår hos Molion+ Chefen, men 
sku lle nu vært". på plads. s~ findes dit 
navn på ovenstående liste bedes du rette 
hen\'ende lse til mig så jeg personligt kan 
hædre dig som det hør og bør! 

Og ti l de resterende medle mmer: Ser du 
en af disse klubmesterskabs T-shirtS. 
skal du behandle dens relle ejennand 
med ærefrygt - thi vedkommende er 
klubbens Ixdste! Dog skal du blot huske 
blot p~. at vi ror klubmeSlerskaber igen 
alle rede næste år. 

På vegne af MOl ion .... Teis P. H. 

Gudmund Schacks Mindefond 

P,irrseHC Benedikte i samlOlc med Camilla 08 Anders 

D. 27. (I var den rødc løber rullet ud og 
flag ene foran hovedIIldgangen hejst. idel 
Hendes Kongelige Højhed Prlll$e.~se 

Bened ikte i overværelse af et indbudt 
publikum af VIPs skulle overrække de 
tre iu-hge legMer fra Gudmund Schacks 
Mindefond. Hvclt år tildeles et kgat til 
en roer. en handicapldrætsudovcr og en 
person fra frihedskampen . 

I ~r mOdtog DSR's Anders Brems lega· 
lel. Tldl. verdensmestcr Bjarne Eltang 
motiverede lIlde lingen med de StOfe re-

sullaler .. >\nders har opn~ellrods s in 
unge alde r. med el ungdomsvcrdens · 
mestersknb I Singlesculler som fore
løbigt højdepunkt. 

De 10 0w,@e legatmodl3gere ... ar tid 
hgere minister Frod~ JacobSen og svøm · 
meren Peter Lund Andersen. (Hvis læse
rcn har lYSt til vide mere' om Gudmund 
Schacks \1mdefond. kan henvises til 
DS R's Arbag for 1994). 

l.ar.~ nunde~en 



Einar - vores allerbedste ven. 
U!~rån-wec:k-er!d pii SIlkeborg Socme 

En stormcnd~ fredag aften mu1t lokto
ber ankom 6 roere fra DS R ti! Si lke borg 
Roklub. Nøg l~n td foklublJrn blev hen· 
tct hos ~t bestyrclsesme-dlem. d~r optråd· 
te kun ifør1 håfldklæd~. VI bl~y senere 
ind logeret i k lubben~ gzs l~v;r:re l ser. 

Lørdag formIddag roede vi afsted i 2 
toere, som VI havde 11m af Silkeborg ' 
folken e. Turens m!1 V.1.f HImmelbjerget 
"Bjergcl " blev bestegtl. og f,okosltn 
indlnget. før vi Igen vendte: næsen mod 
S ilk~bOrg. 

Silkeborg Roklub havde haft $tander_ 
strygning sn mmeu eftenniddng og holdt 
derfor fest om aftenen. Vi var mege t 
gits tfrit blevet inviteret med. 

VI indfandt o~ sammen med ca. 35 
lokale rocre om aftenen. hvor vi ti l vores 
store le ttelse mødte et gammel kendt 
system · køb en tallerken og du får mad. 

Der stod vi så os "københavnerne" med 
vores tallerkener og vidste ikke, hvor vi 
skulle sætte os. OptimistiSk spredte vi os 
ved et langt bord j håb om. at der var 
nogle, der havde lyst lil at nyde vores 
selskab· men nej vi blev skuffede - kun 
en enkelt dristig Silkeborgroer turde slå 
sig ned i, hvad der blandt de øvrige 
3benbar1 bkv betragtet som "løv~[Js 
hule". 

Ocr gik Ikke mang~ minutter før dcn 
drislige rocr blev mødt med diverse 
tilråb f.eks "Sidder du ved øboerne" og 
"Iandsfon zdcr". I me llemtiden havde VI 
ena/et. ,Il vores ny~ ven h~d Ein.ll, og 
han blev hU r1 igl vores allerbedste ven . 
Sangen om EinaJ blev sungel en del 
gang~ den aften for at give Ei'l3! den 
nodvendige S10(1e . 

Einar· vorl!S allubtdslt IIt n. 

En fes t i DSR og Silkeborg er det ikke 
det samme . Da fonnanden rejste sig for 
at holde tale, lød de ttaklfasl fra fest
deltagerne "IIi vil se ham nøgen". Det 
havde vi aldrig høn før . Vi [z r1 e andre 
ting den aftcn f.~ks. at kunsten at spille 
på ben. Søren fik øvet sig i 3t løbe rundt 
om 6 stolc ifør1 da metøj. ligesom vi fik 
sct skuespil med klubbens verdens
meSter I hOllcdrollw som Kong Mines. 

Søndag morgen d3 " ' slod Op. n5ede ~ i 
lige at sige farvel ti l de sids te fe slde[u · 
gere, der var p~ vej hjem. Vi nl ede en 
rask fOnlliddagslut til "Brille rne" - to 
små forbundne søer, der passeres gen
Ilem en meget smal å, inden vi over 
middag vendte hjem ti l "øen". 

Tusind tllk lil Sil keborg Roklub for 
deres gZ5lf. ihed og lån af s~ve l bAde og 
klubhus som af . Einar vores alle rbedstc 
ven . 

Søren, Jesper, Karen. Tina, Yvon og 
Gille . 

17 



Niels , Mette & Jochum er SM-ere! 
at Mette 8~ ~her. 

Naj, det er nu ikke del! slags 5)01, der t .. nklltl p~ men Sj~l l"'l\d .. k .. 
Mc'ter~k ... ber 1 Tonlng. 

OSR h<lydt> flere deltllq"re med . da lIIestf!t"skaberne I Indendørs ro 
nln<;j' t>lev afviklet l Roskilde ftol<lub d. 25/11. 
MA ske kunne DSR have "<"1ft endnu flere delt ... g~r .. med. hvis de ikke 
aftenen fer var med ved Styr~and sl llugell Cener41!orSllmling . del 
normalt varar til tldligt l~rd~q mo r gen. 
S.\lec!c6 har det været de 9id~te l Ar . Spltrg!llll41ct "'~ ""re OR! OSf! 
skal rykke sin generalfOT salllli ng af hensyn lil ~osklldc RokLubS 
ar ra nge~en t - eller om Ro~klldc Roklub skal rykke siL arrange~ent 
af hensyn ti \ OSRs general f orsamling 111 

Distancen er blevet ændret I .\' . hvi s ~n ",lgeT at f o rlægge re 
s idelIsen t t 1 a t ro ~ ndønd"r!l f r elllfo r p~ cl h4w. 
Til stor gJ;RClc tor IIIIH\gl!!, e:r dJstancen blevet korle~c . Nu ror man 
2000 ~cte r tremfor 4e (emoglyvehundr ede. De Detydn.ngsfulde 
ekst ra 500 ... tler 1 forhold til dl,tcln~~n pa en almindel.g kapro
n ~ng sDane slipper man tor og det koln betyOe, at tiere og tjele 
roere v;Rlger at Clcltagc ved de tOlskell1ge tndend"r~ arr4ngemenl
er rundt om i I " nde.t 
Hette Overg~"rd var eneste tilmeldtp- i Kvindernes klasse 2)-29 ~ r 
Mette r oede i tiden 7.15.6 f or de 2000 meter. N.rllle ste mOdstander 
Vdr veteranroenm ~enHe Boldt tre f'rec1em.bo r g, der .!Oltid er .i 
k"non(arm mad llClen: 7 . 1.0.~. 
Metles tider !lA saledeM ud: 

500 ... 1000 m 1500 '" 2000 IO . 

I . 4 7 J . H .. 5 . 24 7 15 . 6 

Joenu .. Poulsen er ny ,nder.fo!" kaproni'UJ. JOChuJ1I tr.J!ner mA.lrctter 
og energisk t o r at kunne 9" r e SI9 gzldende mod roe r e. def har 
foet l v.~entllg (Iefe ~r og har st "rre erfarIng . I kke de sto 
~\ndre er res ul tate r ne hegyndt at vise S\g. 
Det ~4 vi a ll erede ved ~fter~ISkaplonlngen . hvor DSR-rOl!:rl!:n hlev 
ILe I I SIt !"r!lte IlIIb. 

1 ~tJ!lkilde V(lr Joch'lIn IIIe.ldl t il l ve te r ",n 40-49 ~f. Jl!!t v;rgt . 
Vo!"es nye kaproer opnA.cde en suvp-r~n I. pla~s ud at ~ 4eJtagere 

500 11\ 

\.39 
1000 III 
3. 18 

1500 m 
·L~8 

2000 III 
6. 39 .2 

N./eis I/ylddgcr !II"dtc til start I Clcengene s e ll tC:kl l!.S!I@ 23 - 19 Ar. 
LJet 9amme gjorde .}tlcob l/tlM,en $. Kdsper oOf"rten!len. 

Nlel ~ v Clndt l " bet foran Danmark s mesteren l 1l1ngle-!lcul ler. 
Roskildes Bo K.!OI!~an. 
JaCOb blev nr. ) mens Ka!Oper blev nl . ., . 

. , 



Tider: 
500 • 1000 m 1500 m 1000 o. 

ro: lej s: , . l6 , . " , . JO 6.00 • 
,)dCOO : I. " 

, .05 , ,. l) . 11 ., 
Kilspe l": . J5 l. " 

, .<5 6.16.1 

N.as le gang .... o re roere skal \ i I nen e~ ved OM. der a fv i kles 
J ~nudr I K0benhavns RO klu b. 
· /{~r du l yst t t i at v;,t.re ,qed, 01" ~et henv en <1else t i L OS Rs t r.an .. -

Kv i nde i dræt s pr i s til DSR-roer. 
~f ! Melte Bdc he~. 

November/december er normalt de mAneder, hvur del" deles p~j S" L ud 
ttl unge s por t s t Olk. 

Odover Ander s B(e~s. der ~odtog en P~lS fra Gudmund Schack s Min 
de fo nd (I .. , ~ndet8teds I bladet ). modtog en dnden af OSRs mand
lige kaproere en e f te rtragt e t pris. 

- På sp0 rg sm~tet om. hvem de r kunne v~re et oplagt bud på dl ~d
t"'g e DIFs Kvinde ld r.J!tspn s 1995, v .... det I kke s væ r t .It finde 
,v"" r et! 

- Personen skal være e e n, der h" ro gjo rt et k..."pe arbejde f o r 
kv l ndeidr~t ten i Danma r k . Have synllgg Jo r t- e llee have skabt Ofj
IIliHkelsesvæn:hge resultater, der nar givet o ffentli gheden et godt 
kendskab til kvindeidræt ten herhJemme. 

· Undertegnede Indsti ll ede de r fOr Mor ten Tl bi an $Om OSRs bud pa 
en værdig prismodtage r. 

- Glædeligt var det, at ogs ~ Olf' tandt at Morten Skulle have 
kv i ndeidrztsprisen , 

DU" • • ormand Kai. Ilol", nverl'akt e tor leden "re t a Kvlnde l drztspriS 
ti l Morten Tibian I f o rb ind e l se med OIF s "r s mede i Idrztt e n s Hus. 
Pr i sen bestod at 5000 kr . og et li tog raf. ~f Li n Ot%o n . 

· For læserne af OS R- bladet beheves der vist Ikke at gi ves en 
nærme r e f ork l a r ing til IndstIllingen .f Morten . 

Han formåede at sk~ be et projekt ~ed ti piger. d e r d annede en Ot
t e r l kl ub r eCJ1 . Otteren Skabte stOf Qpnærksolllhed g ennem medierne 
09 se lvom pige r ne <1 1dr\9 opnAode /Ilt være >lied helt frelMl e i 
verdensellten. ha r ",!I I! valgt /Ilt fortsætte mcd at r o kapl'onlng. 



20 

Morle" TiblOn, JUlS mod/aga af 
D/F! K ymd e,dr({'I.lpnS. 

Joch tlm POulU n hor SUCCl!S båd~ 

'n4t!ndøn OS ud~"dørs. 



Roni ng e r n r . 1 meeee nnnnn . . .. 
Af Mette Bacher. 

- At være re]searrangør for kaproerne fører altid nogle pos itive 
tIng med sig. og ~,er t~nkes ikke bare pA ronIng. 

- Jeg ved t.eks . Ikke noget bedre end at opsøge alt. hvad der 
hedder loppemarkeder. n~r Jeg drager udenlandS med roerne. 

- NAr roerne er pA vandet og man selv kan tillade sig at holde 
fri et par timer - er Jeg altid at tinde p'\ byens loppemarked 
eller nær antikvitetsbutlkkerne . for tænk. hVIS man kan g0ICe et 
fund til sa mlingerne derhjemme. 

- SAledeG er det 095.\ i LUlern, hvor man kan linde helt andre og 
spændende antIkviteter end p'\ loppemarkederne lOarunark. 
EksempelVIS fandt jeg i Ar en BornhOlmSk Stentøjsvase til næsten 
Ingen penge. som er telJ\l1\elig kostbar herhjemme. Man kem undre sig 
over, hvorfor den stod pA et loppemarked :i SCh",el:t'?7'? 

Ind Imellem kan man v~re heldig at finde s j ove ro - relaterede 
ting, Som dengang jeg fdndt et gammelt album med billeder af 
roere pA Skovtur fra Arhundredeskiftet eller da jeg forleden 
pA auktion købte nogle poser gamle smykker, hvor der til min 
store overraskelse mellem s'1lykkefnc var indtlI fler:e gamle ro
medaljer og hædel-stegn fra vor nabo: Rofor:eningen XVrK. 

Jeg gAr heller Ikke ad vejen for engang imellem at stA og s ælge 
ting og sager pA loppemarkederne - dog ikke de ro-relaterede 
ting, der: bliver gemt til minde Om tldlloere tiders roere. 
- Og det er slet Ikke unormalt. at man pi de store kr:æmmermarke
der møder roere, med samme interesse. 

PA Kr~ernes Julemarked j Forum forleden. hi lste Jeg pA lederen 
af DSRs bAdværft; Kim Knudsen o g frue. 
Fru Knudaen gik forrest og gjorde juleindkøb mens vor: allesammens 
Kim. som en anden prinsgemal, gik tre skridt bagefter. Han var 
nOK mere med for at bære Indkøbene hjem for fruen~ 

- Et andet sted stod en af DSRs tidligere trænere med sin 
kone og solgte lækkert børnetøj. 

Jo - krzmmermarkeder er kommet for at blive, hvilket de mange be
søgende - ca 13.500 - vidnede cm. 

Men kan man s~ fin~e noget DSR-relateret pA et kræmmermarked 7 

Ja - utroligt nOk kan det lade 519 gerel 

Jeg troede ikke mine egne ø j ne, da jeg på forrige loppemarked 
Forum sA en stand. hvor der Il. en hel serie af DSRs Arbøgcrl 
- Kali rud I! !:i..,l9'" 0.1""11. ~PU{9t .. ')"9 klil!lI)I1,elen - 0'1 det ,uen t ", I,<w IIU 
godt. at man kunne. Jeg fortalte ham lidt om D$R og om vores ~ r
bøger men man skal vel være roer eller have haft noget med DSR 
at gøre for at købe dem. 
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- Selv k~bte Jeg fQ~ et stykke tid siden en gammel Dog, fo~dl de L 
stod noget om DSR i den. Bogen hedde r : "Hll.SEN 'tIL KONGEN" 
Hi~torier om kong Frederik . Bogen e~ udgivet I 1949. 

Under kapitlet SPORTSMANDEN er rølgende 6~a historier n~vnt: 

RETOUCHE! 

Kong Frederik var i sin kronprlnst l d en IvrIg loer og medlem 
af Studenternes ROklub. Ved en bestemt iejllgned. hvor han havde 
deltaget i en anst r engende kaproning, blev kronprinsen fotografe 
ret af dagbladenes fotografer. kun i ført SV0m.mebenklæder, og man 
kunne se de pragtfulde tatove ringe r. som han havde pa a r mene. 

Billed~t ~f k ronprinsen i al sin mu~ku10Se manddom fremkom 
dagen efteT i alle Københavns aviser . - i Berlingske kom dog e n 
li tle zndnng; 

Man havde retoucheret tatovertngelne væk ! 

DE BEDSTE VÆKKEURE 

Ved en aftenfest. som de københavnske roklUbber afholdt i DSRs 
badehus. var k r onp t-ins Frede J' lk og k ronprinsesse Ingr i d til stede 
blandt g~ste r ne . Kronprinsen havde tidligere pa dagen deltaget \ 
en kaproning. 

Ved festen holdt han en munter tale, I hVIlken han forklarede . 
hvorfor ha n holdt s~ meget af rosporten - ja, selv af træningen . 
der ofte foregik i de tidl i gste morgentimer. 

- De r kan være dem blandt os, der har svært ved at sta tidligt 
op, sagde kronprin~en. - Men I~d mtg gi ve dem et godt rad! Der 
vil aldTig vare vanSkelighed ved at komme op og afsted om morge
nen til træningen, nar man biot sørger for at have smafolk der 
tI:I emJIle! 

ROSPORT OG REGNVEJR 

Kong Fredenk har altid Interesseret SIg st~rkt for [ospo r t og 
er stadig medlem af Danske Studente r s Roklub. som har klubhuS ved 
Svanem01lebugten. 

Eng"ng l krIgens tid skulle der afholdes en ma tch mEdlem be 
styrelsesho l d for de forskellige roklubber, og I DSR udtog man et 
hold. hvor k r onprins F ... "de~lk var medlem. Forud for matchen g ik 
en periode med ",ege t voldsom t r ",ni ng, morg e n efte r morgen m6tte 
roerne mMde klokken syv og ro en times tid , Vejre: var ikke altid 
lige godt, og det kneb SOll1llle tider tor de fo rskellige at være 
præcise, men kronprinsen - som tog tu ren p~ c ykie fra Amailen
borg. m0dte alttd op. 

En morgen m;!otte Ir_an Ilente en hal ... t"nes t id p~ en for S inket 
roer ~ l 0sende regnvejr. 

Dd træningen var f orbi . og man sad ved en kap varm kaffe. 
re Js te kronprinsen 91g op, s log p~ ~in kaffekop og sagde: 

~ Nar man ikke er bange for vandet nedefr a , ma man heller lkke 
være bange for va.ndet ovenfra! Skal vi sd. være enige om, at i 
fremtiden kommer vi t .... ... hvordan vejret s.!o end er~ 

- Det var ild t histor I e om. hvad man ka.n tinde af ro-rela.terede 
t i ng pa et loppemarked. - Og jeg leder stadig VIdere . . 
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Orienteringsløb 1996 

n a lO l41nsty pe Skov Arranl!!r 

7101 Nytlrss.afct Jyderup Holbzk OK 
]4If)] G:l~eltuS Ra vns hnlt .... OSH ..... 

4"!2 G:1sehus Rltvn~hu ll .... OSK · ... 

ZSAl2 Gåsehus RavfIsholI ••• OSR to'" 
10103 B Tolstrup OK Roski lde 
1;10.1 Na' -Spring Cup Egedam FlFH,IIerod 
I6IOJ A-Spri ng Cup 
1710J St.1(el.$pring 
17.1») C5.sehus 
2410.1 D 
)1103 B 
14/04 G~sehu:s 
14/04 D-Sl8fet 
11104 D·start. 
'18104 B 

Tilmelding: 

Gåsthuslnb: 

Øvrige løb: 
(1 4 dage rur) 

Gn~kov Ves, Ki ldeholm 
Rude Skov Pol. 
Ra \"nsholt .. "'" DSR ..... 
Ravnsholl S.G. 
Englone MaTlooQK 
Ra\'nshnl t ..... ()SR .... ,. 

Kal by R,s Hertulshol!!l 
ToU.:e"Ob Hegn Ldleloo 
S\,'C fl~{, OK 7J 

Mooehdspunl;!. SCIlId.;!! mdlcrn 100g 12 
3 banel pJca J "m. 5 1..01 og 8 km 

JohnI! Frydend,lhl 
Engt ... ,I..~eH 17 
2~JO Vm/fn 

tlf.3R 17 62 S2 (arb.) 

lir "5 !\'i R6 O" (pn v ) 
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og ,nobetafe ,nameldelsesgirokort. Delle loreflMes på konlorels 
do r i bådehalItIn. Indbelalmgen dækker de 310rsle måneders ~on"r1genl Nye er velkomne Iii 2 g131.s 
provegange I klubben. I10efl indmeldelse skal finde sled. 

KONTING EN T; opkræ~es kvMalsv lsllorud 'I,a giro. Ved oversk.ridelse al belalingslr's! pålægge; el 
gebyr på 25 kl. pr . rykker. HVIS rykker krydsel 10rSlnke! inabt!lalPng kan Oer ses bort Ira rykker, men 
gebyret VII blive opkfævt'1 del fCl lgende kvarta l 

UDMELDELSE: Kan ske gældtHx!e Ira l/l. 1/4, 1{7 og Il i a og skal være OSR I lirende med fTIIndst 
a dages varse l. Gyldig uomelclelse lorelages vt'{! al,nOOelale el girokort på Il~jagtlll kr 3,00 tilOSR's 
girokonto nr 500 34 66 sam! ved at ;:mtore "udmeldelse", navn og <:Idresse p~ den del al g;'okMtll. 
som postnuStll oer>otde' (Cetallngsoelenj. G'ro ~ or1et er OO!\umenlatoon 10r. al udmeldelse har I"noel 
,el ll[J,gt Sled og man oor I "'gtln interesse gemme girok~ l ller. ngen. Konlinyentopkrævningskurtene 
k.an Ikke ilrwtlndes IlluCmeldelse, Idel meddelelser Ikke kan anr~res på disse. 

OBS ! IKKE AUTOMA TISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man e, medlem og >lont lngenlpl;gtig, 
IndiII gyldig udmeldelse har lundel Sled, uallset om OSR's fac, llleter og Clkt'vileter benyttes. 
EkSkluSion VII farsi IlIldc steO ved en restance svarende 111 "I . , års kontmgent og 'eslancen vil om 
noc!w'.ndlgl Oh~e Inddraget vec! Incasso. Alle omkosln,nge, I forC,nOelse hermed beiaies 31 
skyldneren 
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DSR' s bestyrelse 1996 

./ 
" ./ 

DSR 's beSlyr~ls~. som den scr ud o:flo:r go:m:ralforslIm\ingen 1995: 

Fra venstre: Teis P. Hansen, lohan Frydendahl. Henning Rasmuss<:':n. Jens Chr. Pomåi, Karen 
Brems Foyn, Charlotte Ringius. Dorthe Bartels . Jesper PelerSt'n, Christian Pedersen, Thomas 
Krumholt . Mogens Hall!. (Fraværende lil fOlosessioncn: Susanne Agersnap). 

Ny 1 bestyrelsen' Jesper Pelersen (mOlionsrochet) 
Charlotte Ringius (Jangtursrochef) 
Dorthe Bartds (kajakrochef) 
Thomas Krumholt (sekretær) 

Hvilke poster, de øvrige beslyrelsesmedlemmer ~slrider, kan St:S pli næstsidste side i bladet. 
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Arbog for 1995 

Som bc:k~nd ( udgIver !Uubben Il vtr! w e" ~rbog 
Nlr dene læloCs, h;l1 nltd lell1rn~rne forhU'<!1'Ihg 
fkt ulsendl 1rhogcn for 199<1, der hit .. f;rrd' g
~,sertt , slutningen M I')9S Årbogsred~kt iontn 
tr derfor nu kJ:u ul ::11 ~35te sig over udf:rr.hscl. 
.sen .tf åroogen for 1995. Il.Jbogen Indg.!.r en rll'.k· 
t e fhile bidrag fra bl.a.. fOrmlnden og rocttefcme, 
men fo r ;11 kunn~ bve en :>Ii ~ ISKhg 08 ,iip3l:mkndt 
årboG 5001 muligt mndLager ;1rbo&~red.lkllonen 

gt l1le b ld r il~ frd medlemmerne, roml (lf h beret
IlInger fr~ laugt og kone turt. LIgeledes rr v i 
meget IT1te~!;t:rede i dl mod t:!ge billeder. ide t 
gode billeder I hOJ grad er med "t al skat..: en Jod
b~dende ~bog, OvnvcJ. om ,kil e ogsJ du haJ 
noget al bnj,roge m~d l, l j rbogCII. og hl~nd cl.-! l 
g i\I"J fald !>IlMe SI ti l !'oogsred.akll()ncu. Dc:aJhnc 
fo r tll(!r~8 er ,k.k~ f:1~lsal er.dnu. men I hven fald 
cr del nbso lll l me rli ngen. al Afbogen for 1')95 5~ .. 1 

IId);.,,·es I I"~I af foruet 1996. 

Åroogsr<:daktiunen for 1996 ~Sl;lr ll ' 
~~. ChrISlensen ..... ikolai I.mdgrttll. TnomJ~ 
Krumholt og Lars Bund~n 

Rostati stik 
En uf k lubbens EDB-C"ksperter . Jona~ M,,!gaa:d. 
na! u.l U rl'eJ~1 et brugervo:nh~1 program ul md
t~ ~lnln g af roprorakol1en. og de 1ft!. der !l;;r meldt 
sig l il al ""Ilaste. er I fuld gang fIlrd lr~J<.Iet. Da 
der JO ha! virret megen ro.\l( II",lel ,den lorgangne 
u :son. bn \'1 dog gOOI bruge t:ndnu nogle p.::rSQ· 
ner . d~.r VII yde nogle li llie, ",ed delle IIrbeJde. S~ 
hvis du har 1)'5t III JI give en hAnd rll~d. m5 .lu 
meget gerne snareSI henvende et'g III undn· 
legned" (lIf. 35 lU 14 18) 

Med ~ enl i g hilsen L ;u-~ Bundesen 

Rettelse 
Dc.:em~r cr en Ir~,l rnAned . 0ll ' sk~ndmgcn m& de l 
. e>J o:n le jl fu m,n s l d~ . en ~Idc fOl melet n>cd h l 
I\!d;tktll' l.'SI)" I 1,[ SId.!!,' nr. af lll~dl·t A l h~kn ffM:d 
ovenl;,,((cn "S,d",g rra nIOl I<)nS-l"DC hcft n Ul ror 
,nnden, bcteulP ng P.I ~c ncu l r(U.am"nstn 199~" 

\kuJlr i k ~e MH v.l'r<: l i bladet mr~ . nr • SOIll II~I 

rn:mg" ~(3n1kkns Ovenltr ifl - uJJrl>ejJ.:1 III ,,""den 
brutt. je~ be kl ~ger I (JIt ~ 

1..111 Ol,lndesefl 

Et tilbud I'."a Motions- og Turudvalget 
"Gør det selv" ferielangtur på 

Mecklenburger Seenplatte i Tyskland 
OFrA s IL.ot\.Oll'~I(lI-4O-r<l" I ug. 25 Or,l ~9 
_":.5 mo,./.gI'.-.o 100' " live an $P;r."'<lQ 

~ '000- Ofrl o!!lv '_iI\OIvt' ' oel 
\ol_ml. O,mY'~IIonO!"IGfd 1(1< 510<1", ,_o 
-'"" !;)fll""" I O<>"~" MIX~I~nIlll"~'" 

S"""""Ut 
CfI ............,,~ .....,u ~I ,...... mOO<lb""'iIC 

"UII.,. OQ.o<<;III 100 plallUB\ll''''II .' h ... n. 

~ .... "r><I" (I'Iottf\,lln"'9!"~' "";~<Hl 

M 

t'-"':~I~ ti tI !\r:I1 '''''u'<>m'~'''' ""'<l 
-' ,,-~, og ...... ae-- 0... .. Cl "Il mu'O<,J 
N<I 'Of l(lRII"Ig , 0I'lf~_ og def k~ 

plan'''~ bl\(Ie k"" .... "'9 I .... ~-'" 
dags, ..... 

U~~~!t, I"WOr1 I Dia."" '''.10.3 
'Ul f .......... .,... et "",-uI>I><Y>' l~", 

rAl UOSl~bOlle'H € .. ~. 2-Jt~. ,_,''',_ 
IMioo ucen ->cS!" $01"1"1 '-In le\e, pa 

8_ ..... 'I~ Irl'~ al hO.d p~ 3 ~ 
~v.,.~1 m"'<1s' ffn Syl .... '. I.Jof!o;I .... S.y

"~a'"'C'~"" og I>o''''''~ '''''out! '""01...,;1&;
s., ..... 1""""",.'1/8' 

8~ 0, .. 1"9"'" . , , _ "':'-4J;lg O;,ro 

71"1, 1996 <>Ml <.011 ~U"" ..... " ...... ud· 
gal"l\l$Sitdt'1 seneSl '(><OY,I.oI!;ooOffl 13 
1"1. 1 \I9fi 

t~"'" 2 """""Il<" nok!""" ~~~ u .... 
1 ~ jUli O!l S"~ jrr.w,c o~ 'et~, ved 

'1dQ~"Q5"""el senest I(!f(l~~ a~en Oo'~ 

20 " " 1998 
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Fred:lg 

Søndag 

S~jnda~ 

Sø:ldag 

Lørd~.s'. 

Søndag 

Søndag 

Fredag 
Torsd~g 

Sondag 

Søndag 

wrdJg 

Torsdag 

Søndag 

Lordag 
LorfSon 18 
Lørdag 

Lørdag 
----
Torsdag 

Lordag 

Aktivi tetskalender 1996 

2. Ftbnmr Fredagsbar k' 
4. FcbwJr Spill~"ften \\1. 

I l. Fcbmar B5dvCd l i~ chold~ Ise k' 
Il . Febmar K:U1lnd:tbs v ideo~flcn k' 
17. FelJnJar F<lSlt:la \lnsie~tiS"I.~afesl k' -_._---
25. Febn.lar Olidvcdligeholdcl~~ k' 
25. Febnlar Spilleaften kl. 

I. Mar1s Frcdagsbar kl. 

7. M,,,, Rovaglsmooe kI 

IO. Mans Spilleaflen k' 
17. Marts Sjæ lland Rundt vldcoaiten k' 
23 . M,,,, BI ~ 1 øje kl. 
28. M,,,, Kursus I ny EDB -roprolokol kJ. 

JI. Mru" SlanderhC'jsning kI 

Il Maj 100rckSI k' 
- J9. M" Kanindr.;eberkurSlIs (kun for instruktoccr) kl. -- --

IS. Juni Fødselsdagsfest 

17 August Kanindiib 
29. AlIgl.ISI Kvik -Mmch 

26. OklOber Swndcrs!rygning 

Step - Body Toning 

Vi har Jaet 20 step 
bænke. så .kom ned og 
pruv nuget o)'t 

Onsdag kl. 18 30-20.00 

m v.h 
Bettina Overg:lard 

kJ. 

kJ. 

kJ. 

k1. 

21,00 

10.00-J7.00 

183 0 

19.00 
10,00-1 7.00 

18_l0 

21.00 
I 'J,30 

18.30 
18,30 

19.30 

5 



D.:I ~r 11)'1. dd ~'I \'..:rdw.\muslk. del er L31in og Rumba. det er Sals:!, og dl! kommer og 
~ rillcr IDSR.)o()m du kalll<r <.<: I :u1n{)m:~n 011\ S~l s,\ " ksl. 

:\Iara, illa bo.'~I:'ir :!f IO ~p.1niol("rt' og to (.bn~kerc, S,lIltiago L Ciarci.1 p;i tløjt~. S<lJO. gUi tar. 
pcrcU~\lull o.;; vOk:!1. \fogcl1~ S. Peter",:ll p;' guilJ.r. (Jolllalo E. SO!"lClld p;\ b:lS og volai og Holf 
V. I'cta,..:n j)" I'I."rCUSSlon og vokal. I".n lv,Uiel. men med Ct dnve 0<:; elI dYflilllllk!>Om om de: "<Ir 
en m:le:t 

K v~rtt'U,'1t har bl;ul<h andel \wrt'[ p;i IOUTTlC I Sp'lnien. har spillet i Danmark~ R:ldio. i A/S 

Ban,mrepubltk og I S~Jltcltt"l. alle ~teder med stor ~lI';C<'S , 

K<tll du d,UI,e S:tlsa? HVb Ilk.::. s,i ~iI.;]1 dl' nol f,\ tiet I a.~rl. thi anilngllreme ~U!gcr II:r 
kvaltficaet tn.<tnlktum Imlell den levende m\l~lk, Del er m,lI1gc: g,lI1ge '.i()vc:~ end b~de 

gyn1na~tlk og. aerobic. 

Det er en !t;l}..UOI1 af m:uer idu(fv,tlgel, det Står for nrt;tllgernentcl. 

MIlgens H.11l1 



EJ du træt af spp og slud , kulde og kogte knllofl er, mørke og mug. sf! ghcd dig 11\ 

Corrfag tf. 17.fe6ruar liJ. 19.00, 

hvor kl ubben fOl vilnd!es td Cl tropisk rarad l ~ af f"rveS lf ~ lende blo11lS1CI og dr: nks, 
svingende danserylmer og sklmer, vuggende hofter og pd lmer. J 3, begynd bare lIl lerede 
al gl æde dig III den uoverskuel igslc lI r~l irh ;lbso lul fil[lt:istl ~k,~ ksl. 

Ca ra i6isf(SaCsa-fes t 
Elle! vel kOln~ldnnkcll ~rvc, c~ en eksot isk krydre! menu Under mIddagen \' 11 dcr væ:c ~ 
overraskende underholdnmg og kUriøse konkurrencer ::::::::::::::- . /. 

• • • • • • • • • •• • • • II 
Festkomlleen pr<escnlerer slo lt SaJsa-orkeSl..:rct ::::-:::.:::::: , :-"\ 

:A1aravi[(a 
• • • • • • • • • • • • • • 

For at alle kan være med nllr MarJv ll la g5r pli SCC;Jcn, gives der efter middagen e l 
lynkursus i Salsa. I den tropiske. nat bil alle n brug for JI svale ganen og gt';lloprellt! 
væskebaJancen. Fest komi teen præsenterer derfor ogs~ sto\! 

rrTie CBarracuda CBar •
• 

';'.''': '.' . .'". . 

... 
som vil vært'; Aocn hc le nallen og forwncl m~ C...araibicns kl ass , ~ke reperto ire: Mal!01, 

• • • • • • • • • • • • • • :~J 

Cuba Llbrcs. Margaritas. diverse Daiq uilis og J lavan na-cigare r. 1J~~1 

H"lId fon'euln feslJ,;omitteu d, a t du .~toJt præ.~t ult re r .. ~d din ankom.\I: 1. t 
For del første skalllu være j sland lit !I! Men di! nller ~jgl igs!e bidrag til en r~ntaSli~k 
frcml .. ise en f("..5t cr 

Salsa-fest Uilld 
som fra d 15/1 til d. 14n kan købeS l baren 
for den beskcdne s~m af 100.00 kr. 
(I\r.kommcr du dlcr middagen vil du dog kun 
blive opkrz~ct 25,00 kr. til dækning af 
ornkostninger til band) 

Dit Sat~a-res t Kostume. 
Find del ~ildeS!c du har I s kabc[ og spar ikke 
p~ fmvemc f ortvivl ikke fllr du hal gjort el 
forsøg; en llawnliskjortc /"In gr,F"e 
uudc ..... <J:rke r, og .. ;orøvtre er i ø\-rigl ogs~ 

velkomne 
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Kajak rostatistik 1995 

KaJlk.koflelU' ~I;i., i \.: ~ssen p~ pu lttn. De! er ud Ira j..ajil ~kon l!'nt ~! rosla t i~II;'!.:l!n er lavrt. 

ROF.T KM fMA SI. UT Jlj L! TILST,\ :\OERSTRYGN I7\'G 

:'oIr. S~Hn Km Nr. ~';,I\ II Knl 

Ol ;-'heI5 ~ 1 3r" el ". Ol Vibe~.: JarH~n .:170 

02 Tllo~ Gylvln '" 02 E~a BmuJ ulll 450 

Ol Anders I'l)~n I S:; O) LOlte Ømo ", 
0' S.lr~" h.Jæru lf( III " Catherine Mu rr1r.,. 2115 

OS Klaus I 101m.: 107 OS Reni Ped~rs~n ," 
06 Dit- Sigm<lod 'I 06 D0r1he Barl t ls 160 

07 BJam!: ". J .. n.~c l1 59 07 flll"g iUt Odga:1fo1 ( 59 

O, Thom:l.~ Lund " 08 ChJIIO!1C R , nglu~ ,-, 
09 ChriStian Pedersen ' 8 "" Ulla H. Arll.Jers('o " 
IO Henrik Thalt-irztr " IO Rirg lue BruulI ~O 

II Erik F. Sigg:\arr! " II Mar~ne L. Nlel,en 1-/ 

" Fraol. AI Slnlm , 12 Anne ChnSIl;m~e[1 9 

IJ Btnl Johusen 8 

" Re",,,zc Siy,SOl,lrd 8 

" Lene." Han~C"n 7 

"- 'aln Km " - , .. 
n i Anclen. rl.Y" 1'7 Ol 

o:! Thonl;!s Lund " 02 2' 

0\ N ll'l, M.uh'[ 2.9 

'I' Tu"' Gyl",n ! 

I h.1JJk\kuretlmr h'IJnkhrmr fået p1Jd~ Ined n,IV" p,l - h\'l ~ du [.!ger t n lup og k,g!:.::r p;i 'tlltfVt t. 
~ ,III du T~ uJC p5 et hllo:: bIlle lll:nk~ llIed Surt,;: b()g~la"e l ~'IJ~k kernc Ilggel III ~eJ\Slrc for 
l1avnet ( m.h!.!! I~ .. \'1 dd Id et ShIne IIJI'llemær!.e 1:'11 J. 

8 



"';,\J ,\KTAVI.t-::-': t:r IllI fær dig og hxnga t bfid h~lIe:l Id hlJJfe for I'L: L I EN Nu bil V I I du . 
m.m , I ii mJe I b~dha ll~n og st' IWtl k ~ k~JakkerJ~~er p~ vnmkl , ~alll l h~o?lfl der ~ld\I", ,tJelll S ~ 

bliver VI forhlibenlllg lk k ~ I~~ I ud", mere, h~dket ~ kete for fir~ kaJ,.krn!'"re Idecemher mnllt'd 
Da vi kom hJe m Ira vo~s tur. var allt' pol1t'ne ! ,, ~ k et og I,ht muefr;1 

Kajakinstruktion Anno 1996 

Oe de-r er interes~eret i :11 de ltage; "aJak mt rukllonen i I)S R i somm,'It"t] 19961>edes udf~\de 
nfflenstJende kupon og Ilfkvc-re elltr stnde [1C"n lil. 

senest l . lIla rIs 1996 

" Kiljakudva lgel ", mr k. inslru ktion 
DSR 
StraJldvænget .s5 
2100 Købt'nh;Jvn0 

" l ldv:elgelsell " sker via klubJ llcienrMt'"l - medlemsnummer og resulta tet kiln l;escs i 
kh.l>hltldet i apnlnummercl 

......... 9 ....... ;;;-- .~. 

Stynnandsret 

I I 
Medlemsnr. Navn JA NEJ 

Onsker klljakmstruktion i TTllined (Skll l priorueres med ct kryds i hver række-) 

JUN I 2 J 

JULI , J 

AUGLJ~1' l J 

9 



Orienteringssektionen 

B~ftr.1I frJ gen<:rlllforsamlingt"o den L4IJJ.:.9~ 

k). 2Q.00 

1 ollubt: r J9Y5 dooe kIper Hvt!Jl dier 
la:ngt"JI" Ilds sygdom . Han var med III al stan!': 
DSR's orienteringssekt ion i 1940 Dg hru 
betydet meget for oriemeringssporten. 
Onell1enngssd.llonen oru nUSlet en M sU le 
Sllftere og el af sille ~resmedh>mme'r. 
Æn-I Virre Jes~r B yen; fnind<:, 

Dirigent 
Poul Nissen blev valgl og konstllterede derp:1 
generalfor~aml!l1gcns Jovhghe-d 

Beretning 
Rorl:lld Ch:lusen gelUlemgik ~relni!lgen for 
~å'ionens ~j . sæ~on . f0rste: arrangement var 
el vel~sogr Julek ispu~ nled Ronald ~nm 
bam:lægg~1 Vint~æn fllrl~:ttle m~d I\)b h:l 
G~SI!hU.'id med to tillre ugt"1"S mellemrum og 
fin li/slutnlllg td ill1e løb. 

! ~pril reJr!':Ut: VI Oås.:husdS 50 ås> rød~ls ' 

dag Vi ha~de !I\Vller~ 1 til frokost. og mange 
af sek tionens medlemmer del log 

Inl rl SllfirllJtrl-.lb I 1995 ' 1 ~tanrn slHy:de VI 
p~ iH finde e.n svensk 5 ko~, men dn del ikk~ 
J~kkedes. bad vi i maj 94 skovudvalgel om JI 
resef\.we en d<lJ1sk sko, lil vores løb 0..1 
kunndvllle de ImIdlertid Ik[.,e. 0,.11'01 UHel 

lOb. 

DeI~ugelsen I !l'elS ab~e løb haJ Ikke "~trel 
stor. 2 hard~lt~gell DM· lang. Oj; III klLJb 
meSlerskl1betl KIosteniS Hegn i oktober \Mr 

vi 1.'\ d..'It<l!!,t'r1' Klu!:>me.'lel blev Joh:m 
Frydendahl. 

Elled.rcts I'Jb Ili:1sehu$et haJ' hafl r1le~~t fm 
IiIshIllImg. T'or ill f~ Slyrk~1 dl!:t ~orP.5 . der ~iln 
og \"1[lavc In!) I G,isehus<"I, .1fT'~n&ert'(k VII 
for.iret 95 el inteJ"111 to3J1el~.ggerkllr!>us. Del vd 
$~ndSy'lllgv,s tIIlve genlagel' Icb/!ll<Jr 96. 

'" 

Regnskab 
NIS Schmidt gennemgll, Jet udl .. verede re gJl ' 
skat"!. Kontingent på 1.000 kJ. Vi hM kobl 
Ravnshol! kon for 2.654 kr. og har haft en 

indlJ'gl vro sa lg på 520 kr. Frokos!en i for· 
bindelse llIed G~sehuset.s 50 års fødselsdag 
koslede 1.960 kr Nommh g ivel Sllfindt-I
IØb!':1 el pænloverskud, men som ml:vnl har 
IlJbel ikke været afholdt i ir. Det sJmlede 
re~nskab UdYfser herefler el IJnde.rsklld pil 
5.250 kJ .. og fOnTIuen er p5 42.860 kr 
KonllngCnlel blev faSIS;!1 lil uændrel 20 lu. 
SektlJncn hru 55 medlHmner og 2 æres
,ned lemmer. 

Som følge ar ni pnsen pil r t Ravnshoh kon ~r 
stege: en hel del, vd del i frt'nuidcn koste 20 
k!, for deltJgelse I et {j:1sehusløtJ (14 kr. 101 
knn og 6 h_ fer el d~gbesog I G~sehu5eI). 

Indsendt r fors lag Ingen 

Valg af styre 
t:"OIITW1d: 
Kasserer: 
Srkn!tær
PR-arbeJde 

Ronald Clau~en (gen~Jlgt) 
NIS ej. Schmidt (genvalgt). 
Johan Frydendahl (genvalg!) 
Jacob Nordby (nyvalg) 

PR -posten hM I"ke v:tret lx:sat i det forløbne 
år. 

Revisor 

E~'enluc ll 

Dt:l ~L Sl,linderløb finder ~Il"d d~n 2919-96 i 
Rude Sko\' med følgende stævn~organi~at!On : 

St:\'vneledcr: 
BaJle!~~el. 

B:mekontrol 
Overuommel 

Ole Hørup 
Ron~ld CI,lusen 
ck~tem 

ekslem 
Slil'"vnekonl!ol ekstern 

Næ,te;\,$ Klllbmestersknb~lob ~r i Grihsko.' 
Nord den 27/10-%. 

Joh;:n Frydend'lhl 



Udlejning af DSR's lokaler 

Jeg v,1 ht-rmed gerne be.lo:lage erI IeJI ! mine mdl;"Cg om oph",r:'lt" l,dlcJfllllg af DSR's lokale •. Som 
Akononl er man JO hdt miljøskadet. "Hvad er lle ø~Of1 () nlJs ke kon~kvenser?" sp"rger nl~n aitid . 
"1 spørgsm;:\1. som i øvrigl er Id rc\eV3m I de ne.sIC:lf ,"veis forhold . 

Men,)Cg har nu ved SelVS}11 kunnet konSla l<!re. II dl.'l s!el Ikke har nogen økonomisk konsc~,en~ 

ill indSlille klubbelIs udlejningsaklivitcll Ifølge DSR's regnsk.\bcr har del ~mhg Ikl.e \/æret 
nogen Indtægt fro udlrjnlllg. Dert"or mel de. Jlts.~ næm'k'$[ være en formalnel. at m3n nu haJ va lgl 
al mdslil~ udlejn ingen. 

k g beklager dybl, ~I Jeg haJ brdgt denne fø lge ligt gan ske ligegyldige. debal p.i Mntn. 

meJ venlig hdsen Karen M.H. Madsen 

Rygeforbud i DSR 

[(ygning og toll.lk el sundhed~fa,hg . del ~ed \"1 alk · me;, el del Ikke: lidt hy:>lo:-n o m dette 

e mne? Tænker m:lrl pli hvor mt:gt t ~mog og mmet man får I Jungeine på Siri VfJ rd klubben1 

Der er jo I.eks. mennesker der hrugt r kr.lfl1ge hudp lt~m,<Jler med kraftig dut1. ~j,JI VI så have 
er hJolII( Iwor d t kan opholde sig? Der kall være lIlenlle.~l..er med andre særilge lugte, hvad 

med dem? Er grænsen Ikh nået, n.\r der e r medkmmu der tale r 0 111 a t melde sig ud af klub~1l 
p;J grund nf hy~reri ~k rygeforbud · men de t var mlskC" ne top m:1le t med forbudet? 

DSR var suveræn ved DM i ergometerroning! 

- Hvordan Iror du , VI j,lare-' o~, spOlgtC" kap· 
ronmgschefen dngen f Bf afvik l ingen af Dan
ffi:r.rksmeSIC'fskabeme I Ergoll1elt'"lToning. 
Mil tip v.ar. at DSR vl llt tage flere tltltr me:d 

hJi' nl ,31 vi nok kunne skabe n ere ovena.~k· 

d ser og ill VI ville blive mest v:nlknde klub. 
. Og de t holdl ~Ir k ' 

DSR vll r tilmeld t mC"d ikke mmdre end 36 

roe.rt' ved d/etS mest~r5kaber, der ble\' afv'!.:· 
le! I KobenhJvJls ROklub d . 21 22. Jil nuar. 
OesV~rfC" m;iUe e. pH af vore deltagere me l
de :If men de. dl' f gennemførte IllJrkerC"de 
sig p.i (O",e'mml'~tr. VIS i ~lIc k'~ssel lige fra 
vores to jUrl!Olef ogop hl de aldrende' 
vr lrlanhel fcr. 

Stiv lIor MOLion+ træner. Lnrs Talk ·T ,l lk 
viste (!:J.gt[ omend det kun ,'ar I 10rdag.cns 
Ild[agnl1l~t(lb . Jeg er ov ... r bl'v l ~ t om, <II del 
Ikke y~r !Il ",C'ge. TJ 1~ TI\Ij, over LJfS 
UJl1j(ldd~~1 r encr J fvlklln gen af hans 1,10. 

DM .a;fllI·g" !lIemet v:lr som sæd~un llg ~e l · 

Ol~.\m~er('. ~f de erlame KR ·fo lk. 11Iel1 skil t 
der drysses r"lOgt'l tn~ l urt i hit'grr\':t 111 ;\ Ilet 
gores omkring offentliggørelsen afre.Yl1:! · 

tel1le. 

Resullal l,sll'me ~a l totult u(wer$kue hJ/.~ og 
skabte SIN fo rv ining. I\~r mJJl skulle slI/dnt 
dem nærr-1ert pli opsl"g51~vlen I b~d e"h,ll1en 

Ikke al le finalereslJltfllerne blev h~ng! op o~ 

" 



n,'ir Jt ~l1d~ l lg nlev, blanderle man Ilst~rne 
1Il~(] ~1~nli5(eme D~r1'cr nJ~ I .. .'~e rn t' h~~e 

sanHl lge Jf ~ort' roe re s resu ltater til gode ti l 
lIæste numm~r, id""1 arTnngi'lfeme p[d;enker 
<lI LIUsende snnllJlge rt>sultillel, der hel {jagen 
dter DM 'et og h~ur dette hlad skal I tryk 
~en, t'udnu ikk~ ~r n;lel frem til dere.< 
ud~t'ndtt' , 

F.ndel18 var der Ikke pladS rlok tli tlt' mar'lge 
til skuere , det on.,keck al o~elV;~re lilinIernt' 
ug det var synd, Isæl n~r indendurQonrng';l 
nogel ~f del meSI publitums~"'nllge, del 
frndes rndenfor vor Idrætsgren 

DR, TV·~pon~n var p~ plelten og oplog Ind 
Iii fl e re flllnulter fr.1 DM'et. hvrlket VI skal 
være glade for . kg kunne dog godl hav~ 
tænkt mig al se :lo!'-Ie ~ f Danmarks _~tærkeste 
w -kvinder på ska:rmt'n, for også ur h~r VI~I 
nlegel fint' r{'Slrlmter, d~r lig!i!er på h0Jde 
med herrt'mes_ 

Og TV optog fJktisk b~de kvindernes tunge 
klasse 0!lletvæglskla5s~n men det blev ikke 
vi~t. 151edel s~ vi en længere irekvens af let
v.togts firerens i rna leopgør og dt sidste par 
metre af tit! lunge herre rs dl110, VI fik lomu· 
jelsen af Niels Hyldagers smertdulde ud tryk 
for å~n skæm!. Sdv TV.sportens B~IICdll'te 
Strom folie med Nid" .:ler var med 111 en at 
dag~n~ m~Sl spændende gyscrflnaler. 

Lene Andersson, der h\c:r gang, T V har 

værellilSlede, har m.'l!le t ro med kameraet 
og ~lore mikrofoner læt omkring sig, har 
s lmJig en mass,. trl gode Vi mu iibcnbart 
Lkke s.: hendt' i TV . mt n hun blev da nævnt 
I Rencdn:te StT0m~ afs].jlningsrl'plik. Vr kan 
aldrig selv r:\ lov ril al Ix'stemml!, hvad TV 
s~a l vise om roerne, goren og laden gu(l. 
skdov for d"t . og inds laget om letvægt s 
frrerens inClbyrdes orgel bilde i maskinen og 
1 b:1den var "åmænd udmær'ket. 

DSR konl . så og sejrede ved åre IS DM. Del 
gjorde vi ogsj ved DanmarksmeSlersbbeme 
p[1 Brabrand Sil I fjor. Vi star sa ledes goot 
nlstellil deat' :lrs ,tore itrablldser p~ vandet 

12 

FNflge ilr vur etef grund tr! bekymring fOl 
t~mtlds'ldsigtemi" 1 ~ ~pmemes f3.'kker, rd~ t 

hack l>'lwe Bioeh ng vores lunge d(l bbeh · 
firer bcohudede el swp med at dyrke k1lpro· 
ning på t'l høj! nrVt":rll , Års"g~n va:, sonl det 
n de 11 ~ste IIldt"nfllr I"(lfllng ht"kendl , at "Ile 
lem s topPl"d~ karnet~n gnrndel mele eiler 
minelre mærkværdige dlspo"itioner fra 
DFfRs K~pto:lingMrdvtrlgs si,It> .. Det viste 
sig heldigvIs, al {)SR~ kaproningSaldelrng 
Sladig kunne gore \11:1 gældende trods de fem 
ellleroerrs ;Irgang, 

Således formAede Jaeob Sander HallstIl , 
der r:lest dyrk.:r ronnlg på d hOjl':r~ Motron+ 
nLve:lll . Ul sknbe Jen hel! slOre overr.l~k elS!' 

vect al v,ne med bell fremme I beTTern~ _" 

lunge el itek las~i", I samme løt'l, VM Nie ls 
Hyldager med lil fil give kderne ai Dan· 
marks ROCenlC'1 sxrdeles hekymrede nIme!, 
d~ han "~anc ~ig ~ I~ber" foran Veldens· 
mester Lap.; Christerlsen fra Silkeborg. 

Ro· lcdcnre kunne IOfst hegynde al skflle 
~mrlet p~. da LJfl; m~rte op 011515 r ~dalelJle 
fur al komme fOran N!el~ pli. de Sidste r:'l 
hundrede meterJf 10he t. Det V:lr nok vC'nlel, 
at store Niels kunne gå Ild og give ~ef(lens 
bedste rot"re kamp til strcg~n, men det vur lil 
gen gir Id ikk ventct, at Jacoh fik roet sig ind 
p~ en 4. plads foran d"n anden verdi:nsmcs· 
lc-r, Manin Haldbo Hans,.n fra Ro f, KVIK. 
Hnld da he lt k _, hvor var dt"1 not ~f vores 
roere. L:tngerC' nede i fdle l kom K,1are 
r.'l attesen IOd på en 5.-6, plads, 

En anden posit:~ overr.t~kcl~t stod DSRs 
nye juniorpige, Solvej Hansen for HUII 
havde ~valificere t sig til final,.n mod nerco af 
Danl'llarb stærkeste juniorpigel i kbssen 
14·16lr, og \'~f med heil fremme: løbet igen
nCO!ll_ Alle h:lVJe nok regn~t m~d, at en dr ~ 
Olcsl crtamco pl,!(cr Ira Hilgsværd. VIlle SJ't!~ 
.'iig p~ løbet, men tlel var slet ikke hendes 
dag og hun vaigie p!udsc lig !tt Slappe op og. 
forlade denne finale, som de andre prger 
gudskelov ger1J1emforlc og hvnr Solvej fik 
roe l srg .od på en sølvmedilljeplitdsT 



L l'ne Anderssoll var jor 3. år i fræk cn,n/verl'f'/,! .'inder. 

Sølv o;: bronze lil fJSR i damekla.Hell. 
F.' ChrIstilla Rim!.-lIll, i midIen. ,wvef(('ne Sarahjm ,'(VIK Dg Ih. Srinne Pr' las,,/'! 

Il 



Vore~ ,md~n JunIUI·fI.,ICI, Claus Fryde n
dahl hav<.l t. ~tor konk urrence I SUl I.;I1I S~. 

IlIn UH 14. J b ål. Hele 22 (hente mOlllt II I 
,Iart og tflc l lørd;(gelO ~ udlagnlllgsløb, l)'k . 
kede_ del ligt ;Ik l.;tjr.ll ror Ci:w .~ ;,1 'Iklt ) Ib 
lIen )ldSlt plad~ lil ~()O(lngen, rm;l lc lier 
blev CIalIs dog nr JO men 1t C'1 \ ',Jr en ut rol ig, 
lloI pJ<lcen ng l:d al ~~ man~e dell:lgelot. 

Som før nævn; 1',lr DSR Sl)clt ~efJI ;(:$erIlCI\!I 

ycd 5rels Danmarksmeslcrsknbtr. S .. lvOnl 
.:nkclle roer t ikke n!lede 11l1i1lemo:- , y~r de 
I.n.: med III al præge de for~kell l ge løt> 

.! l'<'jX'r P"ulJ>cn .~ Anders 13 .... ·111.\ n:lede 
T" kt Id fl nall'mr og del knn nQk IJOdre. :\I 
~ ld~m:c'Vf!le focr m;\lIe n"je~ med (I I ~ på rr:. 
Ill s l..u~!'pl~dso:-rnC' om sondJgcn. Ifolg.: pAli· 
tIelig kThle havde Anders og ~;! hafl u-.Ivl1 
l1Tt:tJ eksamlller I ugc:-me op hl Mestersk:llX'r· 
nt . Dem IJgcr I1Tcgellid o~ m~skC' var (<'s
,nlJfCelne tlrul.!lrd d iSse pmvelso:-r f O( med 
de n Olle fe,ul!lIlel frt [995 burde lI(>res 
UngdonlsvCf(~en)rncsl er ha,'e været rflE'(1 t 

sondAgen" fillJler. 

Også \01 lidI. ICI\'ltgl ~~tJr. rne. Henning Bay 
vOlr 111"ICldl lIIen de l lykk"edo1'_~ Ikke he il for 
HennUl! .:11 vll're fT\('d i klllllP<'n om med., l· 
Jimle T iden bTlog,es I n t('~ te nUlI1mer. 

Vores :r:el\l.' r Erik Nielsen medte op lil ~ tar1 
sammen med en andtn OSR·rCX:I , Niels 
lIuntwr g,\ klassen ve leTan 30 W..ir. Enk. 
der i IJllfigt i indeværende ~æson C'" DnH 
m~rksmest~-r i ergoroning for Reddere. måll~ 
denne gang !Dgc tilta}.,ke med en placer'ng 
som nr. 5 , me ns Nle[~ Hl)nbi:r ~ blt v ni, 6 . 

På ~pindesiden SIAr \/, godt rustet 1 d~lIne 
~,eSO Il, Emilie Has[lw & lene AnrierSSOIl 
vandllwCt der~ JrlvæglSklllsS(' o \'e rlegent. 

I hln(!erne~ Iltnge k!OIs~e VM OSt{ i fina leli 
IIwd hele 5 ([elt,lgele Høje og ~I"'rke Sarah 
LaurIIzen h a Ror. "VI" . kunne ingen r{lle 
men C hrislina Rindo lll blev t:1l no t III 2, 

Stinne Peler~en ble" nr. 3. Camill;t KiFf 
RrclT1 ~ bl~v III. 5, Ki t' Sllrcn .... :1I III . 8 og 
Mette Qvergaard 1Ir.!) I k"in!1 ('mes finale, 

19· 22.'u t:>!e" Meu e Mathiase n nr. l. 
Emil ie lI aslull nr. 1\ ng l oui.si' f'r t'd e rik S!.· " 
nr. 5. 

B~de J Dku m I'oulse-n & Slig R:t ~mll """" n 

o pnxde b<.'::g~ al blive O:l.IIOla rk~rms lro:- ! 

hen'e veteran le tv _l okunt log en ~\ :\n III rn~1 

fllrin~ o~ va! f;ims:':e su,'eræn_ I Stigs 1,,1). 
Vllf Jel lTKre ~pændmg om lI!.Ha[del p~ Je 
sidste Pilr hurnln.-de m,'ler .~dvu!ll Kapl.lJlIclI 
l:rnge h:lVde "'Il'rel fordn i løhe t. 

I kvindenleS v('le.rank lasse ~ I S le C harlout' 
Ringiu$ flagcl i klasst'n 30-39 !Ir. Tu st~lke 
1,II1gutS1;II1(;Crot:re fm KV IK kunn..: Char lolle 
døg ikke f1l1t:l~ P~. men hun opnåede en 
fo mcm ] pl llds I DM [maien 

O[!.iJ sosIren!;' C harlOl1e og F. lisllbr th 
Cerlae h mødte ul ~. nrt. !JtI var i hindc~~ 
lel~<cgl s kl~s>..: 19 22:h. hllw de opn.kde 
hen llnl ,I."' I ~ tn 5 . ug en 6 . plads. 

I heneme. lel\':c:;1< klas~~ 23·29 :\r (d('o. de r 
\·t,qes i TV), VB! VM·soh·vi llder Thomas 
Pouls,cn &: V~·I · bl unl,·vi ndt'! TllUtIIllS 
Ebert i finaien. h"Qr rhomas Eber! bit ,· Ol 
6 og Poulsen nr. 8. 

Meu 4 D3t\~ke Mestcr:skaber mA DSR h~"l' 
opnJel al være bedste ~ lub vt;d DM -1996 
SyrKI almJn":l gle t væk t'ra ,11 udsælte 1."1 
1I' rke· ~:;le ·e l&omc':tcr ul mt:sl vindende I..lub. 

læs mtre o m DM 'liderne i næSle lIummer 
.If klubblJdcl. 

Mf lle ijachcr 



Rit SøfCrlJen i DM-finalen. 

Niels H ylduser t~. 
8m· I·erd<·t!~mej·te" u/rs Cnr i5 tl" I.I'1:l1 us ro ·{('{lcrt/(" sl','d flll ('rwden 
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---( MTU MEDDELER ) 

Et tilbud fm Motions- og Turudval get 
Påsketur til Berlin 

1 0<1" um: 

F,a O"~"II an"" df'n 3 ~~'" 1!'196 :', ""''''Jo(! CI1l<'I e dP<~ ,,,. 

Tu,,",,: 

V, ~O<' .... ~.alkOfS'" 'I ae"" •• moo .. r>e ' .... '!ltluS ,n"'" 1W''''~lo''' 

00 IQoIe1 Vi s~ ro p" rtr, •• $Otfl ~ 'I'IOd WilOMlioH. og :;1(3' 

ogu ro 1"'<1 lKt .......... , ...... !9t''''f1ll Se<t,,, ~r !)tlot' ,,.,,.H;9hfodi', 
1& $hO(l~'9 ~ O<:L OIIm 09 1~ IW''''~_ bIa Ilt",,· 
denbLrf,le< TOf 

O .... rn al ""'\I: 
~ , ove"Ialle" ,(>Io. 'ullOe<''f!Does<le,,· a og Rd(lM_U".on A< ~O<Q . 
..,en ~~. I .. ~r , bvnOe<> I~ Sl\ac1~ Uokt YeO den nottIIoge 
Mde a l ,q,elsoen 

FOfI>'eJn'f\g: 
M«9fn~ alle,,~ hOk<)51P1'" k ~' 

ll.WJe a".nsmad 2 "M'I t kl L>Ob<! n 

~lta9"',""lal. 

03 " Ill\e. 'vs!<e b~ .. <le, ef\ low:j _ 
W1nn nil ' O< Mllaog"U ' ' ......... ~t ,'U" ~ar 
'lOg.' n.''''''' 9"}IoutllQllt'l"O"""l 

P"s: 
K''''~' , 300 p<. del:ager Inkl rOfVlep-llng. 
O"",' 14 In ''9 ~ og I,a~.spoot_ 

T,lmeldin g : 

"""""'09 "'U'Slr"~S ' aen , .... <elGlgol <le ...,.jg.'I, It! ,ur .. '<Jval· 
get. Tureo ...... nal o'\CIW'alu. ri< dn dooIl~I,~ """r; .. '1 t' 
S~nd <:Io .~ :!tnelOong , o.g til 
DFlR. ~QI+OI1 S' QQ n..r'>CI.-g 
L .. ~ H'''H1 
N=(v~ 21.5 

2'llO KobeM~""'C 

Yderl 'ijere ot>'ys n,nller: 
L~,I ., ,,,,un lif. 35~1> 6637 

Navn: (Påsketur I ii Berlin) 
Adresse' _____________ Postnr. og By : _______ _ _ _ 

Telefon dag: Til. aNen: _____ ,,--_ __ _ 

Fødselsdag og år: Langtursstyrmand: JNNEJ 
Min deltagelse på turen et bel lnget af al : ____________________ _ 

også kommer med . 

Deltagers unc1ersknN: Klubbens unclersknN: 

T>lmeldmgskuponen sendes HURTIGST MULIGT 111: 
Leif Hansen. Næstvedgade 2 1. 5 . . 2 100 København ø 
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----IC MTU MEDDEUR ) 

Et tilbud fr a Motions- og Thrudvalget 
DFfRs ferielangtur på Rio Ebro - Spanien 

1,dSfU'" 
F,~ """ ..... Il ... S .~ .. ,~ I~ ,r..at'Kl<t\l 
<;\tf11~ ,uM 19% 

T, ..... ' II Sp.""'" Iv<It<)IW , 'v~s .... o"e~". 
,~ lOolf!I, s<,C<.r"d"'"" '<o'..,"-aO ~amt 

"''''." 0;;1 ,,",ltooa"'iO!g $el"'! Io'ren pl Aia 
El>tO .. I 100eg~ , ~ .1 ,..,. la"\jlJ:ibldt! 

!lc ....... m ti ..." ..... 1 ~()(;\iQb Oll $Ml~ , el 
320 . .. ,ora t~", . lorI MilD. <Jer", ...... a' 
.,. ""'~I. ' ''\I''''~~I.p ... tl •• ' , tHI " .... ~I ' . 

~ M'~de ~.,· 

IJht· mtl'~fM''''' """""'1.1 (.le' a I"" 
1996 FO'D'~I '''''9 pa LJ<Ji'tI!tm'~r1' ~, 101 

eo;~'" ·t.;"'''lI ve. OVf"'~,er ., ø"3r'>\01<'e 
-1.'J!II~"'''"dp.'~'' '' Iw'~ d~' ~, ,"':e<~,.", 

"''''" r>«,om $"",,,e 

OllIt8ge.a n,al 

D~r •• " mU de!I ...... 45 P'l"""' •. D.!11". 
'1"<"" " I t./j"" "9">1 ...... 1 I d"" '''''''elo!-
ge, de;noq.i, I ~ ',",,~IiH1.t"l I I llIæl<'t ~I 

O'~""9I"ng lort;.e~ ,~,_ ..... ,,~ 

'al !li ., .,.,,, "" D<W go>OQ<al .. ' ~
"'''II a~ df 1,1~ ldTC U&iIJ\I"re o.~t"ll'l~

;te .11IODe' lorp/lljl .... '"''il ;" al.' ..... .,... 
.~'h'~C<'<lft '''''Ilt'''''ll~ I. ,ikJ.gt>oo<l . 
~I oml."g <:/el fl" noa"""O<{;I Kh,lI)I)eo'I 
~'<lt!, sI<",,~'n ""'" f_ t .... a6ef oa l1l<>I 

O •• ,nø '"kny ' r .... I."~, 
V, ov.,"~II~ , 'Gire ilA Cao"D"~~p'ao' 
hl 0.,,'''' .e<:! '~Io..DOeI. OtI,*,"C \Ol Pli., 
OIIYe or<j(j~ 1 ' 1~III~d Il~ Ivrrs al '-"'I)- h,) 585 00<n ~''''' luld ' '''P,,",,'''9 

F?lpl. jn'''lI; 
O.!j~(J<!r~ ~ ,maut>c;«J 00i" I~ 

1,I O'''OOeI ,TIItd"n øJ ,nool)tltQl. "lIs.Il'v; 

Do:'I 'o'sle mAli"" t>f./tor ' "en5I"IIId ~ 
dd~ d .... Ii ~~, 19':16 Del &'011. mlh' 

o....,'n~\ .. "4 "!:lIr_POOl "'.m Orld,ev.· 
,., .... ~ .. lrIJ.~l. 

TI"",,"',"9; 
s.....r~1 ~'«> , lebI~r ti%. ~ \.1:""'. 

d...g~""1I1"1 ~ II>:II!. ~I '-""'d' 
OC.uMl on", oetI , '-"" 1991\ "" at'" 

1,1n"I~t. " ~ .. tl OQ """", .. Il..-' fIoio.., 
, eeo .... a' II'CI~ ... ~~ $<VIt ~\ 0.."" l l "<:~ 

'990 p~ 0110 :!Ol ~ ~fo< ct+: .. I' 
OFf~ s.."".t....,.. 38/1.. 2880 a..\I~,_ 

~1~orI .'Ie< ~ """' 11Ofl"'J 
"'.",es K(YIIO ~ Ebtto. 11"-e4~" 

.... ~'''<IN'<Jt' ..n .. , ""<15 '(190. CO; .... 

,.....5 Øfl$ "" " O .... ...., ~~. "'1\111 r.IUIW"t' 

YNaI'_lrIII 

Vd."'lJa •• OplYS"'''!Jt<· 
utla FISC..P>t'< )~~1 1421 
~,n Soe 4(j~ 1 2659 

Navn; 

Aaresse 

Telefon oag: 

(Konto Rio Ebro) 

Postnr og By ; 

Fodselsdag og år' 

Min aeltagelse på luren er bet lngel af at 

ogsA kommer med 

Deltayers undelsknft . _________ _ 

Til. alten: 

Lang1LrSSlyrmand, JNNfJ 

Klubbens undersKnft 

Tilrneld,nyskuponen sendes HURTIGST MULI GT 1tl 
DFIRs Sel\relarra: , Postboks 74, Skol'a fleetl 38A, :?BBO Bagsværd 

J7 



--- l ,l/J'lI .\ lfVV/;.'U:. N )1------ ---- - --- ------

Et tilbud fra Motions- og Turudvalgct 
DFfRs ferielangtur på nodcn Neckar- Tyskland 

f l"!i'"m 
Lc'tl19 "... ...... c~ ':!'i ~.~ ' !l!l5 " ~o ..,... 
u.1Q .. I!,,~ "'"' ~ f .-.'. I ~* 

T", ... : 
'I' .., . .. ~' ..... ,,",n. ' , ', w'. >/:""," ~'''''' ' 

,.~ " .... ~" . ., ~~J L·" "S,,,n."".w:l. 
1 ... <.,. -Cl<", '"'Q<Jtoll ,-~ 'I"'L;,.'~ (o{I 

ro'w!.,,~ ., .... · ......... 1 " ..... , ..... _ "'), .. ,,, 

~;' .. ~ • ..,-·t>,,~,e 
~ '" , •• - 'Wt~";"'\l.""" " ,..!',,;. 
,t"~: .. . c· .· ...... LQ ,.". (:"'.o~' .. t:)II ' 

,,,- " el ~"'"1 ,''';''' 

Overn.'" ... .,: 
\ \ ,,·;~r:·øli .. :"'1& rJ ~ ... ·'()-n ~.I';)GIl

. '" e,t aQ'~' ··""I~. :JC1I~nc b'
,,- , ""Of ~ , • .. t'm ""' ~" ,>ol ".'.a-•• , , .. ~_ ...... 
forpl .. ,~lnA, 

"'U 42 p""on", 
0\0}t>~.'. Io'" l,,", dot .ln~ .... ......c. I",~

I. , ~,g LI ~t ~1 1 'w .. " ... ... iu· .~1U il '''-'''II" 
-0 :1 e t ' "''1'3I' u. Jer ~, O<.!; Io< <lo!1. 

~ ~.~"",' .,( IOc' ~ .... ""' 10 . _!'O .... 1. sl<8C~ 

T. maklrny: 

5.-<,,-,1 J .. ' '. ' .... "~., 'WC ~J Ih"". 
""""rt'.30""ie ,· 1tf1 ~·If1 ~~ 0,0,,:., C~ ' JO 

' JI''''108'''.'~ til ......... "" p ~ 3:0 . " ~I ~ 1.1, 

.... "'". o~ i _~"" , "9 .1.n<l"'~'" " 
o ",:<O $1<,)' ~l>t,,~o.~ ~t>'.l l u ,,~ 1 

.~ .:.'\s 1996 po g.tO ~,,2 JOS.' .. '" , ~~lC k -, 
!)fIR, Sko>~ 11No" 3M, 2880 Si>/S".'(I. 
1nd<>el"o' ''!IkO'1 ti .. C~1C.oI ~ m3!<'lo." 
"N:~~ '996" 

MaCI~ :,'b .... ..:Ief _ ~n ~ 

n'M!><II<}I. 'Ps!)Ioo. De, '0<1;" nl.lIld ~ 

IO<Ci>\l a~tn den 20 r .. 09 ~00':>1' tril

L-nd 10<0'9 morgo.'",,~ 21 ... " 

!tesICtlODtI kr 1 265 "'.~I ,,.re OF IR , 

næncI. ~1I ~ I "''' 1996. ru,t"l 
pt<I "" ncttn;lll I~~. DiI<f' "'~""~I >te" 
a!n.elC!."U 

Op pA s tikkeooe og liln, .. 1d dig 

F"'plllj" ..... pli vel' .,." "...".'."". eo '00 

t!lO''' '",,"""I; 

Ot ll~9 .. r Bnl~t: 

Na ... n: 

Adresse. 
Telefon dag: _____ _ 

Fodselsdag og lir: 

y"ej,?!, .. O9lysntl'>9fr: 
Ootos 90'9"fI SJ~2BJ'0 

(Konto Neckar) 

POSlnI_ og By 

_____ Til. aften: _________ _ 

langlurssWrmand: JNNEJ 

Min deltagelse på luren er betinget af a! : _ __________ _____ ____ _ 

også kommer med . 

Dellagers linderskroft: Klubbens underskroft: 

Tilmeldingskuponen sendes HURTIGST MULIGT I II: 
DFfRs sekretariat, Postboks 74. SkO'lal1eeo 38A. 2880 Bagsværd _I 
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Tldsfi'lst for Indlæg til næste nummer er sønctag 11. februar 1996 

Redakl iQn: Lisbet Jensen (ans ... . ) Blågårdsgade t O, 2, 2200 Kbh. N 
111. (priv.13t 395029· tit (arb.) 45 97 26 89 el. 45 9722 tt 

Tryk. Bronshøj MInitryk . Op1ilg 1400 eks 

ADRESSELISTE 

DansKe Sludenters Roklub· Strandvængel 55 • 2100 København ø 
Postgrro 500 34 66 . Kontortid onSdag og torsdag kl. 18· 20 

T ete/on (Kokken og Kontor) : 39 29 63 26 
MEDLEMSTELEFON (Garderobe og Bådha!) : 31 18581 1 

Formand; Kasserer: Seluelær: 

Her1J1mg Rasmussen Jonan Fryaendahl Tnomas Krumtloa 
Normawej lA Engbak.Ken 2? Holslelnsgade 40. l 
2000 frederiksberg 2630 V"um 2100 KatJenhav,.. ø 
36464767 45858605 31387274 

Kaproningschef: Materielforval/er: Ins/rv/(lIonsrochel : 

JellS Cnr. PcmeKI Cnristmn Peoersen Karen Brems FOYJl 
0stertlrogade 88F.sl. Th. Laubsg 29.2.1h Valbytangg. 1 08.1 ,In. 
2100 København ø 2HlO Kobennavn ø 2500 Valby 
31360997 39274620 36457324 

Langfursroche/: Kontingen//(asserer: Kapronillgsudvalg: 

Charlotte R,nglus Kun skriftlige he()V 8enina Fredenk.sen 
Rosenborggade 6.4 .th OSR, Strand'vænget55 Sorievej tO. suv. 
, 130 Kobenha ... n I( 2tOO Kobenhavn ø 2840 Halte 
33 93 33 08 Att: Kontmgentkass, 451110617 

Husforvaller; Kogemes/el ; MotIOlls roche/ : 

Mogens Haut Susanne Agersnap Jesper PetefsM 
StrandVængel 55 H.C.ØrSledsvej 63 BHlookæ/\/ej 15. 2.th. 
2100 KObenh1lvn ø 1879 Frdbfg. C 2500 Valby 
3929 64 99 353688 OS 31 1T 01 Ol 

Molion~ rochef; Kajallrocher: 

Teis P HanSIlJ1 Dortne Bar.els 
T åSlngagade 66,3.lh Martt'agaCle 2, 1.th. 
2100 KoberrnavJl0 2100 KObenhavn ø 
31 206096 3927 dB 62 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 

Formand; Kasserer: Sellte /ær; 

Ronald ClauSl'1l Nis C. J Sch'll,dl Johiin Frydendani 
Engeisborgvej ./4 Hveoeve) 14 si EngtlakKen l7 
2800 Lyngby 2'00 BrOnSMI 2630 Virum 
45 B8 58 86 3128467t 45658605 



Orienteringsløb 1996 

"/02 Gllse hus 
25/02 G~st'hus 
())I03 B 
10:03 B 
15103 NUl-Spring Cup 
16/0) A-Spring Cup 
17.10'}. S(;ltl~!-Spring 

17/0J G:ist'hus 
~4JfB [) 
.WQ3 B 
4-6/04 A- I',hkc1ob 
14/04 G;Jsehus 
14/04 O-~l:lfd 

:W04 1)-:.l!tfc[ 

2 110 4 B 
18104 B 

Tilm(' ldill~; 

Sko,· 

RU\' lIsholl 
Ra vnsholl 
I1l1ingc 
Tolslrup 
Egcdllnl 
Gribskov Vest 
R.udc Skov 

Ravnsholl 
R:lVnshn ll 
Engloftc 
Filno Nort1'S)'dJ MI<l1 

f{a\'nsholt 
Kill by Ri~ 
Tokkekob Hegn 
Gribskov M~rum 
Sverige 

Arra n l!.tl r 

••• DSR ...... 
.. ** OSR ..... 
Køge OK 
OK Roskilde 
FIF Hillerød 
Kilueho ltn 
I' ,l. 
<10** DSR ..... 
S.G. 
MuriboO K 
OK Esb jl:Jg 
"' .... OSR .... '" 
J lerlu (~huIOl 

l. i1J~Wll 

farum OK 
OK 73 

Go\seh uslob: M~C[ ldspunkl . SOllll:lg mellem 1(1 og 12 
J bMlcr på ca, l knl , ~ !..m og R km 

ØHige løb: 
(14dag~f0r) 

Joh:lIJ Frydcnd3hl 

F.nt:bal.. ken 27 
28)0 Virum 

,I r. 3~ 176252 (arb.) 

tlf. 45 115 86 05 (pn v,) 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 3 * MARTS J 996 * 64. ÅRG. 

--'" 

--.. 

~p 
fl 

"Det m~ være en roer <. A 
I 



lNDHOLDSFORTEGNELSE 

"Hvem er det dm slår deroppe" v/Thomas KrumhoU 

"Renovering al damerne" v/Husets lorvalter 

"Akhvitet::;kalenc!er 1996" sam t gymnastik 

"RO\Iagtsm0de/Rovagter søges" v/Jesper Pelersen _ 

"Kajakroning 1996" 1J1Katakudvalgel _ 

"Kursus I ny EDB-roprolokol" vIEDB-ud ... algel_ 

"lnstruktOrkurser 1996~ o,Illns tfukllonsudvatget 

"HjelmsJ/) 96" v/Mogens Haul 

"Stafeuen præsenteret' viAnna Helleberg 

"Nyt/ra Langtursud",alget" v!Langll.lrsudvalget 

"Nyt fra Instrukllonsudvalgcl" v/lnslrukllonsudvalget 

"Kanindræt>erkursus og Turbodonnac(' vllnstrukllOr1Sudvalget 

·'Or.enterirlgslob 1996" ... /Johan 

'Deprimeret reportage Ira Bagsværd So" v/Cl1ns1!na Rindom . 

"5Io:a' vi ha' en lille en" I'/tnSlruktlonsudvalgels Sjkkerheosprævcnhve Råd. 

"Nyl fra lorbunder' v/Mette Sadler 

"Interessant torsta/] om DM" vlMeUe Bachef 

"Resultater al indendør!. DM·' v/Mette Bacner 

·'0-100 1996" .... ............. ................. .... . 

Side 

3 , 
; 

6 

7 

8 

9 

IO 

' 2· 13 

14 

15 

16 

" 17 - 18 

18· t9 

20 

" · 21 

22 

2' 

INDMELDELSE: sker ved al udf~kje og indbetale inomekjelsesgirokort Delle forefinoes p! konlorels 
om i bl!odehaUen. I~dbela~ngcn oækker de 3 lorSle m1ineders ~onlinf}f!nl . Nye er vetkomne lit 2 913115 
orovegange i klubben, Inden inoo'\eldelse ska; l,ndP Sille:! 

KONnNGENT: opkræves k~artalsvlsl torud vIa 9" 0. Ved o~e,skfldelse al betalingS/liSI palægges el 
geby' pA 25 kr . pr. rykker. HvIS rykker ki)'dSe r lorsmkel Indbel~ling lI?n 01'1 SClS bon Ila rykket, men 
gebyret VII bill/e apl<rævel cellolgenrle kwl .... at 

UDMELDELSE.- KM ske gældende Ira 11 1 1/4 . In og 1110 og Skill være: OSR ; hænde med mi'10SI 3 
dages varsel GyldIg udlT~tdelse roretage~ ~ed al ,nooplalA el 9lfokol1 ctJ nilla9tig kr. 3.00 ht OSR's 
g"Okonlo nr. 500 34 66 sat'"ll ved al aOlo,e "udmeiaeise", navn og a6resse på oen del af g;'okortel, som 
pos!husel behold!,1 (betal'~sd!'lenJ . Gjro~o"!'1 er dokumentatIon for, al udm!'ldels!' har lund(': I(':hdlgl 
sted og man cør I egen inleles~e gemme gIrokvI lieringen . Konlmgentopkrævnmgskortene ~al1 i~ke 

dnvendes (,I udmetce'sc. loel medc:Selelser Ikke kan anlOtes pa (l Isse . 

OBS! IKKE AUTOMAnSK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man e' mC(llem og konltng"nlobgIIQ. 
Indli l gyldig udmeldelse Ila, tuMet sted, uanset elo OSR's faci liteter og al(f lvifeler Oenyttes. !:ks~tUSlOn 
~I I for$1 'Inde sted v~ en reSl8'lCe svarende hl 'h • 1 ars Ir'onlmgenl og leslllnCA' : v;1 om nild~endigl 
blive Inddrage1 veo Intasso. Alte Omkostning~r i forb,noelse "'ermed oe:ales al skytdneren . 
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"Hvem er det der står deroppe'l" 

Overlslj~"de sp"rgsmi'il f<lld t ved den ~Id'le 

udgave ~f klubbens :irlige too~cbdag_~fe'<;l Der 
var reltel olod formandens 11Ik I dagens 
ankdning. og var for muIt:rer ~f en mere ~\Iel 

mlllure llv Klende klin m 

Spørgsmaltt "~I nok hgesameger el udTryk for 
UV idenhed um, hvem der ~Iddc r I vQr klub~ 

bestyr(' ls.:: , som el ud Tryk for uV ldenher1 om. 
hvad selvsamme I:>esryrelse egentlig rO~ I,' gef 

Sig , Jeg har , iddet i bes tyrelsen Sldrn genef;)1 

fo r.a mllogen s idsTe ~r og h;lr nu lirnkt mi g al 
give SV011 p! det oven,,(~ende splllgsnl~ l . 

Bestyrelsen er den del af klubbc:n, del koor
dinerer sannhge aklivlle(~r 101 medlemmerne, 
Der VII sige bestemmer. hvornår de skal læg 
ges. saml uddele~e rer ;\n~VarCI for de farskt'! 
lige [e.<aer og andr~ nfmngememer. Men det er 
~elvf'llgelig kun en lille d~1 af bestyrelses 
arbejdel. Nogle af de ting, VI ellers hJf bo:sk<t:f· 
rigel os med, e r ung som o mbygning af under
etagen (se ~nde l ind l~g i bladet ) og de_n ny 

ros~son, Und~r ~ I kan ma n .ige. ,11 \Ii 

bes k~fti&e r os med nile de dagl igdags e fM~r , 

men og~å d~ Img der \lrl ph"ke klubben i den 
kommendc sæson. 

[kl er klart . ni det er de sidstna:vme emner. der 

er de sJu.esle 81 diskulere og udform~. Af 
emner. dcr hal ":-trel oppe p~ de seneste r!l(xkr. 
kan 1111'"nes den nyt": eldlroniske. roprclokol, 
det nye I~dsyslem i baren og de n~e ro
lid~ punktel i den kommende iæSO)1 

EDB·proloie:olen er gennem de sidsfc måneder 

tIlevtl udformet af E D6-ud~alge!. og er ,ndli l 

vrdere megtl ve ll~lo:k.tl. De har 13vel 0:': 11 neml 
lilgængelig bf\lgertlade. der Ix-ljenes med en 

mus , Tanken e r den, al der vil ko mme li l al sliI 
IO Co mpUlere r badchalkn, der kan kØle 

sldelil~ndo::, ~~ man mindsker den kooannel!>e. 
der allld finde s ved mdsknvnrngspullen r 

Del nye l yd~y,le01 I oJ ren ~(>m $001 l{ll ge af ell 

uldlredshed med den Slore kl",lseJe Io: ;lsse, der 
,twill" nilles [felll og t<lbnge rll t llem baren og 
salen for og efler hv<" r eneste Iredapbar. 

Sy~lemel ~sLl r mdul vide re 3/ en forsL~ rk ff 

og en CD-Jfspiller. To h0Jt ~ le r{' e r h l ev~1 

Il.tngl op undlC'r loftel ' slyngelstuen ned moo 
vandel. Efleklen har ~a'rel rlleget POSIlIV ~OIT1 

del var 31 erfa re ved s ,dsle fredJg~h~r . 

D~nse&ulvet blev logisk noie: pl .lCerel ud for dg

ren II I ~erandaen, og de kl ynger af menl1t".~ker. 

del havde glt"ml danseskoent kl iSl rt"de sig sam
men oppe ved baren. Den deraf felgend e om· 
.,æln,ng VH efter tes ten nogel ~t(}rre end <:lIen. 
du foll.. der er læl på w bar Ikke behøve! ~ t 

bev~ge sig SD langl (or 31 få de!e~ drikkevarer, 

og på den mfrde dri~~cr merc_ Dc tH'>Jere 

rnd ljeninger kombIneret uled det højere antal af 
freda~sbarer Opveje r me re end rigeligl hvad Yi 
e.lle rs kunrlt: have indlJe nt på en w eekend. 

Med hen5yn lil de_ nye rotidspunkler i den 
kommend~ ~~$On. vil del blive ddan, al 
mOllon+ gfu- I bådenr ie:1. 16.45 på tirsda ge og 
lorsdage, mrns dt "almmdelrge'" roere får 
flyllel dcre~ mødetidspunkl fri 17.30, O<"t er (or 
at undgå den sammen ldumpnrng af både, som 
man erf:..r ede s,(fste lir Del var Ik.kr rdeelt. JI 

man p5 negle dage \lar Ivungel III at v tn le i tre 
kvarter p~ al komme på vandel ford r motion .. 
SKulk ud forst, 

Som en ny ling vil der og~å komme fa~ le 

fOlidspunKlu med tilhørende rovagter 

weekenderne. Lørdag kI. 13 og søndag Id IO 
~II dcr komme frrsk.e medlemmer og ro. 

Del var s~ nogle af de ting VI fra hest ~relsen 
besk~fliger os med, vi modtager se lv fø lgelig 

allid gode, seriøse forSlag og kommentarer med 
g l.ede . 

sommersæsonen, EDB-udvalget er stadig ved Thomas Kjø ller Krumholt, ickrelær 

at finpudse delaljeme r programmel. s" del 
bliver s., "ldiOISlk.ker" som mulrgl (H i øm~1 DSR m trllltlrlb/a(/ n, lIf~b ,,,Ir J 'u l J 

] 



Berigtigelse fra årbogsredaktionen 

Ved tn yd~rsl ubt:hagot!lg fejl er der I den nyllgl lId'.endl~ årbog for 199.:1 blevel anbr.lgt el k ()r~ ud 
for Aage Bang;; navn I liw,'n over klubbens æres~dlemmef . 

Årbog~rcdaklionen kan held igv is oplyse klubbens medlemmer om, 3t Aage Bang lever I bo!dStt: 
velgående. VI har narurl ,gv,s direkte ovedor A~ge Bang dybt bc:kIJgC:1 den uro. som denne fejl kan 

have fremkaldt blandt haus nænne~l C: og hans mange: vtnner I klubbtn. men foler os dot og~.i 
forpligtet ul ovc:r for Idubbt:ns n~rllemmer al ~0re opm:rrksom pl fej len, foml ai denfl( 
btngligelse. 

Lene Chr,Slc:nscn Lars Bundesc:n 

Renovering af dameme's blid og Omklædning. 

Hvis all g.1J som planlagt. sd lysOtr drt fOl 
dam.!me J Slore: Ir:,,1c g.u- del ud p;l. al de får en 
helt Ily IndreInlAg af badc:rummt l med [O 
todelter og hele ferll brusere Tollellc:me bliver 
place,el , dtn fOrTesIt tltl af rummel, (l'Itn~ 

bruserne bliver pl:Kclet ,den bageslc del 

I orn)(lædl1lflg~:1Jm,nel bliver skaocne bc:.varet: 
mcn al~ .katJe: sll~1 gtTlnemgiis fOl ,l! I;) 
udlxJrel dlVCfSC sk aller og lIlilllgler, !.Om Ildens 
land hM givet dem, og s.å skal guh'el udsk,rlcs 
lil nogel. del Ikke er så :"vldt .il gJ og Slå på 

Dette ~tI uml~r arnc:jdel$ udf0l'c:lse uundgåe ligt 
give nogen gencr. som '.'1 ma leve: .ned Under 
ombygrllngen VII bad~nlnt~1 være helt ud~ af 
brug. og omklædnll1~s ,umflle t ",I unlkr 
gulvartx:jdel helle' Ikke være u l al benyue. 

{den ~flodI: ITI~ hc:rTem~ ull(]v~ .c: ~aunaen med 
1,lhorende faciliteter. for forrummet li l '><lunac:n 
konvc:nere~ III dameomkj;~dnll1g. og bade, 
rummel I'o,beholdC:i alene: III J,1mewe . Eventuelt 
kan del lidllgele blllard(1J!Ii p.O I $31 \)g..u bruges 
101 omklædmn& 

Alle slw~ hos d~mc:me skal .• nden rtnove
nngen Slaner. løm mrs. og bisene skal fJernes. 
De, vil ~omm~ opslag op om sidste f"st for 
lømfllfl,!!en. Efter re r.ovt llngen VII det ,n(kll for 
en g iven t,,~l bli\le mullgl al købe ~kam.kol1 

,gt:'] lil :lel Silmmc skab . Eftcr fnSlcr. "Il skOlbet 
blivt sll l lellTl r:illlgh~d tor el and~, medleM. 

{)c:sv;t:rTC h:u vr gennem IIdcmc vzret plaget af 
tyverier. derfor IJd v:rre mcd al ertel13de 
~zrdrgen$tallde. hvor uvedkammcndc ugene n 
kan fjerne dem M~~k e kan der arrangeres en 
ordning 111Cd depom:nng for ck<empc:1 i :).lfen. 
men eners bc:hold del v~r{'ljfll(dt' p~ di!! eHer 
allerbc:dSII.ld del bll\'e hjemme. 

! ~ k!l\lendc SUlfid \I,des Ikke. hvomlr rubc)demc 
p.tbe:g~'l\dl:~ og Iwar lang Ild . der går 1Il\t~r mm 
mcne k~n lages I brug Igen. Inell læs opslagene
og lom drl skab i god lid Forh~bcllllli er \II I 
gallg meget snan. og forhåbentlig vtl d~t konllll~ 
td al go; humg! udclI (Ol mangt' ufo",dsel~ 

problemer. [)(l \lti vzrc .:n hjælp for alle p;tr,el, 
hvis du ~om medlem er fOISI~tndc over for 
gencme og affinder dig med de m,{llertidigl lidi 

p"mllt"e forho ld . 



AktiYitetskalender 1996 

TOf~ag 7. fI."".ns Rov~glsmooe 

Sondag IO. Marts Spilleaften 

Søndag 17. Mans Sj:ellanil Rundt videoafl ("1l ' ~e- Op$l(lg~I :lvlen) 

Lørdag n Mru" Blåt ø je 
Sondag 24. M"" Livet I DSR . v,de(h1ften (se opsllgsuvlen) 

forsdag 28. Ma.1S Kursus I ny EDB-roprorok(>1 

Sondng 31 Marts Stander~ejsning 

Tir.;dag 16. April l..anglursahen -----
Lørdng II M'l Introre~t 

Fre-Soll 17 . . 19. MnJ Kantndr<eberkuTSus ( ku n for instruktører) 

Lord~ 15. Juni F0dselsd~gsfesl 

L>Jr~ 17. Augusr Kanirulib 

Torsdag 29. AU8'J.~t Kvik-Match 

Lørdag 26. Oktober $tanderslrygning 

Gymnastikken 
M anda!:: 
17.00 · IS .. lO Komb, aeloblc·gyR,naSH~ med Omstille 
IlI..lO· 2000: Kombi aeroblt'gymn~stlk med Cl'lflSune 

Tir){!lIC: 
07,00 01115 M orgengyll\Msuk med H:mnetAsbJOIlI 
1700· 11;'45 GymMstlk med AsbJØrn 
18. 4$ - 21.00: Gymn~S!,l med UII" 

Onsdag; 
17,00· 18.JO. Lo", Inlf'acr aerOb" med Aerr,"~ 
l ~"'O· 2000' Srep·neroblC med 8erll n~ 

Torsdag; 
16.00·17.00 Old Boys CynlJlasllk mc<l lianne 
11.00 · 18.30. C~'nUlaSI,k med Hanne 
18.JO 20.00' CynUlasl'k med Hanne 

Fralag: 
0700·08.1:5 Morgengymnasl,k med IlannelAsbJlllTl 
17.00· 18.30: Aerobic med BellIna 

Søndag: 
16.00· I 7.JO' Aerob,c med Pernille 

-- - -

DSR 

,I. 

kl. 

kl. 

kl. 
kI. 

kl . 

kl . 

kl. 

1:1. 

Id. 

kl . 

kl. 

kl. 

kl. 

19.30 
I &J<) 

IIUO 

19 30 

2QOO 

Del skal nzvl'\eS al al &yn'nilsllk og ~erQblc fon$ællcr mlnlnlUnl maul midi i maj. hvorefrer der Argel 
langWRlI ~II bhve af\'l k ~l i løbel :ri ro·$æwnen. Mt n ,ndlil da: Hop. ~rring . h"Jre. venstre. frem. Illbagt. 
kMfe & kage. 

Med '.enlog h,lsen Bestyrelsen 



Rovagtsmøde 

afhol~es 

torsdag d. 7. marls kl . 19.30 
i Konge~.ærelset 

for blide "gamle" r:>vagltr og 
potentielle nye r:wagter 

Dagsorden for mødet (med r~ll il ændringer): 

I. Fastlæggelse af rovagl~ordningens indhold 
2. Rovaglsordning i weekender 
3. "Pøl" ·ordning for nye rovagtcr 
4, Udarbejdelse af lisie ovcrrovagter 
5. Udarbejdelse af vagtplan for :;æsonen 
6. Orientering om ny elektro1isk roprolokol 

Alle. der har lysl ti l al blive rovagt. eller' som vil 
høre nænnc re, er velkomne. Der VII bl ive serve
ret kaffe. le og kage på mooet. 

Med venlig hIlsen 
Jesper Petersen, rnouonsrochef. 

Rovagter søges 

El vigt igt element i den daglige mOl ionsroning 
er rovaglsordningen, der sikrer, at medle mmer
ne kan komme på vandet tirsdage og torsdage 
under ordnede forhold. Hovedpanen af vngter
ne har de sids te par sæsoner v.er..:t taget af en 
Idle halv sne~ personer. 

MOlIonsudvalget har for den kommende sæson 
plilner om at f1 mere gang i roningen i week
enden, bl.a. ved hjælp af grillaftcner om fre
dagen. Herved haber vi at kunne tage noget af 
pressel fra tirsdngs- og torsdagsrOfllngen. 

Del er henSigten al få rovagler p1\ ogsft i week· 
enden . For at delle bn lade sig gere , og også 
for al supp lere den lille skare nuværende ro· 
vagler. ue r holder lITsdags· og torsdagsrovagls
ordn ingen kørende, cr det nød,'cndigt, llt Oer e 
melder sig som rovagt. 

6 

Den er sort, den er hvid, 
den ligger der altid! 

Hvad er det, hvor er det, 
hvad er den til? 

Gymnastikprotokolen, 
på bordet i foyeren, 

skriv dig ind 
inden gymnastik. 

[)et er vigtigt at I rule skriver jer ind i protolwlen 
inden I ddtager i gymnastikken. Klubben mod
tager offentlig tilskud efter hvor mange, der møder 
op. 

SKRIV JER IND !!!!!!!!!!I'" 

Restyreisen 

Har du mindst een helsl to eller fiere 
sæsoner pa bagen. så overvej, om ikke også Q!l. 
kunne yde en indsats pli delle ollu3de. Dcr vil 
blive lale om al v~re rovngl ca. 2 gange om 
miineden. og de aftene r, man er ravage kan 
man selv komme pil vnndet. så mnn g,l! ikke 
gitp af roturen. fordi mnn er rovngt 

HVIS du hnr lyst til at være rovagl. eller du bare 
vil horc n~rmerc om, hvad del gar ud på. så 
mød op lil det rovag(smøde den 7. marts. se 
ovenstående. 

Nye rov agler vil blive givc! en introduktion lil 
jobbe!, bl.a. andet vil der .... ære mul ighed for al 

være "fØl" i en periode. 

På gen.<;yn (il rovagtsmødct 
Jesper Pelersen. mOlionslochcf 



Kajakroning 1996 

SøMag den 3 1. mans hejSoC~ DSRs stander, hvi lket bcryder al rosæsonen starter. 

Erfarne Toere kan opn~ besrYTelsens lIUadelst:!i1 al ro ka.lak I perioden fra Slanderhejsning li l sculkrskillet 
lukkes· ( illl.leni scullerskillCl Slår der: "Scullerroning er ikke tillad!''). 

Standerhejsningen markerer også 31 vlIlIcrroningen er forbi og ophitvcr vinlerroregle mc, som bl.a. 
påkræveT iførelse af våddragl. . MEN, men, men · der skal indtil I. maj fensal roes med rednings,-est 

Og s;'l er der farverne. Kajakkerne er farvemit rltel <Igler. tlenhOkl ;;vis gron. bl~ og rod. hvilket hel)der 

at de føn.1 e 0 - 300 km SKAL du ro i GRØN 

de næste 300 - SOO km .\fÅ du ro i RLÅ 

over 500 km KAN du ro i RØO 

Inddelingen er Iilve t for <lI vores maleriel kan holde længSl mulige 

KajaJ.oudvalgcl 

D.s.n. 
Al t. Spo rt slig leder 

17. j.wuar 1<)<)() 

Til al le kajak-klubbe r d e r v il d eli a Re i HANDICAP 1 ')% 

Heller up kajakkl u b Indkalder hermed ii i møde angående 
arvi kli n ~cn af HANOICAP 1 '>'>G. 

Mandag d e n 25 marTS klo kken 1 '>.30 l Hellerup!> lokale r. 

Moder VII komme III drele sig o m tidrager rrohlerna t ikken. Sidste ar 
fungerede d er el ud mærket system. bygge! o p om et V ACT$K EMA. Da vi i 
år ikke er i STand fil internt i HK at fy lde vaglskcmact. er d CI nød vendigt 
mM tidragere fra alle d e deltagende k luL)tler. 

Atte ma der for \'æn" med ti l .II hverve tidtagere til den nye sæson. 
I den for bindelse er det v iglig t med dcl la~e re på mod el fra hver kl ub. 

Der er altsa m ødep ligt hvis man er in teresseret I deltage lse i 
sæsonens hand ica p. 

Med SpOrtSlig h ilsen 
Idræ tsudvalget i Hellerup Ka jakk l ub 
Onsgård svej 1 B 
290 0 He llerup 
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Kursus i ny EDB-roprotokol 

Tor.idag den 28. marts kl. 19.30 

r år Starler ~i rosæsOI1c:n nJed en mdvi<,: lse af ny t lektronlsk roprolOkol r 1994 havde vi en roproroilnl pA 
~n "nhh Sl.'lnd :lIone PC'er . Dene p .v el s tort na.<kehalsproblem, når DvCr Cl hundn:dc rwr~ skulle pil 

vandel p3 en gang. Bel~n af (.k"1': har Jonas Molgaard udvlk'CI programmel III drl1åndlere et nerv.1'rk. 
som I forslc omgang bestå.-af en cenrraJ server ien kralhg PC med en SlOf harddisk). saml ro smil PC"er l 
båcU'hlJlen. De IO smA PC'er ~' ryvcnSI/.:.re1, da dl!>SC er næsten uden værdi. den store 5ef'Jer er I~SI Inde og 
sikret pa lor:s~arlJg VIS Der ",I blive uge! bDck-upeo gang l dognel,.1l 'Ir undgår :ll mi~lc u~ra . 

Ud over Jonas, der har pr,Jgr.un,mc rCI systernc1, er vi fem ~r50ner. der har I'æret med lil deru111ion og 
leslning af Sy5LC~l Syslemet mdeholder en lel tilgængelig bi,dovers'gl. hvor m~n s(a.rter med Ol .. ~I,Il.~ 
bhllypc og anl.ll personer Herefter flir man en o~er;lgl over alle bade ,ndenfor denne kla~:.c. B~den~'l1ar 

en faT'\lckodc for bAdens stan.". 

GRØN.

mA' 
RØD: 

SORT-

GVL: 

b.iden kan beJly!1~ 

b~den er på ~andel 

bliden er I slykker 

b~dcn cr (CSCf\lerel 

båden n reglstre!!!1 ,ocd mangkfRle mandskJb 
(rb.lden vil blive mgJOI1 cher rOmm O's ir'ndre sbtus III grøn) 

Eftcr ~I h~ve ~nlgl Wd fås lIdsk.rivJling~bilkdel. hvor mMdsl.:Joct !ndta:;t e~ samt destination (der er ikke 
noget der hedder "Nord pif'). Herefter finde' sy<;lemet Ju!Cmal,sk udskriv r\ln,l';stld~p\lnJ.; ICI 

Ved hjemkomsi skn~e-s :Jildcn ind Hlcrnkomsnid tindes auromJIIS ~. hVI.l deS!ln~t'Or1en ~endes ai 
systemet afsæræs ant.:ll km aUlom;titsk, ellcr$ ,ndtas tes dlsse_ Det er muligt ill Indmste ny deltlll3.tion . hv ,s 
målet Ikke blev n~e l_ 

11for e l ml1l ,~herl lor at ~e alle b3r1e oz mand\kah. rl~r ~f p:', V.1nrlt'1 

Alle IUfe med bild og mandsk~b bliver gl'mt for hele r..'e50fH':n 

Der VII med udgangen ilf hvermilllt'd blive oifeN1lgg,.rorl en liSie over rOt'I kfll l ~ . ff'ltdle rnog b.'id 

Alle illterB..'ieredc indbyd es dtn 28. marts 19% kl. 19..30 til rl(,"lO!~t rilth:m i lJådhallen. 

EDB ·udvil lget: Jonas Molp:aard. PemiUt' No!tlby, F,.gon. Sørt'n. K\ln Jacohse.n (>g Jt~per Pt'.tt'.r~n 



instruktørkurser 1996 

Vi har brug for (I ~ re m~dl .. rt\mer. du ~i ' IndgS • vor.-s d~g:lgt og hårdl~ rtx.ldende "l~ln\~!I)r>t,lb 

Vi re.~ nrr $lz,lig med "I f~ maugr. kan tn t"r, se lvom V I og,j i ;;[ m!i begra-f1,e ~111"lIel A.ntnlt~1 

bll~ t l dog Ikke "ov<,rskue logl lOb vi \tl\ I 3r ;nl<,nS lvrre STYJln,grn af Il lg~ngtn. ",~ le~~s:lI der ik~t 
er nne kMllller I gllng med lfI$lwl...t,onef1, cnr1. 'nSInJic:III! - og b~ldkJp~(ltC\ k~n !'ilagt,.. Oer'ur 
bliver jn~~l1.l k lmJob~1 en (!Iv<,nde. l :dvi~ l ende ng PO<;II;" ak ll vU~1 for ~Il .. , d<:r lynt's um. ,11 
v,de(('g'vC' \lores fanrasusk,. sport ti l n ~e llledlr,nrt\er 

• D.losk Forening for ROSflOr1S Modul A. Iwor rOIJ:;c ls lår,,1.; og b~dens funKt ionel 

bliver gennem);;Ie! .~f I j dll.~t"re kJpronmgsl ' ;ener JeH Ra.~ mu~sel\ . 

Fredag den 29. marts - Søndag den 3 1. marts 
(Fredag d. ~ L J 9.00-22.00 Lordag er. Søndag Cl. k I. 9JXl- 1 7.(0) 

• DSR::; ~gen genn~mgJllg <lf ullde"",sll;llgsmelooer. f~jlfi lldnlngl-r~lll i ng. ill~lruk(,ol1 

I DSR o'm. 

Lørdag den 13. apri l - Søndag den 14. april 
{r~. k I. 9.00-16_00 begge dage} 

R~s.g .. kurser t:r noovendige for &1 kunt..: ~ "ke ~om InsnukTor Del endelige program kommer (il 
IO ugel før kursel pil ,n._IIl,kl ,onsudv31ge!S OpSbg&T~vIC 

OplJgelus!HJvene ~r sl )TlllamJSTcl og tn brændende 1)/\\ Til ;l! hjæ lpe ITIl:d onSlTlJkllonen. H~,s dll 
ikke endnu har SIYlml\ndsre l, m~ du konl,~k l e ill)lruklionS lo[hef~1l (leif. ~6 45 n 24). s~ rinder VI 
".11 ordning. 

T lImt"ldmg iJ..~1 ske se~SI 14 d:lge (ør klJl~1 p~ IIlmeldingsl l$lerne p~ inslrukllnnsudvalgers 
opslagstavle og O'r bindtIldl' . V i bliver desværre /lodl lil ill II1d kra-"~ ('"T depositum på I()() kr. for 
ckilai;ehen i bl-gge kurser (60 k r ved de l1.lgel~e i ~I) Reløt"oel f~r du lilb.lge efler ol l kurse l rr 
r\l ~ dI0t1 . BeTalin::, sker i ban"n. Kurserne er sJ ledes graTiS Cl! VI giver !lokoS!. 

m~h.lnSln.r~ l ionsud~3!ge l 
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Danscundcrvisning- ny søndagssucces 

DSR 's seneste aktivitetst ilbud : 

danseundervisning søndag eftermiddag 

er en succes allerede efter første gang. Søndag 
d. I j .2. deltog j alt Cil. 40 personer, ford e lt på 
IO hold. i hver en limes underv isning i Jive og 
cha-cha-cha. Senere kommer vals pJ program
me l. Der var et højt ~livi(elSnive~u frJ starten, 
og :;elv i en kold festsa l f ik deltagerne sved på 

panden og målte lægge tføJenle. 

Danseu ndervisningen , der er initieret af Gert 
Andersen og Jesper Peters!':". hM s51edes fået 
nOl tilsluming uden den store omtale, kun el 
opslag po1 tavlen var nødvendigt fOr al få så 
mange til at melde sig. Mon ikke vi kan se en 
dfekt af de nye færdigh~der alle rede 'lcd 
førstkommende fest? 

Lars Bundesen 

Hjclmsjo 96 

Isen ligger \jCx::k · 25 cm p5 HJelmsji'lJl men den 10M b<lf( i mar., hoppns ~i _ S3dan lyder meld ngen 
fr.:l Skåne her primo febwi'lr Me lding.en fonælkr ogsfl,.:ll DS R ar hjaJ11 igl viilkonlnil ,tiden 2717 
1118, det passer gOII. 

For de garvede betyder delle, al HJe lm'J0 nller i år løber af ~tnhele ll efter same procedure as IISUill 
og i nogen lunde ,amme tidsrum. Men [ sk~1 dog ikke fOIve nIe ni alt er uær1drec fomyelse er nitid p:! 
sin plads og taOI,mens lov: 'Tornndrmgens lov" g~lder ogs:i her 

For de enke lte, der ikke ~ed h ~ad "rets Vigtigste roarrangement i DSR e r, kan oplyses, ni HJelmsJo 
er SUnes Roddforbur1ds RQddSladion ~ed Orke lljungn ca 5C' km frJ Helsingborg, h~or)Cg nu ;or 6. 
gang afholder inslrllktion$-ltræningds~nsferie IeJr fonrinsvis for medlemmer, der vil dygtiggøre 
sig i seullerronmg en len I'_elt frJ bcgynddsen eller fra el mere OIv,lI1c:eret plan Du kan deltage, hele 
~floden eller t en mmdre de l. dog helst minds t en uge. 

Du k~11 ,:lIedes .i llerede nu sætte kryds I kalenderen og forberede en del af din soml\lelferie. 
Yder ligere Info vi l komme pa ti senere tidspunkt. 

PinocchiolMogens HaUl 
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SUCCESEN FORTSÆTTER 

Fra de trofas te Søndags-gæster er der komm et disse 
lovprisninger af Søndags- maden. 

SØNDAGS- MAJ) GØR GLAD 
EfTER BAD 

SØN DAGS-MAD ER GODT 
NÅR BÅDEN ER FLOT' 

SØNDAGS-MAD GrR GLANS 
EfTER DANS 

SØNDAGS-MAD ER SUNDT 
NÅR DET GØR ONDT 

SØNDAGS-MAD GØR MÆT 
NÅR MAN ER TRÆT 

SØNDAGS-MAD GrR FYLDE 
1 MAV EN· 

SØNDAGS- MAD FEDER IKKE 
GIVER HØJST HIKKE 

SN IP-SNAP-SNU DE 
• ER LANGT UDE 

Desværre m~ del meddeles al SØNDAGS-MAD er 
allyst søndag den 3 I. marIs p.g.a. slanderhcjsning 

" 



Stafetten præsenterer: 

Stafetlen hm denne gJng ~<llgt el !11:lndligt 

offer. Huj. SOrt hår. alt id ,føn et k:tkt smil og 
et g linu i Ojet [knne unge I..;tprocr h;!f trygt· 
Imt ~nlgr al kærnpt mod m<lllst' hl1bduldc 
kllprQ<!re. for sin ret lil en plads på D.lIlmark~ 
le tvægtsouer! 

Starenen opnåed<' p~ srC'diil.' lt' " 'S at f.i. ham 
lil ,li hOlde en Jill", pall~ r ,m {'nd('I\!~(' 

Ir,l;lling og ud fylde C[ s[X'lgeskema. 

SwfetlCI1 pr(IIlI.H)' ple~cllts: 

VII'1i1 
l ' ndj,I!.~)tl.vr

Y'ldllllg .,!an'I', 
LI<"t.'I. 

7Skg 
roMoren h;u(' 

Lilla 
P:lS!a · pastil· p.iqJII II I 

tin du ollid roet i DSR? 
Nej. W illi sl;lrltde sin kJrnerc," i DSR i Julen 
[994. Men IfO Ikke al del "JI rUl~[l' ~~ni! han 
s;\ en b5d dier rorle ( Il ~fe Li~I.' stden 19:i1 
hnr W illi r(kr I Nordslesv,~s\.. Roklub. soi 

,,~blel og ~Iddcs,;r <'r )!:arnmdl.:e ml'" p"Jblc
mel fo. h:lO l . 

, l e d alje.~la t is[ i k 

1995' DM . lt-
DMnr].~+ 

Dr.·l nr].J-t-

f\ .. I t11 1 ~96 
Af bl ,,'e l1dtJl!{'[ h l S+ let <l~ ~ Otll111e nled 101 
VM ('t,lll'nen ~Iycl-er rangre Ilg on,~a W ill r 
,rI muh:; Il(ld ug lyk~{') 

n en \ fu str ro,)pl l' \'i'lse 
AI VI blev D,lnnlnrk~nI{,~lre \\(kn k.\r'\\p I 2 ... 

n en hed:.u rooplt<velse 
Af VI ,':lIIdf D .. nnl,lIblll~"I(I~bb I 2+, 

" 

Ris og ros tit I)S I~ 

Det tf godt ~I VId,' JI nl~n Ikke behøvel li 

tænke p:". del økonomiske nål mJn er k~p'lCr l 
DSR V , Li, en god opbaklll1lg .Ir kl llb lxn' 
HernlL"<J Crl I,I~ I ii kl\lbben o; po.!n~c~lvelcn . 

Vddanndse 
W Il I, h,tr t:\&el en m,\lern;lh~k ~lud.::ntcr

~ks;Hl1l'll og a lIddannct Edb';I~"" ,'teIlL Han er 

for lidm r gang mcd 2. s<,me~ICl for:1I bl,v( 
1)~ol\(ln,illlgen'OI Ill~n drummen el m l,fSC 

idræt 

H\ ;ld ville du ];1\ 1:, hvis du ikke rO('lh"! 
ltg hJr 1'0(1 SI(len Jtg V:l1 12 ~ r , ~.i JCI t I 

Il\egel ~\'.cll :11 sige fordI Jeg vlI"'ell:; godt kan 
lide al ro (o~s,i InTlgger og langnm'! o~v,) Jeg 
1\,1 1 ,pl l le l h,lodbnld pit et Ilmchgt hujt plan 

etlgaog ml.'O Jeg fik smadret mit ko~ Jeg 
kUlme godt l:enke 01l&.l1 spI lle hlindbolo1 Igen 
nlen UOI ~Ihg~vel at "cg Jh,d VII blIve vtd 

nleu al ro, ROlIlIll! et til hv~~1I1. 



Ih'ord.an er de , ~ I ro i tt lllt'rt'1 og loI l .~k ulle 

kæ mpe ror t il 1)ladS i o tt t n :n? 
DCI ~ar mut tn tilfzldlgllcd III Jtg kom, 
eClltcrcl m<.'1l det cr ell god op l t ~clsc ltJ/. 
~yncs JI ;'\111.' "de g:aml.:·' roerc Cl IIICgCI tlln~C 
og mløddOnl1Utndl.' (de h;lkl.e, en op I>e lt 
11tkIl) Del Cl hjul Irit'n'ng nltfl dej l,gl ni 
mæ,lc nlr det g.ir bt'dle ot. totcJ rt k !! 'fif 
11..1..1.' h~Ofd3n dtt t f:1I l æmpt> 100 t n pl~d~ p.i 
bJ(kn endnu mtfl ,It!; trOl ~t 111:'111 b:tll.' ~k:tl 

tf;'tllo/! n~ t~llC. $'; lol r mlll nl)~ Sin c hAnt:.t p:1 
t i hu),punkl 

1::, I;"d l ,..,ut lil rllll.. , .. III m:h!. t \iI h':l:.\ndt. 
til ro "'lIjwumnj.: 
Tm:Ol~. nICo.: OJ:, .,111:( II"XO(>I o~ mest af IIlt 
I~"C tabe lyS/cll ,,1 Oll ro~ 

Annfllle lltbtrg 

CSUfc"c .. ·• e' ,nen, !.Om C" .. yld..·.1 "I ell OSR -f'I' ,~(>n. 

K>m h~, #JC'n )II !x""" ',lCl " .1 en ~11c' ~nd,'n m.itk.. 
I~~e noJ .... ~ld'J!~ I~ tn k~pN<!' Dtn "".,I r'~ p..:,....,., 
,"',,"'."' ...... , ro l U\lbbl~okt . ØJ lu, do;<crlc, M .. ~"'I (O< 

,11 s,n: h:r<fcr( n O! -..... ~hc" .... ,<J<,t< "' ~,, "Y OSR . 
• "'1· ... '" I (o lm .lr Cl ,"len IC'" l 

Billedaflcncr 

Som tn Je l :1\ UoJcdl0lodnllll.!c n , \lmlcl· 
sx...onl.'n BlfillI!!,·,,:1 m(," OlLsud\l llg.:1 ns~.11 .11 
b ,Jled- D" ,' l(leOa+I~!ltr En :lIItn mrd \lldeo 
f r ~ kalllfldåbcll har 'o':t,cr afhuWr (ll: de. cr 
pl,uoI:!!110 n .. r:mt~rTlI.'ontl 1TlC'I'C 

Ollledl.'l og "Ideo Ila Sj:rlland W:undt
nkordronill j:lrn (bcUc Inlt l sonJ;,! cl 11 

ninas "I!. mil dia, lw\\' • Livt' i OS H" il 
ild~,1~el son":Ig. d '24 n\~1\1 

11I ~~n nf arr;tnF-ttntnt,d.llntlne 1.'1 
~I~re, ~~ rhrd,: op~I ~ l g~I ~"len 

;\'lldl'H\gl.'r 

endn u helt 

fOl evi 

Efte rl ysn ing 

Søndag rle n Id. JM1Ulll 1996 ha\ldl.' "I 
b;'d~ l,ugØlini fra ~1 IO 00 II I 1100 Jcg h,l"dc 
cn O) hul.' pl. dtn har tf 0131 og h"idl nlOllntl. 
Jeg g lc mle al {Il h ue ll med l'ilI Jo\ 

0.:1 "II slgc Cl medlem har 10g<:1 hUl.'n meJ 
hJcm lor JI 1;I'o'e m'g den Igt'lI 11 ';, \Ir modttS i 
klub~n n~~,<, gang Pmbl~lTle! er !:Ia.le al Jt'! 
,kke mere hllr uel II I "' k01l1 11l1.' i klubbt ro s~ 
Ofll'. ()C>rfor vtl jtI. loreslå al ,'edkon1rrttndt 
dl.'! p~~str m in hue gl~CI dCII 111 J)'ue eller t i 

bcslyrelscsllledlem, så kan de låse huen ",Jr p.l 
kontorct, h"or jeg s~ k~rl hCnlc detl ll iir )C~ 
"ommer I klubbcll. 

Mt:tl vcnlig hilst:n 

MnICr1elfurvnlr.: r 
Chrislinn Peder<;.:n (tlf. J<J 27 46 :!() 

Aflysning 

Søndags aerobics 
er aflyst 

den 31. marts 
p.g.a. 

standerhejsning 
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Nyt fra Langtursudvalget 

Dell nyr: rc·s ;t"sc~ 5111' ligt fOraJl S~n begy1'l(\(Is<:, og ck:t bely(!t r samt ,di,lt. ;lI mlln eOO t K:\J1 h~gyndt 

II! gl~t1f ~il! III 3f ~omnte (15 I~ngtur i!tll. DCI I'\J f VI al lt'Iedt> gpn Iznj;c l Li1 n i-wrsud~:I l gc l. og vi 
er ogs.} ~ii smlt ved ~! Ioove de (,,"'tt pl:;lOer for W mnlC'fC'1l ~ lar 

Plillllagtc lur t i 19% 
V, h:ll I .~".nvt,:l"IdC' _' lUnd Jllercl.l~ IH 11;lEl CIl bt($Cdll.!f."UI 1·5. """1 og tO w<, elmd·llll 29.-1C Jum . 
TUrlT15~ ur cr endnu Ikke 0e51cm\. Dtn.ldo~er undtr~0ges mul,ghcdemt fOl lU g~nnernfCln' ,.n 
ptrl~flll1 2S.' ~7 milJ L;ltlglllfHlyrnl:t:nd . der hat IYSI tol at l'Iit1pr med 31 planl,'tgse plrl~lUrCH. koo 
h(,lVcnde sig. Id el med lem øf L.'\fIglIlI ,; l:dv~lgcl 

F'le~ l~nl;Ctll r.ss ly r rnlll'nd 

S,dsl<, ;\I~ ,,1d.~nL~ f,l l' :1! (~ udd;w net n ... r .. lang!llf!,· sl ~ nn:r'ld f()f1 s .. ;tU~r I år. A l krc~ sidst i denne 
mål\ttl dtlt-' f cr en .g ruPPe' OSR·rOf.re 1~1~1i ... & i 1a"g l urs- 5 Iyrmdfldsk"r~us J D.F.F.R. [XI er 
n~\end'!1 løbende lU ~l ~ ppl~rt "beSlrlTlden ", for der bJ i\ tr brug f ..... 1 m.1ng~ IrI\ Ilhge Iii Jl plaJ1 t~ggt 
o p. 1~ nntmror e IMglll r" hVI~ VI SIo:JI oprelholdt sJdsle .i.Js hojt niVtOlll , hvad angir amal le1 af 
akl lvttm'rog .i lbud lil medlemmerne. 

F'ff'it'langl urt i 19% 
N nuvzrer)de lidsplInkr er del uklarl, om del kommer en egenl li~ k r l(l!lIlglur I DSR·rtg l , 1996 
(kr l'I dog Ingen ,i!.rund III ;It ron~J"le af den grund, f(lr dcr el m.lS." CI al andre muligheder 
D.F.F R.'s Kobf:nhavn~K!eds gennemfører i \lg~ 30 en [Ul I Mec~lt:nbu l g' Vorpomrl"lem , dtl 
I"IQId(l.\!lI!' c Tyskland. DSR er rcpr<t,.;en lelel i Krrlhws MOli('lIS' og i-"Ulftu rsudv,llg \'ed SOlen 

Mnlle r OvLslen~en , del også et med Id at planl:tgge dc: nne: (ur 

D.FF R gtf\f\emloltr apl 1\' ftne kHlglure, en i TyskiatHi og 1"1\ ,S".101cn F'oIg ClpSI,'gc,1C på 
Langlursudv.l1gcLs opslags,a..-le og r('lg mcd her i hl~rlet. 

LanJ:tursa rlen 16, apri l 
Du k:lJl fo mere ill v ide o rtllnngtuf5-DklivJlcleme I 1996 op. om lilJIt!!Ure t de' hc::1e ItI&C' 

lirsdag 16, allril k l. ZOo 

De r inVIterer u,j v3 lgel I"ICmlig 111 !atI~IUISllnell , OSR. N:rnnere 11110 rl)lger , men hu~lc !lel el kun 
dm f~I1 I~S I , det ~ zll er ,g r:tnscme for dagsordenen. 

LunglltrJud'"(Jlgtll medl( Hlmtr t" (ll(uJOl/t RinglIo Il..ungllll$'OCh~!J, Dit Xommtng&,d. Btm 
Joh,,~t". S/ffen Mølltf ChrmefUt n, Dor/he &/f/eI5 , S"".:mne 8rlldtrJen, Jern Heimer 0[; une 
t/(ln.,en 
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Nyt fra Jnstruklionsudvalgel 

or f~~ (r .... f'CJ"'L. 

'" ~t"y("" 
9:.':JrmandseOA ge t-

Sig nærmer sæsonen og inS1nlktiOnsudvnlgtl ~.:lI1 oplyse, ni fcr$lt Ito!'tliske styrm.1T\c1skursu s fincer 

Tursd.ag d. II .april i llSR 

TIl",eldlnb~hste og modelIC bli"er opslået i Slyngelstuen. Pli. modet orie nl ere~ der og,1 om, hww!an 
den pmku\kt Sl)'rm..,ndSIn~rrukllon bliver ahiklel. 

Igen i år er vi nodl hl al slyTe lilgangen af de langørede, og derfor bliver inlronflenelne for kiUl lne' i 
;\r. 

!\'1andag d. 15. a pril 
Onsdag d . 15. maj 
Mandagd. l7.juni 

Siifreml det bliVer no,jvend igllJled en ekslr3 IllUonfren. bliver daloen siler op I Slyngelslllen. 

r,.'led venlig I1llstn 
I nSI lUk t IOnsudvalget 

" 



Kanind ræberkursus 

Kampe!! 0 111 Gu ldring .. , r n ro rl.}lI,' lIr r ! 

N 'JVnCI U mSlful(wr · mm,1ru k1(.'I . 

5;1 tr del rr~m med de lungm:..klc f('\"%l'Idc,. n5. 
:nsl rul.:!II)fI$II!.1v~l gc l :Iuer byder vclknmmtu p3 
del b.::'Y81eck k~nl"dr;t'bcrkul'<:,,~ (~ in!>J Ivlr· 

[ørN den 17 . !9 mnJ . 

Forrniil~\ nlcd kur~cl cr ~( komme hnlanden vcd 
i S1(~se<1e $!lU~IH.)n('r ,:vi henvl',t~r i ØV"~I Ul 

·M~o.:den~ bog", ~o'" Jlk. der ~11 dellJge 
kUI:>("I. o...r h~v( l..es!. f-øJ~ de l~g{' r af ~lcd). 

G ... nncnl o~d!>t:r , de: ohe (Ill!\del 011l d.lghl!: 
d~gss'lunlloncr. blive, kurSisten , ~!;Ind li l ~l 

håndlc~ rnhVcT kanir.raa (IS d~lll\eS fIlMS,!!n-
1TIeflSVOrm'. for Ikke ni sige indavled~, knlds· 

(:r I le r. Vi hat aUerule '111 konla kl \lied fNcnde 
kan",drzb.ere·, liSA. O; denor kan vi for rOlSI/, 

g.mg præ.\enICIC Cl !w rsus, der aJI13ger 10h",.

natcon31 karakltr. (Thc)' Me: n le;\n. mean k!lI ing 
IIlllCht!\(I). fXrfOl upf\l!\Ir~r VI lil. ni ~omnlrndc 

dl'h.)gc,~ bcg)-1Idtj· al 111døvt slds!r lrs OVt(
Ityc!.\csmOIlOCf pi! engelsl.:: 

T, Wjl yo", ;tl! lN.lo,t Iht Vlht,~ dl' ji" . 
·"Ht .... /'" /1I"Shs "UlSI il 1011 fI;IO.ttd·· 

ldo .... t d( ps)'kologt~kt og men neskelige 
r')"slclser!ur kU,,(1 nllurl;g~l( rn pm e~ 100 
200 DKK. 

Kunk:tn-ena·n " f hW. Klin d( bedste opnfu" nI 
~fM"le den I\ell ige G"ldflng..:r. pt:l'mien. der rf 
~.\ ('('(!Hllglrt . JI dtn Ik~!' e ~ 11!l.~ldlC"1 i ro
k I ... bbens Gr:ll1d Pm skab. da denne momre: ikke: 
kU1I1'It. :lpf)'lde forslkll!lg~kJ3~cne flH Lloyd's : 
Loodoo. Men Irye' ,k);( relr1C"ldigherl. vi hM 
aUINir.crtde C(lIsorer. der ilglr~g,vMl 'lOlerU 
din ondS3tS I deres ·· l\lld or ,ood Spol repol15'· 

Kurstt "!oIMr! ('/1 OSR frt:dag IIdhgSI kl. r7.00 
Husk IMS. tropehjelm og lommtlygle 

'Se c fln hlmcld,ogshste ,Slyngelsluen. 
M3~ . ddld:;cr,lIual; 35 

KærlIg k,lkr IKelICe hI lsen tra 
InSl rukllonwdvalgel - hy,~ du YI I videre 

Turbodonnaer - Hvor er Ihenm:'? 

f"l/""~li'}fIJud~(J/s""I",r alunt., III df'1 efl heftill 
1,,,,!nt.1:pl (l/ RlUfld/lJ:f If/Jlr"kl"'U fui J;mJlfl

a{ftflUf!t. nf.! rit ,!o,· hOl li srl,r,~1 os s~lv : H~",. 

u fil/t ",,,t d)'gll.~(' t"'lf/dff'J:~ ' (lflR~IS.' UIU:"" 
,/t <.If( "pc rtrer Ulf/J!,I ,,,,It ba,~ fjt"'flll,~e l i lljt"I . 

(JI~r tI' (It wV "II ". ·t'·sIvHle J(r"u.SI! f IInd,·t 
utdt,? 

Af i ' lS lnJklllnldYl'Ir~ct 

$VANF.MØU.EHAVNEN Gtllntlrl "rnlere" 
har udyalge, (oreligel ntle enlp,rhk", undrr

Ml~tr$tr YI henltder . dtnnt fOlbilld el ~t op
mæz1csomheden p.1 "M1rt.:t.Iens oog·· - og tcn
defl!Otf\ er klar: 'orc~ IUl bodoonltr tr hye,ken 
enmmmc:. nervØ!ie dier I,der af bcrcnn~~lng!1. 
Hhmmm. HvorfUf kommrr de Sil ItiC og ,nSlfil
erer'? El del {oru ,. de g:Jmle iMlnlklorer lIar pri 
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madvnn:l n~kker1 El del (('udi . de Jndre ,, ' lid har 
I,lgel ,'III.: SlyTlI"1ndSpudemt? Elkr <:, del fordI. 
mM, ~Idllg f,ir "hkil b&ltn I!1('O /"ir .. g'i)n~olrsne 
og ~ .1'rdrl .. ~ ljen$tvi ll ig .. ungt AlHndlige orn
e(rel. Men mA uge hllo1Jdct' mr.rl t O UI~1 lOtr. 
drr rnd~horde( Fy og Bi <kl I >lyng' il.1;c k ~n 
fOrtlr"S: hinMdcn. nICOl insistereJ p<1 al de Yil lil 
Skovsho~cd på I/(xh ~r en tsc:n<k østcn\'ir,d'J 

!)tI kunnr v, gud! u :nke os .:u yide' Dc:r1or 
int.lb~des :Ilte kv indelige- tOstnIkw'er lil en snak 
lIIed In ~uu.kllonwdv~lgr1S dmo 

OnsdaJo: d. 1. mllj kJ. 10.00 i OS R 

,å v, ~,," il ~ef\dl ~uli$ I ,kJ,;(rl SkI,v dIg pl 
lilmeld'ng$li~l~n Slyngel~l lI"I1 , når dell 
k.ommer op, s5 disker vi op med kaffe og kage. 



Olienteringsløb 1996 

OivisionSlurnl' ring. OSR deltager 
Ef!er et par år~ pau5e har O-sektIonen beslul\el aller al delt,lgt: i divtsJons lurntnngen, denne gang' 
samJ.Jbejdemed ARK og KR. Vi SllUter I 6 division. som !:lestAr af6 klubber. Som det fremgår;]f 

o \lerslgten på bagsiden. skal vi deltage i IO matcher henhold svis den I l april og den 21 seprember 

I begge malcher løberde 6 klubber Jlle mod alle. ARKJKRlDSR skulle gemt" stille er hold p~ 
mH1d~1 30 løbe~, Idel dellOlgcmc bliver fordell p5 Il forskel lige banee afhængig af lIlder , køn og 

o-løbs erfallng. Banerne vancrer fra 8 !..m ~V1!'r orientering h13 km le1. så der er rntJhgh~der for ~Ik . 

Som falge af matchen d!';!" I ] apnl har \il ~flysl Ga~eh\l~I"bel den 1.:1 april 

Kursu~lilbud!!! ! 

ØSlkredsens udd,mneIScsud\i3Ig tilbyder følgend e k:un.er. som Isæl henvender sig Id vok5ne 
"~gynder~'· og ··lidl ii!vedc'" 

OMø Enme 
20104 Kor1'a:' .~ning j liJb . Oflen lermg I forkaJll 
25105 POSI Forenkling. pos! aJbqd.: 
22106 Valg af O ·leknil,. efter lerr<tntype 
05/1 O Langslræk~ ·oriente ringl VelvOllg' ·Oflen lU I ng 
OJ) I I V,ci<"r"e~ .. nrl .. k"[\,· "l~ ri"nl~,ing 

Mf!dt~.stt' d 

Sk~mc~kolen i HII !erød 

Roskilde OK 's k lubhus 
NooeM Skole 

Sbnse.~ kolen i Hillerød 
KnmO .l~huS<'1 H,II,..""I 

Spørgsm{1i og lllmeh:ling t~nest [6 dJge for) til Johan · (se ad,,~~sell e lefon p~ b~g5iden ) . 

Deprimeret reportage fra Bagsværd Sø 

I da~ er del 2 mAneder og 1:1 dage. &idel1 jeg Sidst T <lflkeme tlyvel for en kort mln(1 101 

var pil vandtt. Mine hænder hgner blIl1ertl mper 
og min ende har f~t:l crgomeu'noml. Men hVild 
kaJl Jeg gUle ved del '> Ikke M1del cnd al lade det 
g;; ud ove, skøjlcløtJcme P;j BJgs~æld Sø. for 
gud hvor ~t l de dumme ud. 

Je8 ser dem d~ghgl. når Jeg skal td n·,rn,ng nc(le 

pA Anlæggel . t'r"ver al ig.norcre dcres ~ndss v:l ge 

p,ruetlcr og glade r~b . Der er Ikke noget :\l være 

glad fo r, knn de dog ,kke falle dee 

Isen bliver tyk.kere o~ Iykkere og min leknlk!"~ 

I glemrrn:bogen . Og en ting er s lJ...kert, Sophlen 
holm e r l.mgt kønnl'fl' med ,ob~de fOlan end 

~ommef\>armen I 1995. Hedebølge o;; masser nf 
robåde po'< soen. B,une ben. ~m~ !ttVitgtSJ1l1 m<;er 
Ilnko!. mange sko og vand-dllnke pa bioen og 
'·kineserlydc'· p~ ~~det. Del ~ar lide r 

D<:I \I,1';(s t~ tr. lige når leg iibner do~n ind Id 

renlerel. s~ kan jeg både ho, e skoJlc lot>erne 

ncde fr3 $Øen og e rgomell"ene p:' I. sal. He '! 
u lideligl S!i ~cd Jcg. at der ~I å r wnrrenLtlg [l ;~ 

mcnUXOltt l lang lid I.'ndnu 

EIgomtter · dl~playe l hJr ælsel S'i~. tn ~! r~ mm 
hornhmde. og )l'g går gt'me md l om

k l æcJn\J1gsrufllm~ 1 I tt.mpo 2li Iryl<. 225 . klæd~r 

Tl1~d skøjte· og skdøbtre, der I~bt'.l [or""Tel om I tempo 20 og s larler mm op~':llmnlllg I 
rund I m~. II ~ m hinanden lempo 18 
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Når Jeg ~ kal hjem, bhver jeg igen mIndel om 
den frosne Bagsværd So, Lige uden for døren 
I)'ser søen op I mørket med si l hVidt ISl<tppe. 

SkøJlelobeme er g5el hjem, og s~n virktr htlt 
uigenkendelig og fremmed for mig. pn cykel
turen fryser fllJt hår td ,s og hændernt bliver 
løde, Del med hue og vanter gM jeg personligt 
ikke II\d for. Jeg ser del som en sejr III 
froslveJret.31 p.1kke sig s.,idan ind Og den glæde 
skal Hr, Frost ikke have_ Han kan Ikke få både 
SOtn og rrug, 

Ska' vi ha' en lille en? 

Med 68er mOU<let Make Love - not war 
markeredes en ny æra indellfor det eurO · 
pæiske ind ivids forhold lil kroppen og kønnet 
Del Freudianske perspekl iv bolgede !IlO over 
ungdommen, der der havde OpdaKet. at 
aggreSSion kan omdanr.es til noget POS!I1v1. 
noget konSIr\Jktivl. Krig er kun den 
forsmåedes redskab i kampen om at skabe nye 
grænser. 

Denne tendens kunne helt konk.ret læses i 
EkSlra Bladets spalter. hvor Heg ler og kom
pJgni åbnede op for besvarelsen af sex 
sporgsm~ l . Og rundt omkring skød kollek
tiverne op som små paddehatte, væresteder, 
hvor man som bekendt ikke kun nojedes med 
at eufor isere sig ved &1 "ende bolleme. 

Med andre ord. den (uldSlotndige integral ion 
af privatliv. arbejdsliv. økonomi og 
seksualitet blevet Ideal. som måske kun en 
begrænsel gruppe stræbte efter, men som ikke 
desto mindre også tegnede retningen for en 
holdnmgsmæss ig lendens i befolkningen. 

Kom til sagen .. _ .. 
I dag er der, som der altid har I/æret, b5de 
SIrammere og slap~re inden for kærl igheds
problematikken. Vi fra Jnmuktionsudvalget 
ønsker ikke at tage polillsk 51i lling i den 
sammenhæng. men derimod al plpege. at der 
slet og ret indenfor udvekslingen lfkrops, 
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Om nat ten drømmer jeg om skojlelobere , de r 
drukner i søen p;\ gnmd af tovejr. og jeg griner i 
søvne. For ihhhh hl/or )eg glæder mig ti l 
skøjteløberne forsvinder. og VI igen kan komme 
p~ vandet. 

Christina Rindom 

I/ædskcr kan blil/e tale om farlige for 
binde l ~e r, K.rrlighed ag sex kan få konse
kvenser. og munde ud i følelse r og ikke 
mtndst hårdt arbejde. De løftede pegefingre 
hor udfra den belrag/nmg en I/is nYlleværdi. -
detfM anmeldelsen af m;\nedens bog "L'n.dgå 
"cn$k~1 gr{ll/iditet (m.m .)"". 

GUlI1 mi-cheek og SkUIIlfid user 
{b<'lgannle ldelse} 
"Ulldgå uenS/Ul graviditet (m .m.J" er en lille 
ol/erskuelig bog sluevet af overlæge P2U] E. 
Lcbcch. Bogen er Irykt i København 1992 og 
udgive! af Komiteen for Sundhedsoplysnmg 
med økonomisk støt te fra Sundhedsmini
steriet. "Undgå ulIns/!.et graviditt:t (m .m. )" 
kan rekvireres hos de almtndelige prak
tiserende læger og er i øl/rigt gr3lis. Den 
handy slOrrelse (middelSlOr lommeformat) gOr 
bogen lil ct velegnet bærban opslags-.,.a: rk , 
som så kan konsuheres, hvis der skulle opst~ 

vanske lige sltualioner. 

Bogen er skrevet i et let forståel igl SJ'lfog. 
uden at den af den grund kun henvender sig t il 
fjortenår ige med læsevanskeligheder. For · 
fatteren forsøger allale direkte lill.rseren, og 
skønl den hyppige brug af tiha1eformen du 
mhke kan virke en smule anmassende, 
udtrykker den S:lmlidig et n:esten I/ellykket 
forsøg p~ ikke at virke klinIsk og WC-agtig. 



Oe fors kelhge prævemionsrnetoder illuslreres 
løbende med legnlnger og son/hv)(] fotogra. 
fisk e gengivelser. Egentlig inSlruklive er 
fOlografierne ikke, I mOdsætning lil reg
ningerne, men de gi ver små ve lfonjcnle 
pauser i læsrllngen og Irlforer ved brugen af 
sort/hvid en lIndermcgning af del paradoks:rle 

emnets saglige karakter. 

En bred vifte af forsk e llige præventions
meloder gennemgås i bogen. Vi finder det 
forfriskende al se, hvortlan man h~r v~lgl ~t 

integrere agsi! de mindre ;lIIsele metoder som 
f.eks. rylmemclodcn og afbrudt samleJe
metoden i listen over sl'angersk~bsforebyg

gende fordnsta lrnrnger (se skema ). Man hil' 
dog ikke y~lg l at inkludere sam lede-ben-og
c i I rosrnagsrncloden , I' inlcrbadningsmetoden 
OSv. (kæ rt barn har mange navne), men 
lInd la g~t denne skonhed.,fejl, er hsten både 
fyldestgø rende og hrugerorlenlerel. 

All I all er "(fm/gå uø,u kel gravrdm:1 (m.II' r 
en hAde I'lyskahende og spændende I f~ m

slltlmg <.'g hch~ndhng af Slof lil eflertanke . 
Den kan ikke indtrængende nok anbefales 

Til shu er de r kun at Il lfoje. al dC't selv
følge lig . lllC'd dC'nne bog som med anden 
oplysend e lillemtur. hand ler om at få mOO' 
tagCfC' n indenfor terapeut isk rækkeviddC' Om 
del lykkC's -, VII VI lade være o p lil den enke iie: 
læser al afgøre . /~ f( - , 
Med venlig hilsen , il ~ 

;e: . 
i 'J Instruk lroosudv31gctS 

SikkelheJsprævC'OIlvC' Råd (IS R) 

"Hvad enhver roer bør vide" 
eller ske ma over svangC'rskabsforC'byg&C'nde meloder. 

Melr..:lenS na,n Bru~s af KIZ'Cf Sl ~~crhtd a, · Btmlrr~ n "'gtr 

11<.· .. h'crrdclsc " \<lfkninl(er 
ho11~gcn 

Koodom \h"&1I N" 90'.( elin lng< n BCj kxll([ 98.4 mod L~!J!!ll.C 
"summ, " mele 

P~ s~ar Kv,~n l. 9<» elltr " KJIl ~,ddc i nungc IImc, 
~~ 

SL\lln cUt, K,·,nden N'I "" r~ Lel ~I ~"endc . men ~ k l l \)(u ~~~ l iSc 
ncmelll rUf ,_mlejC 
P-p,lle, Kvinckn I. OOO~ Nni:k I$I~' hviS m:1f\ har Cl 'cgc lmæss il!' 

iI:Imhv 

.... I!n'pillcr Kv,nacu I. ,.". " lur hv,s mMl ~ar el lel:,lm~sslg t 

~aml,v 

SporJI Kvmdtn O. 98·99% "Iogie M, ndre c~nc l lil kvinder. okr ilJ<c :-oar 
V,o:'( 1 )!'~"I()C 

Sim: pt",iO!kr KV lnckn N" 65~J· lngen K 'lr"er () I ~c,pl l rI 
(rylmt metOOc:n) el btgge 
A1brudt s.:rmkjc Manden N'J 70-80',0, Ing.:n dier 1\;Lc W. dog 5j!a"ge bI-.;j ' e e"d 

" in~cn melode 
Sl~,;1o~3. ion Mand og " " 00% Ingen dl~, h,,,, "W SYGdom oS n.1r man ilJ<e 

kv,nde fl SkJI have fluc børn 

, , 
I 
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Den 9 IO. marts Jfv i ~ les Dam\( For~ning fOl 

Rospons Hovedgcneralfors.;'m l,ng 

For en oel ~r siden fik man virkelig meget ud af 
al vitle delegeret på Hovedger.cr-Jlfors~m· 

lingerne. I.ordagen blev brugt pJ dcO~t og 
gruppeMbe.tdt om rofllng I al almindelighed. 
hV Ilket vaj spændende iH v~re n~d 111. 

Men genr.em dt SI.;:lstt ) S M har man haft nog le 
OIF· follo: LIdt ~( ho lde forcdr.Jg for de de le!!e rede 
om problerns(.Uingel • Idnrncn ~sv<trTt li at 
de. ,kke vzret nogen su::ces . og sanlmcnhnldl 
men m~rkb;'U"t ,nterne prob'C!TI(( I Hoved
bestyrelsen. hvilkel he:t l.:Ian ~om Ilt ucltf)k fm 

DU KLNDU? 1!:(.(;,LLIlNl OM OORO ~ 
... ,NC,tN ~15K 

... Il\ItrlN KVtNDtR ' 

Interessant forslag om DM 

lU.e klin IIovedgem:ralfO!"samhngerne har tr;engl 
III er. fornyelse . Også ilfviklmgen af OanrJl.lrks· 
meS ler.; t.: Abeme har i "og.e ål været en ,ynd lop 
le med massevIS ~f afmeldinger ·'B,llIge 

:-'1eslerskaber'· . to ti lmeldte med k lasseforskel 
og et hav af løb, der ,'<.ke ~I blevet afvikle!. 

E" mmdrt arbejdsglup~ Solue ~ 'g. eiter det 
skandll)0SC DM i fjol sammen fur ;It drøfle: 
fft"mhdens nfvi kl ing af D:lJ1mal~sm(Stcrskaber · 

ne. Vi , DSH har dog ikk~ grund til al htlvt 
dårlig ~& mvllllghelJ OVC- 91 f.;J. b ' llrge mester· 
SJca ()C:I! V, har som rege l vllnlJel DM , bådt)"pcr 
rne:d m~nge dellag~nde hOld og hvor kon· 
kurrencen har værer rig1Tg gO<1. 

nogle af HovC"dbeSlyrelsens med1cmmer, hll de! 

dl <kl!a~e pl en Hovedgene .. alfol~mhn8. ~ærel 
en blandel oplevel.<;t. Der er lOgen Ivivl om. al 
mln eftc:r s ld~te firs Huv~bc:nc: rJ1fOl$alT1long 

lrænglt" 111 en fornyelse vedr fomlen. ll;J:vnte 
gener.llioftanllJllg ~ktlt te Jfvlk les ~ 

I h pr(lver n13n noget ny!' . Et loHe.\pd. hvol 
man S ~ ~I dmhe nele emne, Indenfor fOnIOgen . 
'-:KJ 0$ h5l>c' poi. n! denne fomyel~e kan være 
medvorl.:trode 1'1. at delle ar~ Hovedgeneflll. 

forsamling og de ~ommef\de. bliver mele 
inlere~~M l e at ovef'\l!rle. 

Mene Bacher 

Men vej DM I fjor, skinnede del hel! ~ I"n 

Igenllelll, ~! milnge prov 'II .(~ llI bbt-r fOlsog:e sig 
med del tlIgeise I nogle ··Iene lob·· for al S(O!t 

nogle bIllige meSt ers ~ 3ber hjem !il klubben . 
Kotumen VaJ. al hv,s nog le st !t'rker~ hold mcldle 
hl , salT'me I",b. ~~ ~\lnne ··man JIl bolle melde: 
fra'· . 

Med el ."eit nyt IO hag. dr.r foreslås vrd!~gel p~ 
den ~ommefldr Ho~<,dgenef3lforsamling, S~r del 

ud hl 3! dCI igen vil komme mere konl:.1I!1en CC 
og kl3sse OVt , del. J I Ylllde er Oanmru~s · 

mesterSkab. Fors l:.ge ne ~e l I al Sin enkelhed 
dIedes ud· 



OFfRs Hovedbesty relse foreslAr ændrioger af 
RE(;U l.ATIV FOR DANMARKSMESTERSKABER 

(se eJlt' rl'illgende begrundelse for forslaget) 

Gadlle'lde jorml'!eflng: 
J. De :ir D[f godkendl" Ule.~!crskab!'l (Jb er for loden 
følgende~ 

Dobbelt-sculler lor damer 
I..tJ\lz gl slngle·sculler 
Dobbotll -sculler 
Dobb.flrer u. ;lyrn1. 
lel~.fjrer u sl ynn 
Smgl~·scu llt r 

Slflgk ·sculler for damer 
Flrel uden styrmalld 
Toer uden ~lyrm4l1d 
4-~~e s Inrigger 
Dobb .firer u Sl~nn. for dam~r 

Ouer 

Fon iag; 
Ny linje rndfø)t'-s sids\ I l Dk!. 

2UOOm 
]000 nl 
lOOC1 m 
2{)00 'l' 

'000 m 
1000 nl 

201Xl m 
2000 rn 

'000 m 
'000 m 
'000 m 
2000 m 

El l«Ib (oes kun , såfremt del mlOlIllllm e, 4 
IIlm~.ldjnger fra mindst J fOfskcllrge klubber 

GlclJrnde !OImu!uJnS: 
HidtidIgt stk. 7 blr~er 1,1 SII\ . 7 ,I: 
7. Ved DFfR~ nJflonale Forbundsmeslcrskabcl Sltl 
der ::!~ s.amm~ (egle:r og besren,melser som ved DJfl 

lT1a rk Jme~!erS~:ltxfl1e. Dog kaJ' medlemm~r af r(J · 
klubber udenfor dans~ oml~de ~tJMC: , let) Ol r'\ for 
bI.ndsmesterskaber Delle kan I~~. , s~fremt l!l~l:>Ocn 

v medlem af Dansk. Forenmg fa, ROIlK'rl, J"Or 
OFm~ loves § 2, SIIr. . 2, og sMrcnll medlemmer frJ 
d ~ p~g~ldfndc klubber Ikkf har /"\"1 ni al lone ved d 
~ndel I;Ulds IOfl1eSlerS~Jbrr Er IW~nn.1'vn l e bt'.I,ngC'l
se, opf~ ldt v,1 kr~l'el 0111 ~!atSoo l ller5J.;~b, bop~1 og 
forvdg!ende Ilarla jvnf. regulat ivets 51k. 6. ,ue 
væn g~ldend~ . 

Porslag: 
Nyt slk 7 . 
7 Dfr1h hovedbes tyrelse udsu" .. e , nallonale 
lo! 00 nd ,mesterskaber Forbundsmeslers k ~lxl 
af vikles Over mak;;irnalt 20Cl0 mettr , eVCflfUel 

med løs Slan. Porbund smeSle rsbb~ 1 ~~ n 

udskrrveI fo: Spel:lrikke "Id .. rsgrupper (I" eks. 
MJSlers) for mandsk~be r sammcns.1t ;Ir begge 

køn (mil) og evenluelt meJ handIcap b,He ret p~ 
mandskabets alder og sammen.~æming af køn. 

Hegmndelse lor for~lagene til ændringt'r j Regu lativ for D:mmarksmesterskabe r 

El Jf ho~edbes t yrelsen nedsat udvalg omlring 

,ltviklrng af DM 1 kaproning , hM fremsal for 
nævnte fOlsl ag ril forelægge lse DA hoveelgene. 
ralfnrsJmlrngen. Udvalget el kommet frem III, at 

der skal forsøges ændringer irnknfor Ire punk · 

I ~r B redden, Maslers og mjnlmumsbegr~nsnlfl ' 

gel. 

F ItJgende løb rorbeholdes breddeJl: 
Inriggere. 4+. 2-t og mi~ 2X ~lte gøres ved. at 

(Cere der har repræsente l ~ t Danmark ved 

Juniorl~eninr NM, VM , OL og NC mden fo r det 

S~ r1 ~ste år ikke kan de llage I di~se lob. For at få 
endnu fle re rocre med I ui~~e lob , sl sk:ll 
distancen v<ere 10lXl m evt. med lø, Stllfl. 

Maslen: 
Der er dterh<1lrdell komrnet ~'n h~1 del MaSle r~· 

r~,e , (jg ae tJur ogs!'i de ll ag~. ved DM f;or JI 

.~amle nll~ MaSlerS 'ro<"re i el feb. for~s l år \'r ~ n 

Aben k la~~e r 4+ /4-14X Der skal være en ~,",r"lel 

klasse for herrer og damer . Del udregnes hnn 

drcap :Ih efter holdtis samlede alder, forde lmg 

af k on og badtype j lighed med Iluv;erencle 
hancl icapbelf'glllngel 1 ~Ildre MasH."rs- lob. De 
flesle klubtIer Hr mulighed fOl a! 5a mmensæUt' 

<"I Master.~ · hold ved denne losning. 

I\-'Iinimumsbegrænsning: 
Et lob skal kun roe~. sMrtmr d~r ~.f 1lllnlnlum " 

tilmeldini!er fra) forskellige klubber. Hefl'.:d 

undgår ~; en del lob. da roe-melkluDbemc m:l 
lære al benylle Jll ~rn~lIv trImeiding. V, b>.lr , ,~ fr, 
flere de ll:lgere t ilt <Te lob, h~ilket klIn k~11 v:tre 

1 D llt ~ Interesse. De beds te roere \lil mode 
hinanden. og derved fonder \11 den rr gJ;ge dnnsk~ 
mester, 

Melie Sile her 



RESULTATER AF INDENDØRS DM. 
Id :-1et te Bache;!'. 

Som lov~t ~ ~idste n~er . br Inges neT OSR-{oern~s re~~}latB{ f(d 
)ndende~s-D~, hvor V\ gjorde det s~ tlnt . 

Res~)tatern, k~n måske 09sA bruges som ~61~stok. hVlS D$Rs - ~l

~!~~e!!:e· TOtiOr.d.StE!t' vlj l etgoJfletrec€ 1 }()uCD~fl og prøve 51g 

~e$u\t~te~ne bør 1~~e9 ,'ledeS : 
Øverst 6es ~oelen~ resultat IT~ )0cda9~ns t'dtagn1ngs10b 
r.edOrst ~0ndagdn5 t)naleresulta! . 

Pige 14-16 lr: Salve) t1al'\:S:.rl II' ~ Ol.s3 
t 1,.. ... 1..[ Ol >t 

OQ,/TIf'r )9- '2 61 : lo'!tltte ~ull'llLlh:1"t. l'\T_J 

rlioI.l.t.t' Ol t1 

llP<~ l \.0 ~a.!; lev I"t. r 4 

flN'Al.E Ol 49 

L . r !"~O(jr Ucsan I'lr ~ 

fl:ot"L[ Ol ~ S) 

!)4Jfl.I! \t,-;n IH"" !:~\'le H ... .s1 6V l"\y . 1 

DlUP.C1'" 2l- H At 

yr""t..t; Ol 419 

i!'H'I"l1tJ . CltrlD=" (II S 
rJ}f~L.r: 

Cheri. c.ed"e" ."\f 6 
rt Io'At.t 

Ol -S, 

01_;'7 

CflOst Jlll\ClQIl. nt' '' 0\ ~~) 

rt ..... l.t o:; <4 "J 

!it:ln.h& ~1I,[1ll'" .. a.r. 1\1 

p'rN .. l.E: 
01 :<14 
Ol ; u 

CI'IIIl.iHfl aro~!. "r ~ Ol.} 
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, O. marts 1996 

Reo3k1,OfI l,sb!11 .!eMtfl lal\s~.) • BaggeseflsqaCle 19. si In. 2200 Kbtl . N 
lif. (pri" .) 31 394079· 11f. (orD.) ·15 97 26 !IS el. 45 9122 I ' 

Tryk: llrOflshO j Mi flilryk • OpltJg . 1400 eks. 

ADRESSELISTE 

DansICe Studenters Roklub· Slrand>Jængel 5~ - li 00 KObenna >J" ø 
Pnsl!}lrO 500 34 66 • KOfl' orlrd onsdag og torsdag ko l 18 - 20 

T e'elon (Kokllen "9 Kontor) 39 29 63 26 
MEOLEMSTELEFQN (Garderobe og B.\dhal) 31 16 ~ , I 

Forma"a: Kils~/er; Sekrelær. 

Hennirog R~.srTl<JHen JOlla" Fryd~,,(j;thr TIlomas KrutnflOH 

Normasve, 101 Engb.:akken 27 1101s'e'r.sgaoc 40. 2 
2000 F'eaer,ksberg 2830 Vrt urn 2100 K.øbonhavn ø 
36464767 d!>8~ !l60~ 31 38 n " 
Kilproni"gsc:/'rel ' M.l1Itrlellorvilller: Irrslruktiorrsrochef: 

Jens enr F'orrrel\' o."shan Pedersen Ka'e~ Brems Foy" 
QsIC'I)IOgade MF .Sl III . Løubsg. 29.2.ln Valbyla"lg9. I 06. 1.ln 
2 100 KoJ!)enha"n ø 2100 Kobef>navo O 2~ Valb~ 

31380997 39274620 36 45 73 2' 

Langlut"Sroc.hel: Konl;ngenlk.:tsserer: K.JPfoningsudlfiJlg: 

Chi!lrloue R,ng'us Kun sk"hlige Ilell~ . Oenina Freae"ksef'l 
Aost.''''Jo,yg~de e.4.th . OSR. SI,ond\oænQe' 55 Soloelfel 10. sUv 
1130 Koo~ni1a~n K :noo Kooe~ha\l" ø 28<:0 HOI'e 
339333 OS All ' K0I11I11g~n l>:a,<;s 4~4t0617 

HvsfOfllalle,: Kogemesle,; MOlionsrochef: 

Mogens Halll Susanne A.gersnap J(!spef Petersen 
StrandVængel 55 H C.QrsteOSVej G3 Brondkæroet tb. 2 rh 
2100 Kabl!"n'l;t\l1"l ø 1!179 Frcbtg. C 2500 Valby 
3929801 99 3~ 36 860~ 3117010t 

Motion .. rocllet: Kajøkroc."'e' · 

TeisP Hansen Dorlhe Bar1et~ 
T;'s~l9I!9<1de 66.3.lh. MMhagaoc ,. 1 11"1 
2100 Kooenllavn ø 2'00 Kooenha\ln ø 
31208096 3927 åS 82 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 

FOlm;mrJ: Kasserer; Sekrelæl: PR·iJr~Jde : 

RI)I\Alcl Oausen N,S C. J Scnmodl Jollan Fryo;,ocat .. Jacoo NOfoby 
EmJelsootg\l&j <14 Hvedevel t ~ si. Engoaklo.en 27 NOrdte fasanlfel60 
2800 Lyn!fOY 2700 BronS'loi 2830 V""m 2000 freoe"ksbe'9 
'!I 88 ~t! 86 31284871 åS 85 8&05 31 87 O<l 95 



Orienteringsløb 1996 

Oato Lllbslype Sko" Arrangør 

m /O3 B u Hinge Koge OK 
I ()J03 B To lslfUP OK Roskilde 
ISI03 NtlL-Sprillg Cup Egeda m FIF Hilkrod 
16103 A-Spnng Cup Gribskov Vest KilddlOlm 
17103 Stafet-Spring Rude Skov P.1. 
17103 G.5sehus Ravnsholt ... DSR . .... 
24/0} D R3voshoh S.G. 
JIIO} A Eng10fte M:lfibo OK 
4-6104 A-Påskelob Fanø Nord /Syd/ Mi(1I OK 8ibJt:rg 
I JI1)4 Di,,"isionsmal('h Nyrup Hegn OK Skærmtn 
14I()4 Gbehus Ravnsholl ...... DSR .... 
14104 O-s lafet Kalby Ris Her lufsholm 
;! 1104 D s tafet Tokkekob Hegn Liller(J(1 
21104 B Gribskov Mårurll Farum OK 
28/04 B S~'eTlge OK 7) 

2U09 Divisionsmatch t-Iedeland OK Roskilde 

T iJrneldillg= 

GAsehuslnh: 

Øvrigt' løh: 
(14 u3ge før) 

(Se ogs ~ sidt: 17) 

Mødetidspunkl: Søndag mellem tOog 12 
3 baller p5 ca. 3 km. 5 km og 8 km 

Johan Frydendahl 

Enghakken 17 
2830 Virum 

lif. 38 J 7 61 52 (arb.) 

lir. 'l5 85 S6 OS (pnv ) 

A.FLYST 



02 6 3 4 KHC 165 00 0 
VIB EK E DE LFS J AMBEN 
BO RGERUÆNGET 78, ST. 
2100 KØBE NHAV N ø 

Orienteringsløb 1996 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

4-6/04 A-Påskeløb Fanø Nord/Syd/Midt OK Esbjerg 
13/04 Divisionsmatch Nyrup Hegn OK Skærmen 
J 4/04 Gåsehus Ravnsholt *** DSR *** 
14/04 D-stafet Kalby Ris Herlufsholm 
21/04 D-stafet Tokkekøb Hegn Lillerød 
21/04 B Gribskov Måmm Fal1lm OK 
28/04 B Sverige OK 73 
03/05 D-stafet GI. Grønholt Vang Søllerød OK 
05/05 D-stafet Tokkekøb Hegn Lillerød 
12/05 C Stenholt Vang KFIU 
18/05 B-stafet Gribskov Syd OK0st 
19/05 A Tisvilde Hegn Tisvilde Hegn 
26/05 D Danstmp Hegn HSOK 
16/06 D-stafet Geel Skov Lyngby OK 
21109 Divisionsma tch Hedeland OK Roskilde 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: 

Øvrige løb: 
(14 dage før) 

Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12 
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 

tlf. 38 J7 6252 (arb.) 

tlf. 45 85 86 05 (priv.) 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 4 * APRIL 1996 * 64. ÅRG. 

AFLYST 

"arriba arriba" læs om Salsafesten inde i bladet 



Ved hjemrejsen var Dr. Jensen og hans arbejds
fælle Dr. Drucker nær kommet galt afsted. Dr. 
Jensen og hans fæJle havde fået tilladelse af det 
danske Gesandtskab til at rejse som kurerer. 
Kufferterne blev forsynet med Røde Kors mær
ker. 

Ved afskeden kom der adskillige besøgende, der 
bad dem om at gøre dem en tjeneste ved 
ankomsten til København. Blandt disse var en 
højtstående russisk dame der bad dem om at 
medtage en pakke og anevere den i det græske 
generalkonsulat. Hvad der var i pakken fik de 
ikke at vide men de tog imod pakken. Dr. Jen
sens kufferter var allerede pakket og låst. Det 
blev derfor Dr. Drueker der fik pakken oveni sin 
kuffert. 

Kufferten blev åbnet, pakken blev taget frem og 
ligeledes åbnet. Den viste sig at indeholde en 
mængde rubelsedler, ca. en million. Fatalt! For 
det var ikke tilladt at udføre mere end 500 rubler 
af landet. De to læger bedyrede at de ikke ane
de hvad der var i pakken, at de havde påtaget sig 
at tage pakken med for at gøre en fjerntstående 
bekendt en tjeneste. 

Så ville russerne vide hvem det var. Det ville de 
ikke svare på. De forlangte at tale med den 
danske minister. Så blev de arresteret og ført ti I 
kommissariatets afdeling for spionage, kontra
revolution og spekulation. Trods ambassadør 
Scavenius mellemkomst viste det sig umuligt at 
blive frigivet. Russerne stillede som betingelse 
at de skulle opgive navnet på den russiske dame. 
Det blev så Scavenius, der måtte bestemme at 

På jernbanestationen fik de besøg af nogle damens navn m3tte opgives. 
embedsmænd som efter gennemgang af deres 
bagage bad om at få åbnet en kuffert - det var Ak ja, hvad har vi ikke oplevet i det 20. 
Dr. Druckers kuffert, den med pakken. Det var århundrede - selv på vore breddegrader. 
klart for Dr. Jensen og hans kollega, at russerne 
på forhånd vidste at netop denne kuffert 
rummede en pakke som de gerne ville have 
fingre i. At Dr. Jensen og Dr.Drueker påberåble 
sig at de rejste som kurerer nyttede dem ikke. 

NO K4.~J{;G 6NCJUIG KOMMe 
I FOf?H.' 

14 

.' 

Aktivitetskalender 1996 

Tirsdag 16. April Langtursaften 

Fredag 19. April Fredagsbar 

Lørdag II. Maj Jntrofest 

Fre-Søn 17. - 19. Maj Kanindræberkursus (kun for instruktører) 

Lørdag 

Lørdag 

Torsdag 

Lørdag 

Motions/lllvalget 

IS. Juni Fødselsdagsfest 

17. August Kan.indåb 

29. August Kvik-Match 

26. Oktober Standerstrygning 

Fredagsbar fredag den 19. april fra kl. 20.00 

Kom i dit afslappede tøj. 
Hyg dig med dine nye og gamle rovenner. 

Tag en lille svingom. 

Fredagsbar er godt 
Fredagsbar er fedt 
Fredagsbar er vådt 
Fredagsbar er hedt 

Fredagsbar er flaskegrønt 
Fredagsbar er sjov og smil 
Fredagsbar er smadderskønt 
Fredagsbar er 19.apriJ 

kl. 20.00 

kl. 21.00 

kl. 

kl. 

k!. 

kJ. 

kl. 

k!. 
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Samme weekend som let 8+ ankom var der 
cykelløb i byen. Jeg selv, min makker Bo og 
nogle fra let 8+ gik ind mod byen for at se 
lndurain og alle de andre stjerner. Selvfølge
lig var det ude i den anden ende af byen, men 
efter 1'/1 times gang var vi fremme ved 
mållinien . Pludselig kom en tornado forbi. 
Det hele blev afsluttet med en præmieover
rækkelse, hvor præmiepigerne løb med hele 
opmærksomheden , men vi fik da et kort glimt 
af Indurain og danske Skibby. 

Vores egne lokale "Indurainer", trænerne Bent 
Jensen og Carsten Hassing cyklede på skift 
langs kanalen, mens den anden havde motor
båden. Hver aften skulle vi høre på, hvor 
langt Bent havde cyklet, og. hvor træt han var. 
Underligt nok havde han altid cyklet længere 
end vi havde roet, men han var jo også på 
slankekur. Dog ikke på Thomas Poulsens 26 
års fødselsdag. Der gik vi i byen for på ægte 
letvægter maner at spise på MeDonaids og 
derefter på Haagen Dazz. Da vi kom hjem lå 
der blomster og en skotøjsæske med slik fra 
Thomas ' et og alt, Christina. Bent begyndte 
sin kur igen igen. 

Vi var jævnlig i kontakt med Danmark. Ryg
ter om både tøvejr og bæltekøretøjer huse
rede. Tøffelheltene havde kronede dage. Nu 
havde de konen på afstand. Men efterhånden 
som dagene gik blev hende derhjemme 
smukkere og dejligere . Nogle skrev postkort, 
andre ringede hjem. Selvfølgelig modtager
betaler-samtale. Det var jo ikke for ens egen 
skyld, at man ringede. De seje aflloldte sig fra 
nogen form for kontakt med Danmark. 

12 

Lige før vi skulle hjemad, var vi en tur i byen 
for at bruge de sidste penge. Mange faldt for 
fristelsen af billig spiritus. Åbenbart regner 
mange af os med at gøre det godt til WM eller 
OL, i hver tilfælde at dømme efter procent
satserne. Træner Carsten og Niels var en tur 
hos "Barberen i Sevilla". Men det var vist 
ikke meget anderledes end Jagtvejens Ketty. 
Især Niel.s Henriksen fra HL4- ville gerne 
hjem. Derhjemme gik fruen og kneb benene 
sammen, for Niels ville så gerne se hans egen 
lille guldklump komme til verden. 

Endelig blev det fredag morgen. Slut med 
dumme Spaniolere, der ikke kan et kvæk 
engelsk (ikke engang hotelpcrsonalet kunne et 
ord) . Vi skulle hjem til frisk mælk, snaskede 
tebirkes og vores piger. Hassings piger skulle 
blive der yderligere 14 dage. mens Eskild fra 
HL4- tog direkte til USA (Boston) for at 
deltage i VM i ergometer. KL 15 stod der 6 
mand i Kastrup Lufthavn, der havde glemt, 
hvad et forspil var! 

j . 

DSR hver dag, motionsroning 1996 

Af MOIionsudvalget 

Efter en meget kold isvinter, hvor isen stoppede 
al vinterroning, starter DSR sin 129. rosæson . 
Sidste år havde vi som sædvanlig en stor netto 
medlemstilgang. Dette på trods af begrænsning 
af tilgang af nye kaniner. Vi starter ud med 
omkring 1.000 aktive DSR medlemmer. For 
mange lidt ældre medlemmer synes dette måske 
som et astronomisk ta\. Mange stiller spørgs
målet. har vi plads til flere nye, eller er det 
nødvendig med yderligere begrænsning i kanin 
indtaget. 

Mange bekymringer går på et billede af en 
fuldstændig tom bådhal. Men virkeligheden er 
anderledes. Det har højst været mulig at tage 
dette billede et par gange om året. Det virkelige 
problem er flaskehalsproblemer på tirsdage og 
torsdage, hvor over et hundrede medlemmer vil 
på vandet præcis k\. 17.15. Dette flaskehals
problem vil motion+ og motionsudvalget løse 
med flere midler. 

Fra 1. maj weekend roning 

Af Motionsudva/get 

På fredage efter fuldmåne bliver der traditionen 
tro måneskinstur. hvor vi mødes kl. 21.60 . På 
andre fredage bliver der roning kI. 17.30 med 
f.eks. en tur op om bananen (formolen ved 
Skovshoved havn) . 

På udvalgte fredage eller lørdage bl iver der grill 
efter roningen. Efter roruren vil grillen være 
varm kl. 19.30. Vi arrangerer salatbar i DSR. 
Man medbringer selv det man ønsker at grille. 
Efter "grillen" bliver der fredagsbar som i gamle 
dage. 

På lørdage bliver der mødetidspunkt kl. 13.00, 
og på søndage kl. 10.00 (morgen roning). 
Rovagtsordningen bliver således udvidet 150%. 
Dette skulle løse nogle af flaskehals
problemerne. 

Vi indfører fast weekend rovagtsordning fm I. 
maj, d.v.s., som overskriften antyder, der bliver 
fast roaktivitet i DSR hver dag. Hemdover 
spreder vi motion+ og motionsroning fra 
hinanden. 

Tirsdag og torsdag bliver der motion+ kl. 
17.00 og motionsroning kl. 17.30. 

Motionsudvalget består ved sUlnderhejs
ningen 1996 af følgende otte medlemmer: 

Lars Bundesen 
Kurt Jacobsen 
TioaVoer 
Marianne Pedersen 

Jeanette Lund 
Henrik Pedersen 
Gitte Mogensen 
Jesper Petersen 

Laurids Pedersen er udtrådt af udvalget, 
da ban bar fiet arbejde i BrysseL Tillykke 
med dit nye arbejde og tak for den indsats 
du bar ydet i udvalget. 

Vores nye EDB- roprotokol med foreløbig to 
skærme til registrering skulle sikre en hurtig og 
nem udskrivning af både. Man kan bl.a. finde 
medlemmerne via deres navn, så man ikke skal 
hen til en opslagstavle med 1200 medlemmer 
for at finde sit medlemsnummer. 

Materielforvalter Christian Pedersen er i 
øjeblikket i gang med at undersøge muligheden 
for en ny ponton langs bolværket mod nord. Her 
skulle være mulighed for endnu en båd
udlægning. 

Ud over roning på de ovenfor nævnte fem 
tidspunkter har I stadig mulighed for 
morgenroning og roning midt på dagen. Husk 
lygte, hvis I ror efter solnedgang. Der hænger en 
oversigt med solop- og nedgang i bådhallen. 
Lygtetændingstiden skal respekteres. 

5 



Kajakinstruktion af pingviner i 1996 

Kolde-våde- hilsner og på genkik, Kajakudvalgel 

Uge 23, med start d, 3, juni - deltager: 

Thomas Holt Elkjær 
Jørgen H. Lauersen 
Helle Jakobsen 

146 
231 

2587 

Lars Bundesen 
Gitte Bundg<ird 
Arne Bisgaard 

Uge 25, med start d. 17. juni - deltager: 

Birger L. Rasmussen 238 Ulla Jacobsen 
Søren M. Christensen 2385 Tina Voer 
Christina J. Nielsen 2713 Thomas Wraae 

Uge 27, med start d. 1. juli - deltager: 

Vibeke Mikkelsen 1499 Lisbet A. Jensen 
Vera L. Rasmussen 1558 Peter J. Madsen 
Arne W. Rasmussen 2086 David Mc Kenna 

1148 
2525 
2709 

2498 
2704 
2708 

2545 
1157 
2572 

TILBAGEMELDING *** TILMELDING *** MELDING 

omkring instruktionen er meget vigtigt -

DU skal senest en uge før kurset ringe til enten Lotte tlf. 39293989 eller Niels lif. 3312 1741 
og give besked om hvorvidt du kommer, for så er der mulighed for, i tilfælde af frafald, al ringe 
til en fra ventelisten. Ringer DU IKKE, vil pladsen automatisk blive givet til en fra ventelisten. 

Venteliste: Medl.n!". Navn 

2766 Birthe L. Pedersen 
2849 Marianne A. Pedersen 
2850 Jens Reimer 
2857 Anders Borring-Møller 
2871 Bjørn Nielsen 
2986 Søren Gudman 
3044 Jan S. Hansen 
3134 Hanne Vig 
3174 Vivian Fussing 
3220 Louise C. Westh 
3250 Christina Rasmussen 

Tilmeldingsfrislen var d. I. marIS 1996 

IO 

Kammeratskabet længe leve -eller hva? 

Af Mogens HaUl 

Det er en kede lig tendens. at så mange t ing for
svinder, fordi nogle har for lange fingre. Vi 
havde en på mange måder vellykket Salsa-fest i 
klubben, men jeg blev i dårligt humør bagefter, 
da jeg opdagede, al klubbens logo måtte ved 
hovedindgangen var blevet sljålet. 

Jeg kan godl forestille mig, al den er flol som 
sengeforligger eller måske som væglæppe. Jeg 
kan også forestille mig, at eventuelle gæster vil 
undre sig noget ved at se den el andel sted end i 
klubben. 

Der er forsvundet adskillige tegnebøger i den 
sidste tid. Det er en syg mentalilet, som jeg ikke 
forbinder med godl kammeratskab i en idræts
klub (og heller ikke andre steder). I bådehallen 
havde vi 2 ildslukkere hængende. Del har vi 
ikke mere, for den ene er blevet stjålet. Jamen 
det er da en billig måde at få en ildslukker på, så 
hvorfor ikke. Og værktøj, ja det "låner" man 
klubben og glemmer at levere det tilbage. 

Tænk! 

El dansk og et japansk firma aftalte al udkæmpe 
en årlig kaproning i en otter. Begge mandskaber 
trænede længe, og da dagen kom, var begge 
hold i absolut topform, men japanerne vandl 
med el forspring på 1 km. 

Efter nederlaget var moralen helt i bund hos det 
danske firma, og den øverste ledelse besluttede, 
at man skulle vinde næste år. Der blev nedsat en 
projeklgruppe I i I at undersøge problemet. 

Når det er smål med lommepengene, så er der 
måske hjælp al hente ved at brække mønlboxen 
lillelefonen op, hvilkel en opfindsom person 
fandt ud af en aflen samlidig med, at bestyrelsen 
holdt møde. Endelig skal jeg da ikke glemme 
vedkommende, der gerne vil Iræne hjemme hos 
sig selv og derfor uden videre fjernede el ergo
meler fm træningsrummet. 

Hvor ville del være deJligl. hvis vi ikke be
høvede al bolte tingene fast eller låse dem inde 
for al sikre os mod lyverier. Del ville selvfulge
lig være trisl for låsesmede og andel godtfolk, 
men personligl ville jeg spare en masse lid med 
al finde nøgler frem og låse op og i. jeg ville 
være fri for al bære på nøgler. som slider på 
tøjet, og Susanne (og mange andre) ville være 
fri for problemet med, hvor hun nu havde gleml 
sine nøgler. 

Næ, liderne er ikke som da Frode Fredegod 
levede. Han lod en svær guldring lægge ved 
alfarvej i Jylland. og der lå den i følge Saxo's 
beretning år efter år, uden at nogen drømte om 
al tage den. Men jeg nægter trods alt al tro, at 
del er rigtigt, at hvis jeg endelig møder en ærlig 
mand, så både lyver og stjæler han. På den 
anden side tror jeg desværre heller ikke, al rel 
mange af tingene dukker op igen; men pil del 
punkt vil jeg gerne overraskes. 

Projektgruppen fandt efter mange undersøgelser 
ud af, at japanerne havde syv mand til al ro og 
en mand lil at styre, mens danskerne havde en 
mand lil at ro og syv til at styre. l denne krise
situalion viste ledelsen betydelig handlekraft. 
Man ansatte straks el rådgivningsfJJTIla til at 
undersøge del danske holds struktur, og eksper
lerne kom efter flere måneders arbejde frem til 
den konklusion, at der var for mange til at slyre 
og for få lil at ro. 
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På baggrund af eksperternes rapport blev der 
I· straks foretaget ændringer af holdstrukturen. 

Man havde nu 4 stynnænd, 2 overstyrmænd, en 
styreleder og en roer. Desuden indførte man af 
motivationshensyn et pointsystem for roeren: 
"Vi må udvide hans arbejdsområde og give ham 
mere ansvar". 

Året efter vandt japanerne med et forspring på 2 
km. Den danske virksomhed fyrede roeren på 
baggrund af dårlige præstationer og proppede 
alle investeringer i udvikling af en ny båd. 
Rådgivningsfirmaet blev rost for godt arbejde, 
og det sparede beløb blev udbetalt som bonus til 
ledelsen . 

Tænk lidt over den, men ikke for meget II!!! 

Sommerferielangtur Bornholm rundt i båd og på cykel 
eller med småbørn på rotur 

Af Ole Rasmus Pedersen 

Har du lyst til en kombineret rotur/cykel ferie på 
Bornholm i perioden lørdag den IO. august til 
lørdag den 17 . august 1996. Oplægget er, al vi 
låner både i de to lokale klubber, Rønne og 
Neksø Roklub. At vi ror turen rundt om øen, ca. 
110 km, med overnatning undervejs i telt og 
roklub. 

Da det ofte kan blæse kraftigt på øen, er det 
planen at bruge de forventede overliggerdage til 
at cykle øen rundt. Pli den måde får vi set den 
både udefra og indefra. 

Da der efterhånden er mange medlemmer med 
smil børn, også mig se lv sagde hunden , har jeg 
tænkt , at turen også skal være et tilbud til disse 
småbørns familier. Inkarnerede roere vil selv
følgelig stadig gerne på roferie også efter at de 
er gi\et over i avlen. Men ofte kan det jo være 
svært at kombinere roning med en ferie med 
familien, især hv is den anden part ikke er (s let 
så inkameret en) roa. 

Men nu er muligheden der, mor kan s,i ro den 
ene dag og far den næste. Da Bornholm jo er en 
lille ø med små afstande og et ve ludviklet 
offentligt transporrnet , vil der med "glidende 
udskiftning" også væ re mulighed for at begge 
kan ro sa mme dag. 
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Da oplægget er en blandet ro- og cykelferie, og 
da de to lokale roklubber er så små, at vi ikke 
kan påregne at kunne slå en base op i nogen af 
dem, må interesserede finde sammen hurtigst 
muligt for at aftale nærmere, især omkring 
overnatningsfaciliteterne. Skal vi bo i telt, på 
vandrehjem eller skal vi leje et stort sommerhus, 
skal vi kombinere og hvor? 

Derfor, er du interesseret i at gøre Bomholm i 
b,ld og på cykel er selv små bøm ingen hindring . 
Kontakt Ole Rasmus Pedersen, (evt. på tlf.: 
39692970) og få en snak om mulighederne. 

Salsafesten in memoriam 

Med kærlig hilsen Festkomiteen 

Der er ikke noget at gøre .. .. . Salsa-festen er 
definitivt overstået. Musikken er gået hjem, 
lyset er slukket (og tændt igen flere gange), 
klubben er gjort rent, og kun Ole Kammergårds 
hår minder os om at klubben den 17. februar 
dunkede af latinamerikanske rytmer. 

Vi fra festkomiteen kan vel heller ikke blive 
ved med at leve højt på festen, selvom vi selv 
betragter den som en succes, men vi vil 
alligevel benytte denne chance for en sidste 
gang at sige tak til alle dem der hjalp os med at 

gøre det muligt. 

Og så lover vi , at J skal blive fri for at høre 
mere fra os. Der udstilles også et par af de mest 
fantastiske udklædninger, som dukkede op på 
Strand vænget i ly af februar mørket. 

Dagene op til festen var hektiske, og fyldt med 
spænding. Havde vi husket det hele? Havde 
gæsteme forstået, at de skulle være klædt ud? 
Ville musikken falde i deres smag') Kunne de 
store tunge drenge overhovedet overtales til at 
danse sa lsa? 

Efterhånden som aftenen skred frem, blev ~lIe 
vores håb opfyldt. Medlemmerne mødte op i 
helt fantastiske kostumer, ingen brok og kun 
glade smil lige meget hvem man kom i 
nærheden af. 

Programmet kørte som det skulle . Maden strøg 
ud og ind. Baren meldte rekordomsætning i alt 
undtagen maltøl (DSR-mænd mener åbenbart 
ikke de har problemer med potensen .... ). 

De sidste gæster dansede hjem , da de små 
timer var ved at blive store igen, og vi måtte 
med tilfredshed konstatere, at det var gået over 
al forventning. 

Festkom iteen sætter derfor punktum for årets 
fastelavnsfest ved at sende et tre-foldigt 
rullende "hurrra, hurrrra, hurrra .... " og to korte 
"arriba arriba .... " for alle de udklædte og 
feststemte medlemmer, der gjorde festen 
præcis så festlig som en rigtig festlig fest skal 
være, når der er fest. 

Derudover vil vi gerne sende en særlig varm 
tak til Bente Kjø ller, alias Thomas' mor, der 
styrede køkkenet under slaget, og en lige så 
varm tak til dem, der hjalp med at klippe pynt. 
dem, der hjalp med at sætte det op, dem, der 
hjalp med at lave mad, og dem, der tog en 
stressende, men udfordrende tjans i baren . 
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Ryggens stilling - lige eller krum - under robevægeIsen? 

Af Pia Stuer Lauridsen 
(exam. afspændingspædagog, DAP) 

Hofteleddet er det store led, hvoromkring hele robevægeisen foregår. Og det er bevægeligheden! 
smidigheden i dette led, som afgør, hvordan robevægeisen bliver udført og ikke mindst, hvilke 
betingelser ryggen får at arbejde under i bevægelsen . 

Hvad er det for forhold, der er med til at sætte dagsordenen for. om roeren kan udnytte 
bevægemuligheden i hofteleddet optimalt? 

Spændingsbalancen i de muskler-, hof te bøjerne, de smil- og store sædemuskler, hasemuskleme og 
indadførerne-, som virker ind på hofteleddets bevægelser, og ikke mindst bækkenets placering! 
hældning i den siddende stilling på rosædet. 

Hvordan du får placeret din ende på rosædet har altså en helt afgørende betydning for , om du kan 
læne dig frem fra hofteleddene af, og således fuldt ud udnytte dit bevægeområde! 

Og her er det , - at komme op og sidde på "siddeknuderne" - helt centralt for hofteleddenes 
bevægefrihed i den siddende stilling, og en hensigtsmæssig fordeling af arbejdet blandt de 
involverede muskler. 

Flytter du dit tyngdepunkt bag sædeknuderne (som de også kaldes), skubber du enden ind under dig, 
lænden rundes og hofteleddenes bevægelighed indskrænkes. Læner du dig frem i rotaget i denne 
stilling, må ryggen igen træde ind og kompensere for den manglende bevægelighed i hofteleddene 
ved at rundes i en bue fremover evI. med hjælp fra skuldrene, som trækker sig frem og op til ørerne. 
Og den bevægelse, som s kulle være foregået i hofteleddene, bliver nu overladt til ryggen og dens 
led, hvilket i længden slider unødigt på disci (bruskskiverne) og kan resultere i degeneration , idet 
trykket centreres fortil på disc i og ikke fordeles jævnt, som ved fremadfældning fra hofteleddene og 
lige ryg. 

Jeg spørger mig selv, hvorfor der i de træningstilbud , der udbydes i DSR ikke arbejdes mere intenst 
med øvelser, der tager sigte på specielt at udspænde og afspænde, f.eks. hofteleddets muskler,- og 
bevidstgøre mere om kroppens funktion, f.eks . gennem holdningskorrektion i siddende stilling 

... ? 

Øvelse til restitution for specielt ryggen og disci i særdeleshed 

God fornøjelse!!! 
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Flaskepost fra Sevilla 

Af Thomas Ebert 

En beretning fra ro-centerets træningslejr uge 
7-8 . Der er normalt tavshedspligt fra disse 
ture, men her er, hvad der slap igennem 
censuren og DSR's Thomas Ebert. 

"Find mit pas og min pung og kør, kør som 
bare h .... Flyet letter om 'I! time". Trods 
eftermiddagstrafikken nåede Eskilds li Ile 
Marianne ud til lufthavnen i tide. Trænings
lejren kunne begynde. 

Vi var 5 hold i alt, hvor vi fra DSR kender 
Lene Andersson DL2X, Thomas Poulsen fra 
HL4-, Anders Brems og Carsten Nielsen fra 
HL2X, Emilie Hasløv p.t. stand in for 
skadede Berit Christoffersen ( Lene Anders
sons makker), Camilla R. Brems kandidat til 
D4X samt undertegnede Thomas EbeI1 HL2-. 

Carsten Hassings damehold startede med en 
fedtmåling ude på lufthavnens toilet. "Ja, vil 
pigerne ikke komme til Fedtmåleren, så må 
Fedtmåleren komme til pigerne. Og nu hvor 
pigerne fra Jylland er samlet, kan Hanne fra 
"Riget" lige tage herud og måle de ubehage
lige kendsgerninger" , lød det grinende fra 
træneren . 

De første dage gik godt. Vejret var fint, og 
alle hold fik trænet godt igennem. Men så 
begyndte diverse små-problemer at vise sig. 
Flere roere fik tynd mave, og Bo. min makker 
i HL 2-, fik seneskedehindebetændelse. Andre 
fik ondt i skulderen eller ryggen , så vores 
medbragte Fys. Søren fik omdannet sit værel
se til en klinik. Klinikken fungerede samtidig 
som bar, krisecenter hvor man kunne tale ud 
(det er moderne!) samt spillebule. Her var 
hver aften dart-turnering, massage, ultralyd
behandling og videofilm. Så blev der gnasket 
kiks og drukket det, man hver især havde lyst 
til. Der er jo forskel pil atleter og trænere. Det 
skulle senere vise sig, at blive slankekurens 
skæ bne hos træner Bent. 

Trods intens behandling fik Fys. Søren aldrig 
has på Bos seneskedehindebetændelse. Derfor 
fik vi for det meste kun roet en tur om dagen. 
Selv havde jeg ikke de store problemer, såjeg 
hjalp HL4-, da Thomas Poulsen hellere vi lle 
sidde på toilettet hele dagen . Ellers lånte Bo 
og jeg rulleskøjter fra Eskild og Niels (fr~ 

HL4-), og rullede en tur i den næn liggende 
park. Aldrig har vi kørt så langsomt. der var 
utrolig mange spændende "emner" at studere. 

De følgende dage gik næsten lige så. Folk 
blev bundet til toilettet på skift, så jeg fik roet 
mange forskellige bådtyper, mens Bo trillede 
rundt i parken. 

Efter I uge ankom let 8+ og Anders Brems' 
konkurrenter i HL2X. Thomas Buck og Jonny 
Bo. de medbragte nyt liv, vittigheder og de 
nyeste aviser til hotellet. De første dage gik 
med at vænne de nyankomne til "vi er væk 
fra konen og på træningslejr"-sprog. De 
nyeste i ro-centeret nåede vist ikke helt al få 
sprogøret tunet ind , men med en træningslejr 
til skulle også de være udlært. Uddrag fra 
sa mtale; "Nå. hvordan ... ?". "Na, det...øh", "jo, 
så de t... ". Mange af samtalerne gik på el ind
forstået niveau. 
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)t)tA)t)t)t AllAAllA 

I FORBINDELSE MED SOMMERTIDS 
BEGYNDELSE DEN 31. MARTS ER DET 

BLEVET BESLUTTET, AT ÆNDRE 
STARTTIDSPUNKTET FOR SØNDAGS

AEROBICS TIL KL. 17:00 

FØRSTE SØNDAGS-AEROBIC 
KL 17:00 ER 

SØNDAG DEN 7. APRIL 
(PåskesøndagJ 

SØNDAGS-MADEN ER OGSA I 
FORBINDELSE MED SOMMERTID FL YTTET 

TIL KL. 19:00-20:00 

* 

P.G.A. ANDET ARRANGEMENT I KLUBBEN 
ER SØNDAGS-MAD AFL YST DEN 28. 

APRIL. 

Dr. Jensen 
Af H. Miihring-Andersen 

Jeg skulle have fat i min notesbog med 
telefonnumre. Tilfældet ville, at mit blik faldt på 
et lille tyndt hæfte som jeg tog frem. Det er et 
særtryk af Medicinsk Forum nr. 6 1964. Det 
hedder Petrograd 1917 af Erik Jensen. Foroven 
står der: med venlig hilsen, Juni 1965. 

Det er adskillige år siden at Dr. Jensen -
overlæge Erik Jensen - er afgået ved døden, men 
jeg husker ham fra græsplænen. Når jeg kom om 
eftermiddagen for at ro, sad han magelig i en 
armslal på græsplænen. Han modlog mig med et 
muntert: "Goddag, højesteretssagfører". Han var 
paral til en hyggelig passiar men jeg kom jo for 
al ro. Dr. Jensen roede også - lod sig i hvert fald 
overtale dertil. "Jo, en kort tur" sagde han. Han 
så på mig med en vis skepsis. Det kan være al 
jeg har udstrålet energi. Selvfølgelig lovede vi at 
gøre turen kort. Vi ville gerne have ham med. 
Det er dejligt at ro i en 2-åres båd og så samtidig 
få en hyggelig passiar. 

Dr. Jensen var vist gammel - ja det følger vist 
allerede af tillen på hans pjece: Petrograd 1917. 
Men han så ikke gammel ud, kun roede han 
langsomt. 

Dengang, da vi mødte ham, var han gåel af - var 
så al sige pensionist. Men det havde ikke afholdl 
ham fra at tage en stilling som skibslæge 
ombord i et af Ø.K.s skibe. Han ville opleve det 
fjerne østen. Da han kom hjem fortalte han om 
turen. Den havde været spændende, og Dr. 
Jensen fortalte spændende, men se, om jeg kan 
huske noget af det. Det er glemt men det ligger 
jo også 30 år tilbage i tiden. 

Dr. Jensen var en generøs mand. Han forærede 
klubben havestole til græsplænen og terrasserne. 
Han boede ikke langt fra klubben i det røde hus 
på hjørnet af SIrandvejen og Strandvænget. Der 
havde han en komfortabel lejlighed, der var 
udsmykket med billeder han selv havde malet. 

Foruden Jæge var han maler, og malerierne var 
gode. Del havde nogle stykker af os lejlighed til 
at konstatere da vi engang blev indbudt med 
ham hjem for at se dem. 

Som læge var Dr. Jensen ansat af Dansk Røde 
Kors, der drev Folkekuranstalten ved Hald syd 
for Viborg. I samtalens løb fandt vi ud af al han 
under krigen - første Verdenskrig - havde inspi
ceret den daværende krigsfange lejr. Der samle
des krigsfanger. Tyske soldater, som russeme 
havde fanget og russere, som tyskerne havde 
fanget. De var alle sårede mere eller mindre og 
blev udvekslel når de var raske. Fra min barn
dom husker jeg de fremmede soldater, som man 
kunne se gå rundt i Viborgs gader når de havde 
udgangstilladelse, 

Det særtryk, som jeg har fået af Dr. Jensen 
handler om hans erindringer fra hans tid i Rus
land 1917-18 som leder af den danske Røde 
Kors ambulance. Det var en turbulent tid og Dr. 
Jensen havde mange spændende oplevelser. 
Herved havde han undertiden brug for hjælp, 
hvorved han kom i forbindelse med Danmarks 
ambassadør i Rusland, Harald Scavenius og am
bassadesekretær Kaufmann. Det er spændende 
læsning. Dr. Jensen fortæller bl.a. om en 
rystende episode. 

Seks unge officersaspiranter holdt en aftenfest 
med deres veninder. De skulle efter regeringens 
bestemmelse dagen efter overgå til fonsat ud
dannelse i de allieredes rækker. Ud på aftenen 
dansede de for åbne vinduer til grammoron
musik. 

Det skulle de ikke have gjon, for på en gang 
dundrede det på døren og en gruppe bolsjeviki
ske soldater stormede ind. De unge officers
aspiranter var i uniform med epauletter. Dette 
sidste - epauletterne var strengt forbudt. De unge 
mænd blev ført ud, stillelap ad en mur og skudt. 

Pigeme blev ført bort ..... 
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INDMELDELSE: sker ved al udfylde og indbelale indmeldelsesgirokor1. Delte loretindes på kontorets 
dør i bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. Nye er velkomne tif 2 gratis 
prøvegange i klubben, inden indmeldelse skal linde sted. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvisl lorud via giro. Ved overskridelse al betalingsfrist pålægges et 
gebyr på 25 kr. pr. rykker . Hvis rykker krydser lorsinket indbetaling kan der ses bort Ira rykker. men 
gebyrel vil blive opkrævet del lølgende kvartal. 

UDMELDELSE: Kan ske gætdende Ira 111, 114 , 1/7 og lilO og skal være OSR i hænde med mindsl 3 
dages varsel. Gyldig udmeldelse lore tages ved at incfbelale el gi rokort på nOJagtig kr. 3,00 lilOSR's 
girokonto nr . 500 3466 samt ved at aniare "udmeldelse", navn og adresse på den del al girokortet, som 
posthuset beholder (befalingsdelen). Grrokortel er dokumenlalion lor, at udmeldelse har lundet retlidigt 
sted og man bor i egen interesse gemme girokvitteringen. Kontingenlopkrævningskortene kan ikke 
anvendes til udmeldelse, inel meddelelser ikke kan anløres på disse. 

08S ! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, 
indtil gyldig udmeldelse har lundet sted. uansel om DS R's laciliteter og ak1iviteter benyltes. Eksklusion 
vil lørSI tinde sted ved en restance svarende til V, - 1 års kontingent og reslancen vil om nødvendigt 
blive Inddraget ved incasso. Alle omkostninger i lorbindelse hermed beiaies al skyldneren. 
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Tidsfrist for InCilæg til næste nummer er onsQsg 10. april 1996 

Redak1ion: Lisbet Jensen (ansv.) . Baggesensgade 19, SI. th, 2200 Kbh . N 
til. (priv.) 31 394079· III. (arb.) 45 97 26 88 el. 459722 II 

Tryk: Brønshøj Minilryk . Oplag: 1500 eks. 

ADRESSELISTE 
Danske Sludeniers Roklub - SIrandvænget 55 - 21 DO København ø 

Postgiro 500 3466 - KonlOrlid onsdag og torsdag kl, 18 - 20 
Teleion (Køkken og Konlor) : 39 29 63 26 

MEDLEMSTELEFON (Garderobe og Bådhal) : 31 1858 11 

Formand: Kasserer: Sekretær: 

Henning Rasmussen Johan Frydendahl Thomas Krumholt 
Normasvej 14 Engbakken 27 HOlsteinsgade 40, 2. 
2000 Frederiksberg 2830 Vrrum 2100 København ø 
36464767 4585 8605 31387274 

Kaproningschef: Materielforvalter: Instrukllonsrochef: 

Jens Chr. Pørneki Chrislian Pedersen Karen Brems Føyn 
Østerbrogade 88F,st. Th. Laubsg. 29,2.lh Valbylangg.l 08, 1.th. 
2100 København ø 2100 København ø 2500 Valby 
31 380997 39274620 36457324 

Langtursrochef: Kontingentkasserer: Kaproningsudvalg: 

Charlotte Ringius Kun skriNlige henv. Bellina Frederiksen 
Rosenborggade 6,4 .th. DS R, Strandvænget 55 Solievej 10, s!.tv. 
1 130 København K 2100 København ø 2840 Holte 
33933308 All: Kontingentkass. 45410617 

Husforvalter: Køgemes/er: Motlonsrochef: 

Mogens Haut Susanne Agersnap Jesper Pelersen 
Sfrandvængel 55 H.C.Ørstedsvej 63 Brøndkærvej 15, 2.th. 
2100 København ø t 879 Frdbrg. C 2500 Valby 
39298499 35368805 31170t 01 

Mo/ion+ rochef: Kajakrochef: 

T eis P. Hansen Dorthe Bartets 
Tåsingegade 66,3.th. Hjelmsgade 2, 2.lv. 
2100 København ø 2100 København ø 
31208096 39274882 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 

Formand: Kasserer: Sekretær: PR· arbejde: 

Ronald Clausen Nis C, J. Schmidt Johan Frydendahl J acob N o rdby 
Engelsborgvej 44 Hvedevej 14 sI. Engbakken 27 Nordre Fasanvej 60 
2800 Lyngby 2700 Brønshøj 2830 Virum 2000 Frederiksberg 
45885886 31 2848 7t 45858605 31870495 



02b34 KHC 1GS 000 
VIBEKE DELF8 JAHSEH 
BORGERVÆHGET 18. ST. 
2100 K0BENHAV'" 0 

Orienteringsløb 1996 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

03/05 D-stafet GJ. Grønholt Vang Søllerød OK 
05/05 D-stafet Tokkekøb Hegn LiJlerød 
12/05 C Stenholt Vang KFIU 
18/05 B-stafet Gribskov Syd OK0st 
19/05 A Tisvilde Hegn Tisvilde Hegn 
26/05 D Danstrup Hegn HSOK 
16/06 D-stafet Geel Skov Lyngby OK 
21f09 Divisionsmatch Hedeland OK Roskilde 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: 

Øvrige løb: 
(14 dage før) 

Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og J 2 
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 

tlf. 38 17 62 52 (arb.) 

tlf. 45 85 8605 (priv.) 

o 
o 
o 
o 
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hegn, følger selv etter og bærer dem 50 m ned til en stejl skrænt, hvor kun de, der har kolort 
under skoene, glider på enden. Vi er på vandet igen kl . 15 .30. Jeg har sagt farvel til toget og 
forsøger at fortrænge konsekvenserne. Vi ror de sidste 1,5 km til klubben, hvor jeg så får den 
beroligende oplysning, at toget først kører 16.34. Efter at bådene er kommet på land og 
overladt til dem, der skal køre dem tilbage til Berlin, kører vi togfolk iført rotøj til stationen - vi 
når det lige l Jeg tør ikke tænke på, hvad der var sket, hvis vi ikke havde mødt en venlig (og 
måske lidt ukristelig) slusemester tidligere på dagen 

Afslutningsvis blot Påsken gav mig de første 178 ro-km i 1996, 2 håndfu lde vabler, som 
næsten er blevet til hård hud , en oplevelse af at have bevæget mig gennem sluser med et samlet 
fald pll 125,90 m, sol på næsen og en meget velkommen duft afforår. 

Bente Kjøller 

P.S Jeg ror meget sammen med mine rovenner fra Hevella, og havde engang forskellige 
robluser fra klubben, som jeg var meget glad for. Desværre har jeg dem ikke mere, da mit skab 
i klubben blev klippet, og efterladt åbent med mit tøj i det Skulle nogen have fimdel en gul T
sh,rl med slOrt rygmær!æ I grønt, hvor der slår DRUM, og på forSiden Deu/sche Ruder Umon 
Mara/hon, saml en shlr/ uden ænner, rød og hvid, hvor der på forsiden s/år Berliner 
Rudere/ub Hevella, vil jeg meget gerne have disse bluser igen. Skulle du vide, hvor de findes, 
hører jeg gerne om del på /e/efoIl3526 9154. 

P.P.S. Selvfølgelig vil jeg også gerne have de andre ting der var i skabet , bl.a. et lille telt, mine 
rosko , sokker, korte robukser og et kaninhårsmavebælte. 
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Aktivitetskalender 1996 

Tirsdag 16. April Langtursaften kl. 20.00 

Lørdag II. Maj Introfest (se nedenstående) kl . 19.00 

Søndag 12. Maj Polerdag for kajakfolket kJ. 14.00 

Torsdag 16. Maj Tur til Struckrnarunsparken kl. 9 .00-???? 

Fre-Søn 17. - 19. Maj Kanindræberkursus (kun for instruktører) k!. 

Lørdag 15. Jwti Fødselsdagsfest kJ. 

Lørdag 17. August Kanindåb kj. 

Torsdag 29. August Kvik-Match kJ. 

Lørdag 26. Oktober Standerstrygning k!. 

Introfest 
Billet å kr. 60,- tilIntrofest kan købes i baren senest mandag d. 6. maj, Prisen er inkl. grill (kød), 
salat, fiOte, ect. Drikkevarer skal dog købes i baren. 

Måneskinstur i Københavns Havn lørdag den l.juni. 

Mo/ionsudvalget 

Vi mødes i DSR kJ. 19.30, hvorefter vi sætter hold. Er du kanin så træf aftale med en inslUktør på 
forhånd. 

Kl. 21.00 mødes vi ved langelinjekajen med rokredsens andre roklubber. Herefter roer vi rundt i 
kanalerne. 

KJ. 23.00 mødes vi j B&W's Roklub i langelinjehavnen, 
Her vil der være mulighed for køb af kaffe, te og kager og andet fluidum. 

Efter midnat vil DSR have åben i baren efter behov . 

Seneste tilmelding den 1/6 
3 



N eckar - beroet i påsken 1996 
[ dansk frostvejr forlod jeg Østerbro den 2. april med kurs mod Berlin Årets første langtur var 
indledt - den traditionelle sammen med Berlmer Ruderclub Hevella. I år skulle turen foregå på 
Neckar, mange kilometer mod syd, ogjeg havde forårshåb i maven. 

Torsdag morgen kl. 4 blev jeg purret - vi skulle starte turen til Stuttgart i bil med 2 4-ere og en 
2-er på anhængeren De tyske motorveje er - de tyske motorveje l Hvad værre var - efter 400 
km sank mine forarshåb til nær O - det blev snestorm, og det blev ved resten afvejen. Havde 
jeg mon tøj nok med til at ro i sadan et vejr? Nå, det hjalp ikke at tænke sådan, jeg var af sted, 
og måtte nu tage, hvad der kom I Stuttgart - Cannstatter Ruderverein fik vi rigget bådene til 
(gig-både) og var klar til start næste morgen. 

Fredag morgen startede traditionelt Hevellask med et højtråbt Guten Appetit før den første bid. 
Efter den sidste morgenbid kom Farhtellleiter Peters beskeder for dagen Hvem ror med hvem, 
hvor lang er strækningen, hvor holdes frokost og hvem har Landdienst (kører de 2 biler) 
Strækningen var den dag 56 km, 8 sluser, og jeg skulle ro 4-er Vejret var koldt, så jeg var 
iført skiundertøj og så mange lag derudover, at jeg dårlig syntes, jeg kunne bevæge mig. Da det 
var årets første rotur, var mine hænder bløde som barnenumser, men jeg havde taget højde for 
vabler og medbragt cykel handsker Herligt I - indtil jeg opdagede, at det var 2 højrehandsker 

Neckar slynger sig meget; til den ene side rejser sig 4-500 m høje bjerge ret op fra vandet, til 
den anden side flader landskabet lidt mere ud, før bjergene rejser sig - en typisk flodsænkning. 
Bjergsiderne er dække afvintenrasser, og på denne tid af året ser man tydeligt, hvordan 
terrasserne er bygget 0p,og hvordan vinstokkene har hver din pind af støtte sig til. Bjergsiderne 
er dækket af hvide pinde i snorlige rækker, og man ser de nøgne, underligt krummede 
vinstokke - de ser næsten gamle og trøskede ud Af og til er terrassere afbrudt af en ganske 
smal trappe hugget i sten og med så mange trin, at man bliver forpustet bare ved tanken. 
Vejret var på denne første dag koldt og overskyet, men vinden havde taget påskeferie. Det var 
altså udholdeligt at ro; styre kunne man derimod kun 10-12 km, før man frøs grundigt. Ved 
sluserne fik vi dog varmen, for alle slusemestre var i kirke (eller hvad de nu lavede på en 
helligdag - de slusede i hvert fald ikke). For at få bådene over på den anden side af sluserne, 
måtte vi køre dem på de dertil indrettede vogne, såkaldte Bootsschleppen. Og det er et slæb -
mange steder er der op til 500 m, og først skal båden over, derefter skal vognen tilbage til 
næste hold, der skal over. En robåd gør sig nu bedst på vandet. 

Omkring kl 19 er VI fremme ved Lauffener Ruderclub, hvor vi har faet lov at overnatte i 
bådehallen Det er heller ikke særlig varmt, men vi tilbringer aftenen i dejlig varme i en lille, 
hyggelig og typIsk tvsk restaurant, hvor VI selvfølgelig drikker egnens egen vin til maden - her 
en dejlig rødvin Trockener Troilinger Frau Wlftin taler et næsten uforståeligt sydtysk, lige så 
uforståeligt for selv berlinerne, som rawestjysk er det for en københavner Aftenen byder på 
oplevelsen af landsbyens gamle original, som er stum, men spiller harmonika - alt fra "Bald 
grass' ich am Nechar" til "Wonderful Copenhagen" Vi synger med Kun da han rndleder "Die 
Fahne hoch" bliver der meget stille - og han fanger pmagtigheden 

Næste morgen er der flere, der må stole på "at de forsvinder, når man begynder at ro" -
tømmermændene I Det gør de også Vejret hjælper også tIl - solen skinner og temperaturen er 
væsentligt højere end dagen før Første sluse var allerede efter 300 m - og I dag blev vi sluset 
7 sluser i dag - den største med et fald på ca 9 !TI Man føler sIg meget lille, når man sidder I 
bunden Med solskin på bjergene er landskabet endnu smukkere Vi kan nu se, at det er forår, 
piletræerne er lysegrønne, der er små klynger afpåskeliljer og krokus på bjergene. 
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Hyggesnak vedjrokosten 

Thorkild Ratzla!! døber Vile 
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med ansigtet og den fod som står på jorden 
vendt ind mod væggen. 5 min. daglig udstræk
ning af haserne vil have en gavnlig virkning på 
lændeømhed, også for ikke roere. 

Ryggens stilling under robevægeisen er af
hængig af flere faktorer, hvor personens byg
ning er en væsentlig. Nogle har lange over
kroppe, lange ben, korte ben, korte overkroppe 
etc ... Alt i alt gælder det om at sidde afslappet 
på rosæddet, hvor siddeknuderne ikke bliver 
rullet hvert tag, det gør f. .... ondt efter en times 
rotur. Så som Pia sagde få enden tilbage på 
rosædet, på nogle sæder er der huller til sidde
knuderne, hvorved placeringen på sædet giver 
sig selv. 

Med hensyn til at bue ryggen lidt under rotaget 
er dette klart at foretrække, da en lige eller 
svajet ryg vil belaste lænden og resten af ryg
gens muskler enormt, da de skal sidde spændt 
hele perioden hvor roturen foregår, samtidig 
med at man ikke kan bruge bugpressen med 
lige eller svajet ryg, dette er ikke hensigts
mæssigt, så slap af i ryggen. 

Bugpressen er den effekt som fremkommer når 
man fylder luft i lungerne, holder vejret, og 
spænder i maven. Dette afstiver lænden med op 
til 70 %, tænk på vægtløfterne. Dette kan man 
bruge som roer hvis man tænker på det lige i 
indsatsen (hvor man sætter åren i vandet), for 
derefter at puste ud gennem eller sidst i taget. 

En vigtig ting er også at huske at holde armene 
strakte i første 112 af rotaget, mens benene 
arbejder for så ti I sidst sammen med ryggen at 
afslutte rotaget. 

Pia nævner at diskene i mellem ryghvirvlerne 
kan degenereres ved at bue lidt i ryggen, dette 
er ikke sandt, da rotaget er en dynamisk 
bevægelse hvor ryggen konstant er i bevægelse 
og dermed øger tilførslen af næringsstoffer til 
disci, som altså har gavn af dette dynamiske 
forløb. Det er meget værre at sidde på en 
kontorstol hele dagen, i samme stilling, der kan 
man tale om degeneration af disei på lang sigt. 

Konklusion: Enden tilbage, afslappet ryg, 
bugpressen, strakte arme, smidige haser. 

God fornøjelse med roteknikken! 

!! !!! fest og farver - flag og hurra! !! ! ! 

Det er DSR's Fødselsdagsfest 

Lørdag d. 15. juni 

Billetter vil til den tid kunne købes i baren 
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Fællestur til Struckmannsparken 

Af MOlionsudvalgel 

Kr. Himmelfartsdag i år, den 16. maj, deltager 
vi fra DSR i årets absolut største kredsrotræf, 
13 km nord for Svanemøllen. 

Vi starter ca. 8.65 DSR tid (9.00 dansk sommer 
tid) fra DSR. 

Mellem kJ. 11.00 og 12.00 mødes vi med resten 
af Københavnskredsens klubber. Motionsud
valg og udvalgte kaniner serverer let anretnjng 
for kr. 30,- i det grønne. 

Leif Hansen fra motion- og turudvalget i 
kredsen arrangerer igen i år en masse kon
kurrencer. Da vi i år gerne skulle score, mindst 
et par sejre, opfordrer vi jer alle til at træne 
meget hårdt op til denne vigtige konkurrence. 

Kajakpolerdag 
Søndag d. 12. maj 

kl. 14.00 

Mød op 
og hjælp med at gøre 
bådene og udstyret 

klar, til den 
kommende sæson 

Kajakudvalget 

Alle konkurrenter skal ro til Struckmanns
parken. 

Efter roturen er der grill i DSR kl 18.00. 
Medbring selv kød/pølser. DSR serverer salat 
og flGtes. 

Køb af billet senest mandag 13. maj i baren. 
(Herefter er tilmelding ikke mulig). 

Billetten til mad i Struckmannsparken koster 
kr. 30,- og til salat om aftenen (grill) kr. 25,-. 
Billetten kan købes i baren. 

Har du spørgsmål så ring til motionsrochefen 
Jesper på tlf.: 40 IO 42 O l. 

BEMÆRK: 
(Begrænset tilmelding på 100 medlemmer.) 
Ps. Husk søsygetabletter samt solcreme. 

7 
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DS R's Søndagsmad 18. februar 1996 - 5. maj 1996 

Ja, den sørgelige nyhed måtte jo komme. Søndagsmaden dør ud nu på søndag den 
5. maj. De trofaste søndagsgæster har komponeret følgende hymne til ære for 
arrangørerne. 

Oh søndagsmad, oh søndagsmad 
du som var så stor 

dine bugnende borde 
var som hjemme hos mor 

Oh søndagsmad, oh søndagsmad 
du som var så rigelig 

din mad var en oplevelse 
og aldrig almindelig 

Oh søndagsmad, oh søndagsmad 
du vor bedste ven 

vore maver savner dig 
hvornår ser vi dig igen? 

Oh søndagsmad, oh søndagsmad 
komme vinter, komme vår 

hvornår det end bli'r 
det glæde i vor mave sår. 

Oh søndagsmad, oh søndagsmad 
det bli'r bare det bedste 
når vi til næste efterår 

endnu engang kan søndags-feste 

På højt sted er det blevet besluttet, at vedkommende, der er i stand til at finde en 
melodi til disse vers, har de vundet en gratis søndagsmadsmiddag (eksl. drikke
varer) til næste vintersæson. 

SIDSTE SØNDAGSMAD D. 5. MAJ KL. 19:00 

Stafetten præsenterer: 

Navn: 
Højde: 
VæKt: 

Skos/ørre!se: 

Thomas Poulsen 
189 cm 

73 kg 
46 

Stjernetegn: Vand mand 
(andre kendte vandmænd : Fætta BR , min kat 
Godtfred. Bubber, Peter Plys, Tuborg min mor) 
Hobby: Se fjernsyn 
Yndlingsdyr: Vandslange 
Ynd/inl(:;jarve: Bia 
Ynd/ingsmusik: Damk pop og scoremusik 
Livret: Burger og fritter 
Uddanne/se: Korpussølvsmed 
(dvs. bakker, lysestager, flødekander, sukker
skaie og meget mere) 
Spor/sida/: Sergei Bubka 
(fordi han har været på toppen sa mange år. 
Han er seriøs, har sat et utal af rekorder, er 
showmand, forretningsmand, og så er jeg glad 
for at han ikke ror. Stafetten håber at Thomas 
møder si( idol til OL i Atlanta) 

Har du altid roet i DSR? 
Nej, jeg startede i Rungsted Roklub , s~ Holte, 
Bagsværd og nu DSR. 

Medaljestatistik 
To VM guld - To VM sølv · 4 Nordisk guld · 6 
DM guld - 3 første pladser i Luzern - l anden 
plads i Luzern. 

Mål 1996 
At få cn medalje til OL i Atlanta helst guld 
(stJfetten krydser fingre). 

Den værste roopJevelse 
I 1990 fik jeg jordens ~tørste røvfuld i Luzem. 
Jeg roede Let 4- og troede vi var gode men der 
var nogle andre der mente nogel andet, 
" satans"l! 

Den bedste rooplevelse 
Da jeg blev Verdensmester i 1992 og hele 
sæsonen 1994 hvor jeg vandt alt hvad jeg 
stillede op i. 

Hvad ville du lave, hvis du ikke roede? 
Så var jeg nok blevet slangemenneske i Cirku s 
Benneweis, eller pølsemand i Randers . 

Hvad ville du gøre, hvis du var kapronings
cher. 
Så ville jeg købe nogle en åres både og nog le 
nye ergometre. 

CSlafellen" er ment som en hyldes I lil en DSR·penon. 
som har &lort sig bemærket pa en eller anden måde, ikke 
nødvendigvis eo kaproer Den udvalgte person inler· 
viewes lil kJubbladel, og har derefter ansvaret for al give 
hæderen og "depechen" videre lil en ny OSR-person i 
fonn af el inlerview.) 
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følgende 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
IO) 
Il) 
12) 
13) 

Forening 
14) 
15) 

Fastsæuelse af kontingent for det 
år. 

Valg af formand. 
Valg af kasserer. 
Valg af sekrelær. 
Valg af materielforvalter. 
Valg af kaproningschef. 
Valg af instruktionsrochef. 
Valg af motionsrochef. 
Valg af langtursrochef. 
Valg af husforvaher. 
Valg ad 2 revisorer. 
Valg af repræsentanter til Dansk 

for Rospon. 
Særlige forslag. 
Eventuelt 

Kandidatemner til de forskellige tillidsposter 
kan - foruden af den fungerende bestyrelse -
bringes i forslag af ethven stemmebereuiget 
medlem, dog kan sådanne forslag kun komme i 
bettagtning, når de er skrifllige og bestyrelsen i 
hænde senest 30 dage før generalforsamlingen 
- j fr. §8. 
Navnene på alle i forslag bragte kandidater -
hvilke er de eneste valgbare - bekendtgøres 
som i §8 angive!. 
Det påhviler den fungerende bestyrelse at sørge 
for, at der bringes mindst så mange kandidater i 
forslag, at samllige tillidshverv kan blive be
saUe. 

§IO_ Ekstraordinære generalforsamlinger. 
Bestyrelsen kan til enhver tid sammenkalde til 
en ekstraordinær generalforsamling. Hvis 20 
stemmebereuigede medlemmer kra:ver det med 
angivelse af, hvilket emne der ønskes behand
let, skal bestyrelsen indkalde til en eks
ttaordinær generalforsamling. Denne skal af
holdes senest 8 uger efter kravets indlevering 
med 14 d ages varsel. 

§ll. Lovændringer. 
Generalforsamlinger er med hensyn til lov
ændringer kun beslutningsdygtige, når mindst 
1/3 af de stemmebereuigede medlemmer er 
mødt eller repræsemeret ved fuldmagt Er deue 
ikke tilfældet, skal der inden 30 dage, såfremt 
mindst 2/3 af de fremmødte og repræsenterede 
stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til 
en ny generalforsamling med mindst 3 dages 
varsel og med samme dagsorden. Denne gene
ralforsamling er i alle tilfælde beslutningsdyg
tig. 
Til vedtagelse af lovændringer kræves der 
mindst 3/4 af de mødte og repræsenterede 
stemmer. 
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§12. Reglement. 
Medlemmerne må i et og alt reUe sig efter det 
af bestyrelsen vedtagne reglement og andre 
bestemmelser. 
V cd ovenrædeise heraf kan bestyrelsen idøm
me bøder på indtil 3 måneders fuldt aktivt 
kontingent, eventuelt i grove tilfælde formene 
den pågældende adgang til benyUelse af mate
riellet og til klubbens lokaler for et nærmere 
fastsat tidsrum. I særlige tilfælde kan bestyrel
sen, om den linder det nødvendigt, indstille 
den pågældende til eksklusion på den først
kommende generalforsamling, jfr. §5. 
Såfremt et eller flere medlemmer ved ovenræ
deise af reglementet eller ved grov uagtsombed 
foranlediger skade på eller tab af klubbens 
materiel, er vedkommende efter bestyrelsens 
beslutning derom, erstatningspligtig over for 
klubben. 
Et eksemplar af klubbens lov og reglement skal 
sammen med DFfR's langtursreglement til 
enhver tid lindes opslået på et synligt sted 
klubben. 

§ 13. Bøger og repskab. 
Bestyrelsen fører følgende bøger: medlemspro
tokol, kassebog, hovedbog. ankeprotokoller 
samt forhandlingsprotokol for bestyrelsesmø
der og generalforsamlinger. Endvidere opbe
varer bestyrelsen klubbens korrespondance. 
Regnskabsåret løber fra I. oktober til 30. sep
lember, på hvilken dag det afsluues. Regn
skabet tilstilles senest IO dage før generalfor
samlingen revisorerne, hvorefter det med dis
ses antegnelser forelægges den ordinære gene
ralforsamling til godkendelse. 
Regnskabet skal henligge lil gennemsyn på 
klubbens kontor de sidste 3 dage før general
forsamlingen. 

§14. Klubbens ophævelse. 
Med hensyn til beslulning om klubbens ophæ
velse gælder de samme bestemmelser som for 
lovændringer - jfr. § II. 
Når klubbens ophævelse er vedtaget, vælges et 
udvalg på 5 medlemmer, der realiserer klub
bens ejendele og afvikler dens øvrige anlig
gender. Det eventuelle overskud anvendes efter 
generalforsamlingens bestemmelse til støUe for 
et formål i lighed med det, klubben har haf!. 

Love 

for 

Danske Studenters Roklub 

Vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 28. marts 1917 og 
senest ændret på generalforsamlingen den 20. november 1992 



§1. Navn. 
Klubbens navn er : "Danske Studenters Ro
klub" med undenitel: "Akademisk og Poly
teknisk Roklub", hvilket navn i forbindelse 
med undenitlen skal benylles i alle offentliggø
relser. anmeldelser og meddelelser fra klub
bens side. 

§2. Formål 
Klubbens formål er udøvelse af rospon blandt 
studenter og blandt eksaminander ved Dan
marks tekniske Højskole. Klubben samler sine 
medlemmer til kammeratligt samvær i klub
bens lokaler, i hvilke der opretholdes restaura
lionsvirksomhed. 

§3. Klubmærker. 
Klubbens stander består af et på lyseblå bund 
anbragt rødt skjold med studenterkorset samt 
en murkrone. 
Almindelig rodragt består af mørkeblå ben
klæder og hvid trøje. 
Kaproningsdragten består af hvide benklæder 
og lyseblå trøje. 

14. Medlemmer. 
Som aktivt ordinært medlem kan optages en
hver, der er adgangsberelliget til en af de hø
jere læreanstalter. 
Undtagelsesvis kan andre optages som aktive 
medlemmer, dog kun for så vidt: 

l) at optagelsen vedtages af et nenal af 
bestyrelsen 
og 

2) at antallet af de således optagne medlem-
mer ikke overstiger 
10% af det samlede antal aktive med-

lemmer. 
Endvidere kan optages elever i gymnasieklas
serne og dermed ligestillede uddannelser. 
Som passivt medlem med ret til at deltage i 
klubbens festligheder og generalforsamlinger. 
men uden stemmeret på disse eller ret til at 
benylte klubbens materiel, kan optages enhver, 
der har interesse for klubben. 

§S. Indmeldelse, udmeldelse m.m. 
Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, der 
inden 30 dage meddeler vedkommende, om 
han/hun er optaget, og i bekræftende fald til
stiller ham/hende klubbens love. 
Bestyrelsens beslutning med hensyn til opta
gelsen kan dog på forlangende af IO medlem
mer forelægges den førstkommende general
forsamling, men kan kun omstødes ved kvali-
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fieeret majoritet (213 af de mødte og repræsen
terede stemmer). 
Ved indmeldelse indbetales 3 måneders kontin
gent, der ikke kan refunderes. 
Udmeldelse finder sted ved at indbetale et ge
byr på nøjagtig kr. 3" til DSR's girokonto 
samt ved at anføre navn og adresse på beta
lingsdelen af girokonet. Girokvilleringen er 
dokumentation for udmeldelsen. Udmeldelse 
kan endvidere ske skriftligt til klubben. Bevis
byrden, for at udmeldelse er sket, påhviler 
medlemmet. 
Udmeldelse skal ske med mindst 3 dages varsel 
til udgangen af en kvanalsmåned. 
Genindmeldelse fra personer, der har udmeldt 
sig af klubben inden for de seneste 12 måne
der, accepteres kun mod betaling af kontingent 
for perioden fra udmeldelsen til genindmeldel
sen. For passive medlenuner. der inden for en 
periode af 12 måneder genoverføres til aktivt 
medlemskab. gælder sanune bestemmelse. idet 
det for perioden betalte passive kontingent 
modregnes. 
Fra bestemmelsen angående indmeldelse. ud
meldelse og genindmeldelse kan bestyrelsen i 
særlige tilfælde dispensere. 
Adgangsformening og eksklusion: Et medlem. 
der er i restance med kontingent. kan af besty
relsen formenes adgang til benyllelse af mate
riellet og til klubbens lokaler. Betales restances 
ikke trods skriftlig anmodning fra bestyrelsen, 
kan medlemmet ekskluderes. Eksklusioner 
bekendtgøres ved opslag i klubbens lokaler. 
Den samme fremgangsmåde benylles over for 
medlemmer. der ikke senest en måned efter 
regnskabsårets afslutning eller efter deres ud
meldelse har betalt deres gæld til klubben. 
Efter at et medlem er ekskluderet på grund af 
gæld, kan bestyrelsen helt eller delvist slelle 
restaneen eller opretholde klubbens krav på 
vedkommende indtil det tidspunkt, til hvilket 
han/hun kunne have udmeldt sig. Genoptagelse 
kan kun finde sted. når den pågældende afvik
ler sin gæld til klubben, hvilket også skal gæl
de, selvom nævnte gæld tidligere er slettet som 
værdiløs restance. 
Eksklusion af anden grund end gæld kan kun 
ske ved en generalforsamlingsbeslutning med 
kvalificeret majoritet (213 af de fremmødte og 
repræsenterede stemmer). 

§6. KonlinleDt. 
Kontingenter fastsæltes hven år på den ordi
nære generalforsamling og vedtages med sim
pelt nenal. Bestyrelsen skal fremsæne forslag 
til kontingenter. 

Kontingent betales kvartalsvis forud, dog be
tragtes indbetaling inden den 8. som reltidig. 
Sker indmeldelse efter den 15. i en måned be
tales ikke kontingent for denne måned. 
Bestyrelsen kan fastsælle et administrationsge
byr, der opkræves ved for sen indbetaling af 
kontingent. 
Aktive medlemmer, der ikke er fyldt 20 år. 
betaler nedsat kontingent. 
Aktive medlemmer under 18 år. der har en far. 
mor eller værge, der er aktivt medlem af klub
ben, betaler ikke kontingent. 
Efter uafbrudt medlemsskab i de sidste IO 
kalenderår kan kontingentet. hvis dene ønskes, 
nedsæltes med 33%. 
Aktive medlemmer kan blive livsvarige med
lenuner efter uafbrudt medlemskab i 3 hele 
kalenderår, når de som kontingent betaler 7 
gange det gældende ordinære årskontingent en 
gang for alle. 
Minimumskontingentet for passive medlemmer 
udgør 20% af det aktive kontingent. Passivt 
kontingent betales fra og med det år, i hvilket 
indmeldelsen finder sted. 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde bevilge hel 
eller delvis fritagelse for kontingent. 

§7. Bestyrelse 
Klubben ledes af bestyrelsen. 
Bestyrelsen består af formanden, kassereren, 
sekretæren, materielforvalteren, kapronings
chefen, instruktionsrochefen, motionsrochefen, 
langtursrochefen samt husforvalteren. 
Bestyrelsen kan herudover supplere sig med 
indtil 3 medlemmer. 
Til medlemmer af bestyrelsen kan kun vælges 
stemmeberenigede myndige medlemmer. Be
styrelsens nenal skal være ordinære medlem
mer. 
Samme person kan ikke vælges til nere besty
relsesposter. 
Bestyrelsen leder og repræsenterer klubben i 
alle anliggender. Den kan nedsælte udvalg til at 
løse specielle opgaver eller til inden for nær
mere afgrænsede områder at udøve besty
relsesfunktioner (f.eks. inden for rochefernes 
forretningsområde). 
I hven enkelt tilfælde skal opslag herom ske i 
klubbens lokaler. 
Alle spørgsmål inden for bestyrelsen afgøres 
ved simpel stemmenerhed. Står stemmerne 
lige, er formandens stemme afgørende. 
Klubbens tegnes af formanden i forening med 
kassereren eller af formanden i forening med 
mindst 2 yderligere generalforsamlingsvalgte 
bestyrelsesmedlemmer. Ved salg eller pant
sætning af fast ejendom tegnes klubben dog 
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altid af den samlede bestyrelse. Den samlede 
bestyrelse kan meddele prokura, enkelt eller 
kollektivt, til et eller nere af bestyrelsens gene
ralforsamlingsvalgte medlenuner, med henblik 
på indgåelse af retshandler af en nærmere af
grænset karakter. 

§8. Generalforsamlinger. 
Generalforsamlingen har - inden for de af lo
ven afstukne grænser - den øverste myndighed 
inden for klubben. 
Generalforsamlingen afboldes med 45 dages 
skriftlig varsel - jfr. dog undtagelsen i § II . 
gennem klubbens officielle meddelelser eller 
ved almindeligt brev til samtlige aktive og 
passive medlemmer og æresmedlemmer. 
I indvarslingen til generalforsamling meddeles 
tid, sted og dagsorden. I forbindelse med ind
varslingen til ordinær generalforsamling skal 
bestyrelsen meddele sit forslag til bestyrelsen 
for det kommende år. Forslag, der ønskes be
handlet på generalforsamlingen, skal fremsæt
tes skriftligt senest 30 dage før generalforsam
lingen og skal gennem klubbens officielle med
delelser eller ved almindeligt brev bringes til 
samtlige medlemmers kundskab senest 3 dage 
før generalforsamlingen. 
Kun aktive medlemmer, der er fyldt IS år og er 
li jour med kontingentindbetalingen, og som 
har været aktive medlemmer i mindst 4 måne
der umiddelbart før den måned, i hvilken gene
ralforsamlingen alholdes, har stemmeret. . 
Stemme på generalforsamlingen kan afgives 
personligt eller ved skriftlig fuldmagt til et 
andet stemmeberelliget medlem, dog således at 
ingen kan møde med mere end ~n fuldmagt. 
Generalforsamlingen vælger en dirigent og en 
sekretær, der i forening affaner referat. Be
slutninger og valg sker ved simpel majoritet. 
herfra undtages dog lovændringer - jfr. § II -
og beslutninger om optagelse eller eksklusion 
af medlemmer - jfr. §S. - Valg af bestyrelses
medlemmer sker ved skriftlig afstemning med 
mindre der kun foreligger et kandidatemne til 
bestyrelsesposten, i hvilket tilfælde afstemning 
sker ved håndsoprækning. I alle andre anlig
gender finder skriftlig afstemning kun sted, når 
dirigenten eller mindst 15 stemmeberelligede 
medlemmer fordrer det. 

§9. Dea ordinære leoel'lllfonamUnll. 
Den ordinære generalforsamling afholdes hven 
år inden den 20. december og med følgende 
dagsorden: 

I) Aflæggelse af beretning. 
2) Forelæggelse af regnskab til god

kendelse. 



Efterlysning 

Af Mogens Haul 

1 stk. højtryksspuler med tilbehør efterlyses. 

Med beklagelse må jeg meddele. at jeg savner 
klubbens højtryksspuler. og jeg erindrer ikke, at 
jeg har udlånt den til nogen og ikke fået den 
retu r. 

Hvis du har lånt den, så venligst aflever den 
tilbage, og det meget hurtigt. Hvis du ikke har 
lånt den, men ved hvor den er, så er jeg meget 
interesseret i oplysninger. 

Dette er så et eksempel på tilsyneladende endnu 
et tyveri i klubben; men også andre ting er 
forsvundet her på det sidste, således har et 
medlem mistet en sporttaske med indhold oppe 
fra salen , da der var instruktørkursus, og mønt
telefonen er endnu en gang blevet brækket op. 

Fra ombygningsfronten 

Af Husforva/reren 

[ skrivende stund er ombygning af damebadet i 
fu Id gang, og jeg gætter på, at det er nær færdig
gørelse samtidig med, at bladet her udkommer. 
Skabene er også under renovering, og det tager 
nok lidt længere tid. Hvis du ikke har tømt dit 
skab endnu, så er det nu! Jeg vil nødig gå i gang 
med boltsaksen for at komme til de sidste skabe, 
men det kan blive nødvendigt , og saksen er i fin 
form. 

Alle kan nu købe nye skabs kan for 96. Prisen er 
uændret kr. 20,-: men dameme må vente med at 
sætte konet på skabet, indtil det er renoveret. 
Indt il videre sælges der ikke kan til nye skabs
indehavere hos damerne; men damerne kan 
forny deres kon fra 95. 
IO 

Hvem gør sådan noget i DSR? Er del et eller 
flere medlemmer, eller er det fremmede, som 
bare går ind i klubben på opdagelse. Principielt 
skal klubben altid være aflås t, men det er den 
ikke, og det kan den af praktiske grunde heJler 
ikke være. Og hvis det er medlemmer, der stjæ
ler, så hjælper aflåsning også kun i begrænset 
omfang. 

Hvis du møder personer, som ser mystiske ud, 
og som opfører sig på en mistænkelig måde, så 
vær ikke bleg for spørge, om han eller hun er 
medlem af klubben . Det var måske en ide, at 
alle medlemmer havde et medlemskort på sig, 
eller måske endnu bedre et kort til at låse 
indgangsdøren op med. Så ville det nemlig være 
muligt at holde klubben aflåst. 

Jeg har desværre ikke effektive mid ler ti I at 
standse disse tyverier. Jeg kan selvfølgelig true 
med at hugge hånden af på den eller de skyldige, 
som det praktiseres i nogle islamiske lande. Det 
er nu ikke skik her; men det har sikkert en meget 
præventiv virkning. 

Sidste frist for at forny skabskort er 31. maj. Fra 
den dato åbnes der for salg af kort til resterende 
dameskabe, og herrerne risikerer, at låsene blive 
klippet og skabene bliver tømt. 

Efter at DSR er gået over til 
PBS kan der forekomme enkelte 
uregelmæssigheder i forbindelse 
med kontingentopkrævning. 

I så fald kan du kontakte Johan 
Frydendahl på tlf.: 38176252 
(arb) el. 45858605 (priv). 

Bedre sent end aldrig! ! 

Af Thomas Kjøller Krumho/r, sekrerær 

Gnmdet computerproblemer og datamatiske for
styrrelser lykkedes det mig ikke i sidste nummer 
af bladet at bidrage med de seneste udviklinger i 
den aldrig endende føljeton, der populæn kaldes 
bestyrelsesmøderne. Siden forrige nummer er 
der sket mange spændende ting i bestyrelsen. Vi 
var på en såkaldt "Strategiweekend", hvor vi 
over en hel weekend fik gel1/1emarbejdet nogle 
af de emner og problemstillinger, der vil præge 
klubben i den kommende sæson. 

Klubben får flere instruktører, så vi kan kapere 
de mange nye medlemmer i den netop påbe
gyndte sæson. Men strategiweekenden var også 
et godt sted at få rystet bestyrelsen sammen. Vi 
lærte hinanden bedre at kende, og vi lærte, at vor 
ellers udmærkede motionsrochef ikke var i stand 
til at slå hverken materielforvalter eller sekretær 
i keglebillard. Spøg til side - det var en god tur. 

På sidste bestyrelsesmøde den 9/4 blev der lige
ledes diskuteret diverse emner. EDB-roproto
kollen er færdig og står klar til brug - dette punkt 
var ikke oppe til diskussion, men kom som en 
saftig konstatering . Derimod arbejdes der i dette 
øjeblik på at få en aftale med en is-forhandler, så 
vi til sommer vil kunne sælge is direkte fra 
baren - eller fra en fryser i baren om man vil. 
Apropos baren. For klubbens nye medlemmer 
kan jeg forklare at forskellen på en fest og en 
fredagsbar i DSR er, at til en fest spiser vi i 
gennemsnit med en halv times forsinkelse - til 
en fredagsbar spiser vi ikke . 

Gymnastikken vil sil småt begynde at ebbe ud 
og derefter køre på lavt blus i løbet af sommer
sæsonen. Der vil være et minimum af tilbud til 
dem, der af en eller mystisk grund ikke har lyst 
til at ro. Men ellers fortsætter bestyrelsen i deres 
utrættelige arbejde med at holde arrangementer 
og den store begejstring for klubben kørende. 

NU ER DET MENINGEN, AT DET SKAL VÆRE 
GODT VEJR OM SØNDAGEN, OG AT ALLE MED
LEMMERNE SKAL TAGE DERES GODE TØJ, 
NOGLE KAMMERATER, EN ROBÅD MED TILBE
HØR OG TAI SIG EN ROTUR. DERFOR ER; 

SIDSTE SØNDAGS-AEROBIC 
DEN 5. MAJ KL 17:00 J l 



Nyt fra kredsen! Brug den "røde mappe" - og os! 
Af Mene Bacher 

Københavnskredsens bestyrelse har atter udgivet 
"den røde mappe". Et digert opslagsværk over 
de fleste arrangementer i kredsens regi . At der 
lægges mærke til "den røde mappe" rundt om i 
hele landet, er der ingen tvivl om. Nu har 
Sjællandskredsen også udgivet en rød mappe å 
la vores med forskellige aktiviteter. 

Alle klubber i Københavnerkredsen har fået 
udleveret flere røde mapper, så har du ikke set 
noget til den endnu, må du kontakte et 
bestyrelsesmedlem i din klub. 

Arrangementer i n1aj 

Af Melie Bacher 

Efter lang tids venten, er isen endelig for
svundet. Anerede d. 1. maj lægger Køben
havnerkredsens Kaproningsudvalg ud med årets 
første Aftenkaproning på Bagsværd Sø. 

Aftenkaproningerne henvender sig til alle 
roere. som har lyst til at prøve sig se lv af under 
uhøjtidelige former. Der vil blive udskrevet løb i 
alle bådtyper for både "rigtige" kaproere, der 
ønsker at prøve fOImen af inden de store stævner 
og for motionsroere, der har lyst til a t få lidt 
sved på panden. 

Henv. til: Lillian Bruhn: 44 44 2192 
Melie Bacher: 44 44 55 57 
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I kredsbestyrelsen er et Informationsudvalg, der 
er valgt til at varetage og formidle kontakten 
angående arrangementer klubberne imellem. 

Vi bestræber os samtidig på at kontakte pressen , 
hvis begivenhederne er af en sådan karakter, at 
det bør offentliggøres. Synes I, at jeres klub
arrangementer skal omtales i pressen? Vi vil 
gerne hjælpe jer, idet vi har gode forbindelser til 
journalisterne. 

Ring til : Kredsens Informationsudvalg: 
Bjarne Engell : 31 185336 
Dan Kristensen: 31 86 57 47 
Mette Bacher: 44 44 55 57 

Rosportens dag - lørdag d. 11. maj! 
Man mødes som sædvanligt ved B&Ws Roklub 
til en hyggelig dag på Langelinje. I år bliver der 
flere konkurrencer med præmier. 

Mødetidspunkt: kJ. 12.00 med mad knuder og 
godt humør. 

16. maj - Fællestur til Struckmannsparken 
I tiden mellem k!. 11.00 - 12.00 vil inriggere i 
stimevis ankomme til Skodsborg, hvor roeme 
først indtager deres frokost med dertil hørende 
drikkevarer. Derefter afvikles forskellige 
konkurrencer' 

18. og 19. maj - Co pen hagen Regatta på 
Bagsværd Sø. 

EDB-Protokollen er klar!!!!!!! 

Af EDB -Udvalget 

Langt om længe er det lykkedes for DSR's 
EDB-udvalg at få den elektroniske roprotokol 
på benene. Som med alle nye systemer skal det 
arbejdes ind i klubben og ikke mindst i hoved
erne på dem, der skal bruge det. For at begræn
se ventetiden ved maskinerne på de stort be
søgte roaftener, vil jeg gerne opfordre alle 
styrmænd til at gennemlæse den fremragende 
brugervejledning, der kan findes i en af de blå 
mapper, der har en gul forside. Disse mapper 
vil være at finde i bådehallen og i slyngelstuen. 

Her er et par tips til når I skal til at bruge 
systemet: 

l. Hvis computeren er længe om at reagere, så 
lad være med at trykke på knapperne igen og 
igen - der er lange svartider. Gentryk vil kun 
gøre processen langsommere. 

2, Når man skal skrive sig ud som roer eller 
styrmand er det langt hurtigere at skrive sit 
medlemsnummer end sit navn. Derfor, lær jeres 

fircifrede medlemsnummer at kende (det står 
bag på jeres udsendte blade), og opbevar det på 
køl ved siden af jeres fødselsdato. 

3. Hvis I er i tvivl. om I har gjort noget forkert, 
vil der være en fortryd knap på skærmen, som 
vil annulere hvad I lige har foretaget jer. 

4. Hvis i ikke har et medlemsnummer, og dette 
er en fejl, så kan i ved udskrivning af både be
nytte anonyrnnummeret "O". Dette er dog en 
absolut undtagelse. "O" skal IKKE benyttes, 
hvis I bare har glemt jeres nummer. Læs tips 
nummer 2 endnu engang. 

5. Under instruktion skal anonyrnnummeret 
bruges af kaniner indtil de har fået deres 
medlemsnummer. 

Men altså kort fortalt : Læs manualen og 
HUSK JERES NUMRE!!!! 

Ryggens stilling under robevægeIsen 

Af Jens Chr. Pørneki, Kaproningschef 
OL deltager 1992 i Olier, stud. med 

Inspireret af sidste nummers indlæg om ryg
gens stilling under robevægeIsen , af Pia Stuer 
Lauridsen, vil jeg her komme med kommen
tarer til dette opnået gennem 12 års eliteroning, 
samt trænererfaring. 

For det første, er det rart at se at der er nogle 
der tænker over det de laver. når de sidder og 
ror. Der er mange som aldrig får den rigtige 
glæde ved roningen, da de altid har ondt i ryg
gen under eller efter roturen, men som tænker, 
at sådan ska I det nok være/ føles. men det skal 
det ikke! 

For det andet, er der ingen endegyldig løsning 
på hvordan man skal ro . Det ser man tydeligt til 
de sture kaproninger, hvor de forskellige mand
skaber ror forskelligt, men alligevel ligger 
inden for ganske få sekunder ved målstregen. 

Hvad så? Som Pia skriver er der en stor 
bevægelse omkring hofteleddet, denne skal 
trænes ved først og fremmest at holde bagsiden 
af lårene, haserne, smidige. Usmidige haser er 
den hyppigste grund til ondt i ryggen, da 
ryggen netop som Pia skriver kompensere for 
delle, hvilket giver en stor belastning i lænden. 
Haserne kan strækkes ud ved at løfte det ene 
ben op i hoftehøjde. og læne sig frem over det , 
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Lygtetændingstid 
Af Bjarne Engell 

Fra begyndelsen af maj vil det blive fristende at 
ro lidt efter solnedgang. Måneskinsture, sol
nedgangsrure eller blot længere aftenture, hvor 
man kommer hjem lidt efter solnedgang. 

Der har været udtrykt tvivl om, hvorvidt alle 
styrmænd er blevet undervist i reglerne for 
lanterneføring. Derfor følger her et kort resume 
af disse. 

Ifølge Søloven skal der i enhver båd findes en 
ansvarlig skibsfører. Dette gælder udtrykkeligt 
også robåde. Derfor skal protokollen altid 
udfyldes med den ansvarliges navn. 

Bådføreren, altså robådens styrmand, er 
ansvarlig for, at båden kan føre lanterne, hvis 
det lige pludselig skulle blive mørkt. 

Søvejsreglernes kapitel C, regel 20 siger bl.a.: 

..... Uanset at skibstilsynsforskrifterne f.eks. 
ikke kræver mindre lystfartøjer ( ... ) udstyret 
med lanterner, vil føreren af et sådant fartøj 
ikke være fritaget for at blive draget til ansvar, 
såfremt fartøjet befinder sig til søs efter 
solnedgang uden at vise de foreskrevne 
skibslys - uanset om det muligvis skyldes 
vindstille eller motorstop, at fartøjet ikke som 
planlagt kom i havn inden solnedgang ... " 

I regel 25 (ii) står generelt, at 

"Et fartøj under roning kan vise de i denne 
regel for sejlskibe foreskrevne lys, men hvis 
det ikke gør det, skal det have ved hånden en 
elektrisk lygte eller tændt lanterne med hvidt 
lys, der skal vises i så god tid, at sammenstød 
kan forebygges." 

For Københavns Red, dvs. praktisk talt hele 
vores daglige roområde, gælder dog den 
særlige regel, at alle små lystfartøjer, herunder 
robåde, skal føre et konstant hvidt lys, der er 
synligt fra aJle retninger i 2 sømils afstand. 

2 sømil svarer til 3604 m, altså ca. afstanden 
fra lystbådehavnen til Charlottenlund Fort. 

Klubbens rochefer udleverer gerne de få lygter, 
klubben har. Er der ikke flere, er det stadig 
styrmandens pligt og ansvar at få båden hjem 
inden solnedgang. 

Vores erfaringer med lanterner er, at flager
muslygter er de eneste, der kan bringes til at 
virke under en hel rotur. 

Dette kræver et mindstemål af korrekt behand
ling, bestående i følgende: 

• Efterse vægens længde 
• Puds glasset indeni 
• Fyld petroleum på 
• Hæng den op, så den ikke slås itu 
• Indstil flammen, så den er 1,5 cm høj. Når 

lampen bliver varm, bliver flammen dobbelt 
så høj. Hvis den bliver for høj, soder 
flammen og lanternens sigtbarhed mindskes. 

• Hvis man ikke ved, hvordan en tlager
muslygte bruges, så spørg. Det er stadigt 
styrmandens ansvar. 

Det kan anbefales styrmændene selv at anskaf
fe flagermuslygter og galger til at hænge dem 
på. En galge har en diameter, så den passer i et 
flaghul og er iøvrigt formet som et omvendt L. 
Lygten hænges på udliggeren. Dermed undgås, 
at lygten banker ind på skaftet, så glasset slås 
itu. 

Stor forundring 
AfThoYfUlS Ebert 

Som daglig misbruger af min krop læste jeg Pia S. Lauridsens artikel om ret eller krum ryg i 
DSR-bladet nr. 4 April 1996. 

Pia gør sig til fortaler for en ret ryg under rotaget. Her stiller jeg mig ganske uforstående. Som 
kaproer siden 1986, og med en kilometer statistik på langt over 3000 kmlår, v il jeg gerne g ive mit 
besyv med til en sund rostilling. 

Betragt din ryg som ukogt spagetti. Den må ikke belastes punktvis, for så knækker den. Fordeler 
man derimod trykket over hele spagettiens længde, kan den holde til en større belastning. Skal 
ryggen holdes ret, er det nødvendigt at spænde rygmusklerne, og det tryk man laver med benene 
skal omdannes til et træk i årene. Dette vil give nogle voldsomme forskydningsspændinger i 
hofteleddet, og vil med sikkerhed resultere i dårlig ryg. 

Slapper man derimod af i ryggen under rotaget, hænger i armene, skuldre og ryg og lader trykket 
fra benene glide over i et træk med arme og skuldre, vil ryggen holde. Pia henviser til, at 
hofteleddets bevægelighed begrænses ved krum ryg. Men man har jo netop lavet huller i 
rosæddet, for at "siddeknuderne" kan rotere med rundt under taget. Dermed kommer hofteleddet i 
en sådan sti Iling, at der opstår forskydningsspændinger i hof te leddet. 

Hvem kender ikke til øm numse efter mange kilometers roning på gamle rosæder? 

Selvfølgelig skal ryggen ikke hænge som kogt spagel1i fra hoften, men holde en let krumning, der 
gør det muligt at fordele trykket fra benene og trækket fra armene. Og hvem har forresten så 
stærke rygmuskler, at disse er j stand til at holde ryggen ret og klare de stor forskydningskrafter i 
hof te leddet når først kroppens stærkeste muskler, lårmusklerne, bliver sat til at arbejde for fuld 
tryk? 

Hvis Pia en dag kommer ud på Anlægget i Bagsværd vil hun kunne se, at alle de roere, der har 
roet aktivt kaproning i 3-4 år, har lært sig den let-hængende rostil, der har gjort Danmark til en af 
de mest vindende ronationer ved VM i små IO år. 

Principskitser: 

o 
TRÆK ~\ 
~)TRYK 

____ -'\ TRYK 

Ved let krum ryg glidende overgang mellem tryk/træk. 
Ved ret ryg har træk/tryk overgang i et knæk ved lænden. 

15 



Standerhejsning d. 31. marts 

Af Lars Burulesen (foro: Lars B.) 

Ved standerhejsningen d. 31. marts bød formanden velkommen til den ny sæson (trods is på 
vandet), studentersangeme bidrog som vanligt til at gøre dagen festlig, og medlemmerne fik 
efterfølgende en snak ved den velanrettede frokost. 

Flg. både blev døbt: 

DSR har anskaffet to både fra Århus Inriggerværft. Den ene, en 4-åres, blev døbt Vile af Thorkild 
Ratzlaff, søn af værftets indehaver. Den anden, en 2-åres, blev døbt Frej af Rejmon Wiis. En ny 
kajak blev af Lotte 0rnø døbt Gudenå. 

Også de yngste medlemmer var ril swnderhejsning 

4 

Middelalderborge og gamle kirker rejser sig ITa bjergsiderne og giver et malerisk billede. Solen 
vinder mere og mere i løbet af dagen, og om eftermiddagen ror alle i korte bukser og T-shirt. 
Vi får højrøde næser, og selv efter badet kan man se, hvor uret har siddet. 
På grund af de mange sluser er der praktisk taget ingen strøm i Neckar, kun den sidste time før 
vi når ITem til Ruderclub Neptun i Neckarelz driver vi 3-4 km. Aftenen er lidt mere vandet end 
vinet; vi er lidt trætte efter solen og aftenen før, og vi har dog roet 48 km 

Søndag skinner solen igen, og vi ser tydeligt solens ind ~ydelse på farverne Den står igen på 
korte bukser og T -shirt. Frokost holder vi i Eberbach, som jeg tror enhver kaproer kender 
navnet på - der ligger nemlig Empacher, Tysklands førende kaproningsbådsfabrik Jeg ser også 
en rigtig kaproer - scuHerroer - som naturligvis ikke kan bruge tid på at vende sig om hele 
tiden og se efter forhindringer Nej, han har det, som mange i DSR ofte har talt om, nemlig et 
pandebånd med indbygget bakspejl - det er altså smarl. 

Frokost forresten l - ITokost på en tysk langtur er et kapitel for sig Hvor vi herhjemme ikke 
kan leve uden sild og flere slags pålæg, skal man sammen med tyskerne huske at smøre sig en 
stulle ved morgenmaden, ellers er der kun den kage Landdiensten måske har været så heldige 
at få fat i. Og alligevel ror man meget mere pr. dag end herhjemme. Ved aftensmaden tages 
revanche - et godt aftenrnåltid indtages altid på restaurant, så vores Trangia-tilberedte spagetti 
på 7 måder opleves normalt ikke på en tysk langtur. Denne aften spiste vi i Neckarelz italienske 
pizzaer med en omkreds som rundetårn og salat serveret i skåle på størrelse med en tønde. Vi 
skal overnatte 2 nætter i Neckarelz, så bådene er lagt op i Neckargemiinden under en bro og 
vi har taget toget tilbage til Neckarelz .. 

Mandag er dagen, hvor 7 af os SKAL nå et tog k!. 16. Det er også dagen, hvor Farhtenleiter 
beslutter, at vi ror til Mannheim (30 km) i stedet for kun til Heidelberg (12 km). 
Morgenbeskeden er altså, at vi skal bestræbe os på at være i Mannhein k!. 15 - ellers når vi 
ikke toget. Det giver selvfølgelig ekstra kolorit på turen. Men først skal vi til Neckargemunden 
med toget, så vi er først på vandet k!. 10.15. Ved den første sluse - som ligesom fredag og 
søndag holder lukket - er der 800 m at slæbe. Første båd har end ikke fået hentet vognen, da 
næste båd - min - når frem til slusen. J fra min båd hjælper med at slæbe første båd over, Cilli 
og jeg holder båden. Så tilsmiler lykken os: da sidste båd også ligger foran slusen beslutter 
slusemesteren at sluse os, men gode råd er dyre, for vi er jo kun to i min båd lige nu. Vi må 
tage en hurtig beslutning Cilli sætter sig på l-er pladsen, 2-, 3- og 4-er pladserne er tomme 
med årerne lagt op over riggene, og jeg sætter mig på styrmandssædet. Vi ror ind i slusen. Nu 
er en gig-firer væsentlig mere ustabil, når der ikke er 4 årer i hver side til at stabilisere, men det 
lykkes os da at komme ind i slusen og lægge til ved en trappe. Da vandet er sunket den første 
meter, kommer de 3 andre og de kravler, medens vandet stadig synker, ned ad den slimede 
trappe og når netop før sluseporten går op i båden Den venlige slusemester har ringet til slusen 
i Heidelberg og fortalt, at vi er på vej, så også der bliver vi sluset. Det skal senere vise sig at 
være dagen utrolige held. Heidelberg er en meget smuk by, en gammel borg ligger højt pil 
bjerget, en gammel bro med høje tårne i begge ender og bygget i kompakt buet stil giver et 
malerisk billede. Kort efter byen ror vi ind i en lang, lang kanal, som fører os til næste sluse. 
Ingen slusevært, ingen Bootsschleppe - intet. Klokken er 13 og vi manger stadig 14 km. Efter 
3 kvarter fmder vi et sted, hvor vi kan få bådene op, bære dem under en bro og sætte dem i 
vandet igen - klokken er nu 14 15 Vi når det ikke, siger jeg til mig selv - og får myrekryb Jeg 
SKAL nå det tog. Vi ror som besatte, og jeg begynder så småt igen at tro på, at vi når det. 
Efter endnu en lang kanal - ikke særlig spændende - når vi frem til næste sluse. Det samme 
gentager sig: ingen slusning, ingen Bootsschleppe, end ikke et tillægningssted. Vi må nu tænke 
hurtigt, der er ikke tid til lange palavere over, hvad vi skal gøre. Vi tager bådene op over den 
1,5 m høje kajkant bærer dem over en hæk, under en bro, kurer dem i kaiart under et elekt ris k 
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets 
Idør i bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. Nye er velkomne til 2 gratis 
prøvegange i klubben, inden indmeldelse skal finde sted. 
I 

IKONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et 
Igebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykker, men 
'gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. 

!UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1.1/4,1/7 og 1110 og skal være DSR i hænde med mindst 3 
dages varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00 til DS R's 
'girokonto nr. 50034 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del al girokortet. som 
'posthuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigl 
~ted og man bør i egen inleresse gemme girokvitleringen. Kontingenlopkrævningskortene kan ikke 
rnvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse. 

OBS! IKKE AUTOMA TISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, 
Indlil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's iaciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion 
~iI først finde sted ved en reslance svarende til V2 - 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt 
,live inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren. 
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Tid 1rt t for in(llæg til næste nummer er fredag 10. maj,-===-_ 

Redaktion: lisbet Jensen (ansv.) - Baggesensgade 19, st. th, 2200 Kbh. N 
tlf. (priv.) 31 394079 - tlf. (arb.) 45 97 26 88 el. 45 97 2211 

Tryk: Brønshøj Minitryk - Oplag: 1500 eks. 

ADRESSELISTE 
Danske Studenters Roklub - Strandvænget 55 - 2100 København ø 

Postgiro 500 34 66 - Kontortid onsdag og torsdag kl. 18 - 20 
Telefon (Køkken og Kontor) : 39296326 

MEDLEMSTELEFON (Garderobe og Bådhal) . 31 1858 11 

Formand: Kasserer: Sekretær: 

Henning Rasmussen Johan Frydendahl Thomas Krumholt 
Normasvej 14 Engbakken 27 Holsteinsgade 40, 2. 
2000 Frederiksberg 2830 Virum 2100 København ø 
36464767 45858605 31387274 

Kaproningschef: Materielforvalter: Instruktionsroehef: 

Jens Chr. Pørneki Christian Pedersen Karen Brems Føyn 
østerbrogade 88F,st. Th. Laubsg. 29,2.th Valbylangg.l 08, 1.th. 
2100 København ø 2100 København ø 2500 Valby 
31 380997 39274620 36457324 

Langtursroehef: Kontingentkasserer: Kaproningsudvalg: 

Charlotte Ringius Kun skriftlige henv. Bettina Frederiksen 
Rosenborggade 6,4.th. DSR, Strandvænget 55 Sofievej 10. sUv. 
1130 København K 2100 København ø 2840 Holte 
33933308 Att: Konlingentkass. 45410617 

Husforvalter: Køgemester: MotIonsroehef: 

Mogens Haut Susanne Agersnap Jesper Petersen 
Strandvænget 55 H.C.Ørsledsvej 63 Brøndkærvej 15, 2.lh. 
2100 København ø 1879 Frdbrg. C 2500 Valby 
39298499 35368805 36 1701 01 

Motlon+ rochef: Kajakrochef: 

Teis P. Hansen Dorthe Bartels 
Tåsingegade 66.3.th. Hjelmsgade 2, 2.tv. 
2100 København ø 2100 København ø 
31 208096 39274882 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 

Formand: Kasserer: Sekretær: PR-arbejde: 

Ronald Clausen Nis C. J. Schmidt Johan Frydendahl Jacob Nordby 
Engelsborgvej 44 Hvedevej 14 sI. Engbakken 27 Nordre Fasanvej 60 
2800 Lyngby 2700 Brønshøj 2830 Virum 2000 Frederiksberg 
45885886 31 284871 45858605 31 870495 



Orienteringsløb 1996 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

16/06 D·stafet Geel Skov Lyngby OK 
19/07 3-dages Fløjstrup PAN 
20/07 3-dages Silkeborg Nordskov Silkeborg OK 
21 /07 3-dages Silkeborg Vesterskov Silkeborg OK 
10/08 A-kort Brøde Skov Lillerød 
11 /08 Midgårdsorm Gribskov Midt Kildeholm OK 
18/08 D-stafet LI . Hareskov S.G. 
25/08 B/C Klosteris Hegn 
31 /08 D Slagelse Vest OC Slagel se 
21109 Divisionsmatch Hedeland OK RoskiLde 
29/09 B 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: 

Øvrige løb: 
(14 dage før) 

Rude Skov DSR 

Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12 
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 

lif. 38 17 62 52 (arb.) 

tlf. 45 85 8605 (priv.) 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 6 * JUNI 1996 * 64. ÅRG. 

Kredstræf i S tru c kmannparke n 
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Roklubben SAS kalder igen ! 

Reserver weekenden 
22-23. Juni 1996 

til: 

TRÆFFESTÆVNE iSAS 

adressen er 
Islands Brygge 66B 

Træffestævnet åbner officielt 
22. Juni 1996 kl 15.00 

Der bliver udsendt indbydelser direkte til klubberne 

Aktivitetskalender 1996 

Torsdag 6. Juni Orienteringsmøde for nye medlemmer 

Lørdag 8. Juni Furesøtur 

Lørdag 15. Juni Fødselsdagsfest (Se opslag i klubben) 

Lør-Søn 22 - 23. Juni SAS Træf 

Søndag 23. Juni Sankt Hans (Se opslag i klubben) 

Lørdag 17. August Kanindåb 

Torsdag 29. August Kvik-Match 

Lørdag 26. Oktober Standerstrygning 

Rotidspunkter i DSR 

MOlionsudl'algel 

Mandag kl. 17.15 Instruktion 

Tirsdag kl. 17.00 Motion+ 
Tirsdag kl. 17.30 Motionsroning 

Onsdag kJ. 17.15 Instruktion 

Torsdag kl. 17.00 Motion+ 
Torsdag kl. 17.30 Motionsroning 

Fredag kl. 17.30 Motionsroning 

Lørdag kl. 13.00 Motionsroning 
Søndag kJ. 10.00 Motionsroning 

Herudover kan du skrive dig på opslag i baren. 
Hvis du kan ro på andre tidspunkter end de over
for nævnte. Du kontakter selv andre pa listen. 

kl. 20.00 

kl. J 130 

kl. 1900 

kl. 1500 

kl. ca. 19.00 

kl. ? 

kJ. ? 

kl. ? 
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Noget mere om kroppens funktion under robevægeIsen 

Af Pia Sltler Lat/ridsen 

Selvom jeg er ny ud i roningens kunst, så har jeg 
i mit arbejde med kroppens funktion gennem 
behandling og undervisning i de siDste IO år 
gjort erfaringer og iagttagelser, som måske er 
brugbare i roning. 

Allerførst, når jeg taler om en "lige" ryg, så 
mener jeg ikke at man skal sidde og spænde 
f.eks. i lænden for at holde sig rank. Nej, det 
handler om, i den siddende stilling, at balancere 
kroppens forskellige "byggeklodser": Bækkenet. 
torsoen, skulderåget og kraniet, som alle er 
forbundet via rygsøjlen, ovenpå hinanden så tæt 
som muligt på lodlinien, den akse ad hvilken 
kroppens tyngdepunkt forplanter sig. Så kan 
man bruge sig økonomisk i den siddende stilling 
og behøver kun lidt muskelkraft for at holde sig 
"oprejst". Og ryggen kan være afspændt. For
skellen på en "afslappet" krop og en "afspændt" 
krop, er som forskellen på en slaskedukke og en 
sovende kat. Den afspændte krop er en krop i 
"paratstilling" klar til at flytte på sig. En 
"økonomisk" krop kunne man sige. 

Dernæst, den bevægelse jeg hele tiden har 
snakket om, er den der går fremad i rotaget, hvor 
der ikke er egentlig belastning på ryggen endnu. 
Jeg taler ikke om al holde ryggen lige i trækket 
bagud, hvor belastningen er stor. Nej, der må 
man igen lade tyngden arbejde for sig og give 
efter og lade ryggen rundes, dog ikke mere end 
højst nødvendigt. Men ved at fælde frem fra 
hofteleddene øger du din rækkevidde fremefter i 
rotaget og giver samtidigt din ryg en mulighed 
for at afspændes et øjeblik mellem hvert ro tag. 
Bevægelsesøkonomi, simpelthen. Mange har 
dog svært ved at mærke forskel på, om de læner 
sig frem fra hofteleddene eller bøjer fremad fra 
lænden. Det kræver en såkaldt "omskoling" af 
nervesystemet at få genetableret den krop, som 
kender forskel på de to bevægelser. Og det er 
f.eks. sådan noget jeg underviser i, som 
afspændingspædagog. 
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Angående disci (båndskiverne mellem hvirv
lerne) så er det selvfølgelig langt at foretrække 
dynamisk bevægelse for stillesiddende arbejde, 
men ikke desto mindre: "Når ryggen bøjes 
fremad, bliver bruskskivernes forside presset 
sammen, og den bløde kememasse skubbes 
bagud, mens skivernes bagside og de ledbånd, 
som holder dem sammen, bliver udspændt. Da 
bruskskivemes emæring sker gennem vædske
passage, som påvirkes af bevægelserne, kan 
hensigtsmæssige bevægelsesvaner medvirke til 
at bevare skivemes sundhed, mens omvendt 
uhensigtsmæssige vanestillinger giver en stad ig 
sammenpresning af skivernes forsider og en 
stadig udspænding bagtil, som kan være med til 
at fremskynde den aldersbetingede degenera
tionsproces, som øger risikoen for diskus
prolaps". (citat fra "Anatomi og bevægelse" af 
Lise Ahlmann, Christian Ejlers Forlag, 1996). 

Til sidst om bugpressen: En sammenfalden 
kropsholdning med fremadbøjet ryg får ribbe
nene til at synke neDad og hæmmer dermed mel
lemgulvets bevægelser og funktion som vigtig
ste åndedrætsmuskel. Trykket i bugllulen kan 
kun øges, hvis de muskler, som danner "loft" og 
"gulv" i bughulen spændes samtidigt med mave
musklerne, altså mellemgulvet og bækken
bunden. Derfor kan en mim ryg, specielt krum i 
den øverste halvdel af ryggen, irobevægelsen 
fremad ikke undgå at påvirke mellemgulvets 
arbejdsbetingelser både når det gælder dets rolle 
i bugpressen og åndedrættet (indåndingen). 

Kroppen er lavet til at blive brugt, og det er 
dejligt at bruge den, men det er ikke ligegyldigt, 
hvordan vi bruger den. Forholdet til kroppen er 
noget meget personligt, og hvordan man vælger 
at forvalte dette er ens helt egen sag. 

God fornøjelse med detiii 

Kredstræf i Struckmannparken 

Af Lars Bundesen 

Det traditionelle kredstræf i Struckmannparken i Skodsborg Kristi Himmelfartsdag havde pænt 
fremmøde fra kredsens klubber trods det kolde vejr. Ca. SO både fyldte stranden foran parken. 
Også fra DSR var der som vanligt mange deltagere. DSR's roere nød maden foran klubbens nye 
partyte It , anskaffet af motionsrochef Jesper Petersen, der sammen med motionsudvalget stod for 
bespisningen af DSR 's roere. 

Ved den traditionelle tovtrækning efter frokosten blev DSR 's herrer slået ud i første omgang af 
Skjolds herrer, der vandt i finalen, mens DSR 's piger kæmpede sig frem til finalen, hvor de blev 
slået af holdet fra Hellerup Dameroklub. Der blev således ikke i år hjembragt nye langtursflag til 
klubben fra Struckmannpmken. 

Efter hjemkomsten bagte Jokum kage (efter hårdt pres), og grillen blev tændt. Grillmaden blev 
dog fortæret inden døre, da aftenens temperatur ikke just animerede til ophold udendørs. 

Frokost i det grønne, bemærk klubbens nye portyIelI i baggrunden. 
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Motion- og Turudvalget 

KVIK alTangerer kulturby 96 roning 

I forbindelse med kulturby 96 vil der til havnefestivalen i uge 32 ske en 
masse spændende arrangementer i Københavns havn . 

I weekenden den 9. til Il. august vil havnefestival 96 kulminere med 
mange spændende tilbud. 

- hvoraf KVIK vil stå som arrangør for en del sarrunen med deres nabo
klubber i Strandvænget. 

Et program vil blive delt ud på Landsgeneralforsamlingen i Viborg. 

220 kaniner til introduktion! ! ! ! ! 

Af Lars Bundesen 

Inlroduklionsaflenen d. IS. maj blev el tilløbsstykke uden lige, da 220 kaniner (eller måske reltere 
kommende kaniner) fyldte festsalen til sid ste siddeplads for at høre om akllvllelsmuhghedeme I 

DSR. Ikke sæn, al der virkede lidI overbefolket i klubbens lokaler - så mange mennesker har der 
vel næppe i nyere tid værel på en gang i DSR en hverdagsaften. Som følge af den store 
tilSIrømning har instmklionsrochef Karen Føyn besluttel al aflyse IOtroduktlOnsaflenen d. 17. JunI. 

3 af klubbens ældste medlemmer, 
alle i en årrække garvede langturs-roere, 

fylder i år 85 år. Det er: 

Bent Packness (d. 16. maj) 
Helmut Mohring-Andersen (d. 11. juli) og 

Niels Helweg-Larsen (d. 4. december) 

Vi ønsker dem tillykke!!!!!!!! 

Redaktionen agter i de kommende numre af DSR-bladet at bringe ponrælartikJer af de 3 
fødselarer. 

7 



Mette og Christina om "Maden vi spiste" ..... vejret om til det dejligste forårsvejr. Med et var 
hele Samen fyldt med udendørs småborde. 

Mad er et vigtigt elemenl i en roers liv, og på 
træningslejr er maden dagens absoluue højde
punkt. Vi DSR-kaproere så med spænding og 
forventning frem til tidspunkterne 7 , 12.30, og 
19.30, hvor del var fodringstid. 

Men maden va.r en blandet oplevelse . Varm 
mad og 3-retters menu IO gange dagligt Jyder 
fint. Første ret var altid suppe med brød, og 
suppen var generel god. Her gjaldt det om at 
skov le godt ind , for man v idste aldrig, hvad 
hovedretten bød på af sammenblandede mærk
værdigheder. Højeste karakter gik til kartoffel
mos, kylling og salaten. Bundkarakter til 
Whiskat-fiskeblanding, som blev serveret for 
os en fredag aften, da sulten slod malet i vores 
øjne . Da forlod halvdelen af roerne restau
ranten og kørte til McDonald i Luzern (25 km). 
Vi andre måtte blive på "Kajen i Esbjerg 
Fiskerihavn". 

Den mandlige tjener var os lidt af en gåde. Var 
han døv, dum eller bare hamrende uhøflig') I 
hvert tilfælde var han økonomisk, vi så ham 
hæ lde suppen tilbage i gryden efter, at den 
havde været på bordet l. gang (intet under at 
mange blev syge på træningslejren '). 

Camilla om "vejret i Sarnen " ..... 

I februar og marts så det ud til , at isen havde 
bidt sig så godt fast i lille Danmark , at Bag
sværd Sø ikke ville blive isfri til påsken . Det 
blev vedtaget at flytte påsketræningslejren syd
på. Mulighederne indskrænkede sig hurtigt til 
Sevilla i Spanien, hvor nogle allerede havde 
været, og Samen i Schweiz. Sevilla lokkede 
med 20-25 grader men var for dyrt. Fra erfarne 
folk fik vi at vide, at der kunne være koldt i 
Samen, men søen var altid blank og det vel og 
mærke ikke pga. is. 

Forudsigelserne om kulde kom til at holde s tik , 
idet vi hele den første ude fik en daglig portion 
sne . I påskeweekenden, da det første hold skul
le til at tænke på hjemrejsen til Danmark, slog 
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Lene om "træningen" ., ..... . 

Træningen foregik for de fleste DSR-roeres 
vedkommende efter Carsten Hassings program
mer. Nogle af os har døjet med disse i 2 år 
andre kun i 'I! år, og man spørger ofte sig selv, 
om del virkeligt er nødvendigt ? - Men vi ved, 
at de virker. 

For udenforstående skal det lige nævnes, at 
Carstens programmer både er lange, hårde og 
indebærer roning mange gange om ugen. 
Derfor fik han et nyt øgenavn på årets første 
træningslejr i Sevilla - Adolf - fordi hver dags 
træning føltes som el nyt kapitel i "Mein 
Kampr'. For at formidle det lidt blev efter
navnet lil Hasling. Men hvis vi syntes, at vi 
Irænede mange gange i Sevilla, så blev vi godt 
nok lidt overraskede , da vi så trænings
programmet for Samen. 18 gange roning og 2 
gange væguræning på den første uge. Vi var 
udmattede inden vi fik begyndt. 

Sarnersee er 5 km lang og giver ca Il km 
roning hele vejen rundt, så det gav de lange 
programmer en rigtig god kontinuitet (ingen 
vendinger). Men sådan en stor sø giver også 
nogle meget store bølger, når det blæser, 
hvilket det gjorde nogle uf dagene. Der er sågar 
opsat roterende blink og klokker til at advare, 
når der er en bjergstorm på vej , da det blæser 
op i løbet af 15 min. 

Dette blæsevejr gjorde, at vi måtte lave alter
nativ træning i 2 dage. Der var ikke så mange 
muligheder, der var ingen vægttræningslokale, 
ingen ergometre - ingenting. Første dag løb de 
seje og resten gik rundt om søen (ca. 18 km). 
Derefter var de seje ikke så seje mere, men 
havde udviklet nogle meget bizarre gangarter. 
De gav fysioterapeuten masser af arbejde med 
meget ømme ben og nyopdagede muskler. 
Anden dag måtte vi låne cykler, da vi jo ikke 
kunne løbe mere, og køre vores egen Tour de 
Schweiz. Det skal lige tilføjes, at det var koldt, 
meget koldt (-5 C). 

.' 

Et mytologisk indlæg (part I) 

Af Thomas Kjøller Krumhall 

Som de tleste sikkert er klar over, er største
delen af klubbens inrigger-materiel navngivel 
efter personer og dyr, der optræder i den 
nordiske mytologi. Denne kan dog være lidt 
kryptisk al finde rundt i, så her kommer i nogle 
dele en lille oversigt over, hvad de forskellige 
bådes navne egentlig Slår for. 

ODIN: 
Odin er den øverste og ældste af aJle aserne i 
Asgård. Han har kun et øje, det andet har han 
givet væk, så han kan drikke af jætten Mimers 
brønd, hvis vand giver almægtig visdom. Han 
sidder ofte på tronen Lidskjalv i Val halla og på 
sine sku ldre har han ravnene Hugin og Munin, 
og ved sine fødder har han ulvene Gere og 
Freke . Han ejer den ottebenede hest Slejpner. 
(Odin er en gig-firer med styrmand) 

HEIMDAL: 
Heimdal er søn af ni søst re (spørg mig ikke 
hvordan de fødte ham), og han bor ved 
Himmelbjerget ved foden af regnbuebroen 
Bifrost, der fører til Asgård. Han har luren 
Gjallerhornel, som han skal blæse i, nilr han ser 
jætterne angribe ved Ragnarok. Heimdal sørger 
for, al ingen ubuden gæst kommer til Asgård. 
(Hei"uial er en gig-dobhelllreer med styrmand) 

FRIGG: 
Frigg er gift med Odin , og er næsten lige så 
klog som han. Hun er gud for den vilde natur. 
Hun er mor til Balder, og da han blev født , tog 
hun alle dyr, planler og sten i ed for, at de ikke 
ville kunne slå ham ihjel . Den eneste, hun und
lod al lage i ed, var misteltenen, og da Loke 
opsnappede dette gik det hele galt. Loke lavede 
en lille pil af mistelten , og gav til Balders 
blinde broder Høder en dag, da Aserne for sjov 
stod og prøvede at slå den usårlige Balder ihjel. 
Høder kaSlede så den lille pil og dræbte sin 
broder på stedet, hvorefter han havnede i 
dødsriget. 
(Frigg er en inrigger-loer) 

VIDAR: 
Vidar er søn af Odin, og han bor i kratskoven 
Vidi. Han går med en stor kraftig sko på den 
ene fod for at Iræne sig op til Ragnarok, hvor 
han sk<ll hævne sin far ved at slå Fenrisulven 
ihjel. Det er tanken , at han skal stikke sin 
superfod i gabet på ulven og vride dens kæber 
af led. Indtil videre har den asymmetriske 
træning kun gjort , at han halter. 
(Vidar er en inrigger-firer og er især beregnel 
lil sryrmandsinslruklion) 

ORMEN: 
"Ormen" refererer til Midgårdsormen, der er en 
af Lokes tre rædselsbørn. Loke boede en over
gang sammen med jætten Angerboda, der er 
moder til de tre uhyrer Fenrisulven , Midgårds
ormen og Hel. Fenrisulven er den største og 
mest blodtør~tige ulv i verden . Engang da 
aserne prøvede at lænke den (den var blevet for 
stor) med den stærkeste kæde i verden 
forlangte den et gidsel, og krigsguden Tyr som 
praktisk talt havde opfostret den, lagde armen i 
gabet på den. Da Fenris så fandt ud af, at 
kæden ikke kunne brydes, bed den til, og Tyr 
har den dag i dag kun en enkelt ann. Hel er 
dødsrigets herskerinde. Midgårdsormen var i 
stal1en ikke særlig stor, men da den voksede 
indså aserne, at det blev for uoverskueligt at 
have den liggende . De smed den i havet , hvor 
den nu er så stor, at den når hele vejen rundt 
om jorden, så den kan bide sig selv i halen . 
Engang lykkedes det Thor at få Ormen på 
krogen, da han var ude at fiske med jætten 
Hymer. Hymer var dog rædselsslagen over 
Thors fangst, så han kappede linen, inden Thor 
kunne slå Ormen ihjel med sin hammer. 
(Ormen er en aller og hedder sådan,jordi den 
er så lang) 

fortsættes ....... 
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.. Robåde sank påfjorden: 

14 roere 
fik kold 
dukkert 
14 roere nk en 
ubehagelig over
raskelse I det våde 
element, da deres 
robåde sank pAI 
Holbæk Fjord. De blev 
snydt af en lunefuld 
aftenvlnd. 

Rovagter søges 

Omstående overskrift stod at læse i dagbladet 
B.T. d. 6. maj. Lørdag aften, d. 4. maj, måtte 
14 roere til tjek på hospitalet efter at deres 
både, en otter og en firer, blev bordfyldte på 
Holbæk Fjord . 

Roerne i fireren var ca. l km fra land, da de 

forliste, men blev reddet af en lokal fisker. 
Roerne, der var samlet til et kursus afholdt af 
Dansk Forening for Rosport (DFfR), var blevet 
overrasket over, at vinden, efter at være løjet af 
om aftenen, var taget til igen. Breddekonsulent 
Torben Thyren, DFfR. oplyser til DSR-bladets 
redaktion. at de pågældende ikke har overtrådt 
nogen regler, men simpelthen er blevet over
rasket af den tiltagende vind. 

Dette uheld, der heldigvis ikke fik alvorlige 
følger, viser, at det er svært at vurdere vejr og 
vind, selv for rutinerede roere, samt at det er 
tilrådeligt at ro tæt på land, så længe vandet er 
koldt. Der vil kunne læses mere om uheldet i 
juninummeret af DFfR 's blad Roning, der også 
kan findes i DSR 's bladreol. 

Af Lars Bundesen 

For at kunne få rovagtsordningen til at fungere som planlagt, bl.a. med dækning af weekenderne, 
har motionsudvalget brug for flere rovagter. Har du et par sæsoner på bagen (helst), og har du lyst 
til at give en hånd med ved at være rovagt 1-3 gange om måneden, så kontakt motionsrochef 
Jesper Petersen eller Lars Bundesen (ti f. 35 82 14 18). Du er naturligvis også velkommen til bare 
at høre nærmere om, hvad rovagtsordningen indebærer. 

o 

Arbogen for 1995 

p(1 årbogsredaktionens vegne Lars BlIndesen 

DSR's årbog for 1995 er på nuværende tidspunkt ikke nået så langt som planlagt. Der er derfor 
stadig mulighed for at aflevere indlæg til itrbogen. gerne beretninger fra instruktion, motions
eller langture. Billeder modtages også meget gerne. Du kan aflevere dit bidrag til klubbens 
sekretær Thomas Krumholl. 
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Mit oder ohne S(H)ARNE?? 

Af Thomas, Stinne, Louise, Mette, Chris/ina, 
Camilla og Lene 

En beretning om 13 DSR-kaproeres trænings
lejr i Påsken, som i år var lagt i Samen i 
Schweiz. Beretningen er delt op i 5 afsnit, som 
hver er skrevet af forskellige kaproere. 

Thomas Ebert om "de 13 DSR-kaproere" ... 

Fra DSR sås Thomas Poulsen (HL 4-), Thomas 
Ebert (HL 2-), Lene Anderson (DL 2x). Anders 
Brems og Carsten Nielsen (begge HL 2x), 
Emilie Hasløv (DL 2x-reserve). Foruden disse 
Center-folk havde 7 DSR-piger sneget sig med. 
Det var Christina Rindom, Mette Mathiasen, 
Rie Z. Sørensen, Stinne A. Petersen, Anette 
Tornehøj, Louise Frederiksen og Camilla R. 
Brems. De 6 førstnævnte ville, under træner 
Carsten Hassing, danne en D4-, mens Camilla 
er gået over i D I x. 

Rie startede allerede på 2. dagen med at 
tildrage sig en seneskedehindebetændelse i det 
ene håndled. Resten af hendes træningslejr blev 
brugt på at trave, og vittige HL 2- (Ebert og 
Svendsen) sang "Hun er på rekreation og hun 
vil ikke bytte for en million". Imens roede de 
andre piger flittigt 3 gange om dagen. 

Vores HL4- med Thomas Poulsen havde straks 
ved ankomsten erobret førstesalen af den hytte, 
hvor vi boede. Der oppe fra blev der luret og 
skulet ud over altankanten, og de sås sjældent 
uden for spisetid. Om aftenen livede de dog 
gevaldigt op. Si} blev HL2- banket i poker, 
mens der blev gnasket kiks og Thomas Poulsen 
sang med på TV2. 

Nedenunder HL4-'s residens opstod der hurtigt 

en kvindelejr. De eneste rigtige mænd, der kom 
indenfor var HL 2-, da de en aften dukkede op, 
lokkende med en stor rulle kiks. Så blev der 
spillet Trivial Persuit indtil kiksene slap op, og 
HL2- blev smidt ud igen. 

Træner Bent Jensen genoptog sin slankekur fra 
Sevilla. Men mange ord i munden blev hurtigt 
til mange pommes frites i maven'. Også Fys
Søren var med. Patient-tallet på herresiden var 

falende. Om dette skyldes hans behandlings
metoder, eller om det var fordi, at han tilhørte 

del forkerte køn i forårssolen skal forblive et 
ubesvaret spørgsmCtI. 

DSR's håbefulde HL2x med Carsten Nielsen og 
Anders Brems havde begge deres "øjestene" 
med i Samen (de roede på andre hold). 
Besynderligt nok hørte vi ikke noget til 
Carstens berømte JU-HU hyl. Thomas Poulsen 
bekræftede, som den eneste, ikke reglen om, at 
"øjesten" ligger en dæmper pa kådheden. 

Lille Emilie Hasløv havde travlt. Hun skulle nå 
at være reserve for skadede Berit fra DL2x og 
ro D4x, da nogle af D4x-pigeme blev syge. 
Samtidig skulle hun nå at pakke en hel ny 
singlesculler ud af det jomfruelige plastic og 
være syg el par dage! 

Vi på HL2- nød turen i fulde drag. Vi fik fisket, 
dog uden at se en eneste fisk. På l. dagen 
havde vi en 20-30 sek. lang fight med noget 
nede i dybet. Som lystfiskere kan vi kun for
tælle, at den må have været meget stor. Ellers 
gik pauserne med at synge Frank Sinatra sange 
og drømme om det college-hold, der skulle 
komme senere på ugen. Det viste sig desværre 
at være en flok små vand kæmmede drenge. 

Stinne og Louise om "Stedet hvor vi boede". 

Vi boede på HOlel Waldheim. et familiehotel 
med en fantastisk udsigt over søen og bjergene. 
Fordelen ved Samersee er, at søen er meget 
stor, så i modsætning til Bagsværd Sø kan man 
ro og ro og ro .... uden at vende og vende. 
Selve Samen lå ca 45 min. gang fra hotellet, så 
det var et begrænset antal Schweizerfranc vi fik 

brugt. Derfor var det dyre Schweiz slet ikke så 
dyrt. 
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Kajakinfonnation - Med våde hilsner fra kajakudvalgel 

Kajakrostatistik - 1996: KajakJavlen hænger i båd hallen til højre for pullen. Kajakkortene står 
i kassen på pulten. Det er ud fra kortene at rostatistikken er lavet. 

Roet km i april måned: 
Nr. Navn Km Nr. Navn Km 

Ol Leif Werborg 201 Ol Eva Brøndum 170 
02 Thomas Lund 100 02 Vibeke lansen 67 
03 Klaus Holme 67 03 Marlene L. Nielsen 60 
04 Titus Gylvin 64 04 lannike Barfoed 32 
05 Niels Marker 63 05 Britta Kvist 20 
06 Niels Holme 60 06 Catherine Murphy 7 
07 Lars Kristensen 38 07 Birgille Brun 4 
08 Bo Christensen 30 
09 Arvid lacobsen 13 
IO Franz Alstrøm 14 
II Helge Nielsen 3 

Kajakinstruktion anno 1996 

"Gamle pingviner" se her: 
Der er opfølgende kajakinstruktion hver mandag 
kJ. 17.30. En liste bliver hængt op hver uge i 
bådhallen. Her skal pingvinerne skrive sig på 
(max. 6 stk.) til minimum to instruktører. Er 
tilmeldte personer ikke mødt op kl. 17.30, over
går pladsen til en anden (venteliste). 

"Nye pingviner" se her: 
Ugekurserne (uge 23+25+27) starter om 
mandagen kI. 17.30 - du skal huske at 
tilkendegive at du stadigvæk er interesseret og 
godt kan deltage og det gør du ved at ringe til 
Lolle 0rnø, tlf. : 39 29 39 89 eller til Niels 
Marker, tlf.: 33 12 17 41. 

Søndags-instruktion starter kl. 14.00 
Om søndagen laver vi - samlet - de lidt mere 
tidskrævende ting f.eks. fælles afgang til Palo, 
hvor vi laver svømmeprøver, eller fælles afgang 
til Hellerup, hvor vi laver entrings-øvelser. 

Alle pingviner er velkomne og første gang er 
30, juni. 
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Reservation af kajakker 

På mandage er alle kajakker reserveret til 
instruktion fra kI. 17.30. Fra kl. 18.00 er de 
resterende både aller tilgængelige for andre 
roere. 

På tirsdage er alle kajakker reserveret til 
"Hellerup Handicap" fra kJ. 18.00. Fra kl. 18.30 
er de resterende både atter tilgængelige for andre 
roere. 

På onsdage er alle kajakker reserveret til 
motion+ fra kl. 17.30. Fra kl. 18.00 er de 
resterende både aller tilgængelige for andre 
roere. 

Motion+ for kajakker er gået på vandet. 
Tilslutningen har været stor - omkring 30 
personer har tilmeldt sig og de træner hver 
onsdag samt specielt udvalgte søndage. 

Så manglede vi bare svømningen for at lave 
vores egen triathlon, men det droppede vi, da 
Christina fortalte os, hvor koldt vandet var. Der 
var en del skader og sygdom blandt D4-, så 
Christina måtte ud i I x (hendes 3. tur i I x), 
hvilket resulterede i, at hun kæntrede. 
Heldigvis var Carsten hos hende, så hun havde 
ikke mange sekunder i det kolde vand . 

Vi fik roet meget på trods af blæsten og kulden , 
og bedst af alt; Bagsværd Sø var isfri, da vi 
kom hjem - home sweet home. Den manglende 
vægttræning i 2 uger har blot mindet os om, 
hvor vigtigt det er, at holde vægllræningen ved 
lige, for kors hvor bliver man øm efter en 
pause. 

Tak for turen. 

Motion- og Turudvalget 

Idrætsnatten 1996 
bliver 

fredag d. 30 august. 

N ænnere program bliver udsendt senere. 
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Furesøtur 

Med venlig hilsen motionsudvalget 

Som der snart er tradition for, arrangerer 
motionsudvalget også i år en lur på Furesøen. 
Grundet mange andre arrangementer i maj 
ligger turen i år lidt senere end sædvanligt, 
nemlig 

Lørdag d. 8. juni 

Vi mødes ved Roklubben Furesø i Farum kl. 
11.30, hvorefter vi ror søen helt eller delvist 
rundt og spiser den medbragte frokost under
vejs. Planlagt hjemkomst allersidst på efter
middagen. Tilmelding til turen på opslaget på 
opslagstavlen. Bemærk: der er et begrænset 
antal pladser. Gå ikke glip af denne mulighed 
for at nyde forsommeren i dejlige omgivelser. 

Orienteringsmøde for nye medlemmer 

Af Bestyrelsen 

Torsdag den 6. juni kl. 20.00 

Er du nyt medlem, ved du sikkert allerede en 
hel del om DSR. Vi er en meget stor klub med 
over 1.000 medlemmer plus et par hundrede 
kaniner. Din bestyrelse vil derfor gerne fortælle 
dig om alle de mange muligheder du har i 
DSR. 

Du har nu fået ro-ret eller næsten. Den første 
anden roafdeling, du vil komme til at stifte 
bekendskab med, er motionsafdeJingen, som 
står for daglig roning i Strandvænget. 
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Du har mulighed for roning fem dage om ugen 
på faste tidspunkter. Se andet sted i bladet. 

Langtursroning i ind- og udland er en alternativ 
måde at holde aktiv ferie på. Vi ror med telte 
og gasblus i den fri natur. Vi bor i andre ro
klubber eller under åben himmel. 

Motion+ er for dem, der vil have sved på 
panden både sommer og vinter. 

Kaproning er for dem, der ønsker konkurrence
roning på højt plan. 

Vi kan også tilbyde dig vinteraktiviteter så som 
gymnastik, O-Jøb og skiture. 

Kommentar til debatten om ryggens stilling under rotaget 

Af Søren s. Mavrogenis, idræts fysioterapeut 
(TeamDanmark) 

Lad mig med det samme slå fast at i diskussionen om ryggens stilling under roning har Thomas 
Ebert fat i den lange ende. 

At betragte sin ryg som "ukogt spagetti" må dog være en metafor for Thomas' egen regning. 

Ved ret ryg vil størstedelen af bevægeudslaget nødvendigvis blive placeret i de nederste lænde
hvirvler, da man ikke i den raske ryg selektivt kan placere bevægelsen andre steder, hvilket igen 
betyder at færre led skal varetage hele bevægeudslaget. Man behøver ikke at være fysioterapeut for 
at regne ud at det er sundere for ryggen at dele et så stan bevægeudsJag, som rotaget er, ud på flere 
led end på få. 

Ovenstående skal dog tages med det forbehold at en generalisering aldrig kan finde sted. Nogle 
roere har en større runding af rygsøjlen når de ror (ex. Thomas Poulsen L4-) og andre igen en mere 
ret ryg (ex. Martin Halbo 2X). Ingen af de i parentes nævnte roere har haft nævneværdige 
rygproblemer og begge ligger de da også, uden at jeg skal gøre mig kyndig udi det rotekniske, inden 
for det normale hvad angår deres respektive rygge under rotaget. 

Hvis jeg som en lille krølle på min korte kommentar skal nævne blot et par af de rygmuskler som 
jeg gennem mit virke som TeamDanmarks idrætsfys på rocentret har konstateret er sæde for mange 
genvordigheder hos roerne, og det skal jeg, er det: 

M.iIiopsoas: En muskel der består af to deje. en iliacus del og en psoas del. Musklen udspringer på 
siden af rygsøjlens lændedel og har et forløb ned igennem bækkenet for så at hæfte på øverste 
inderside af lårbenet. Musklens primærfunktion er som hoftebøjer men den er samtidig en meget 
vigtig stabilisator for rygsøjLen. Er denne muskel for kort kan det bl.a. være årsag til rygproblemer. 

M.quadratus lomborum: Musklen udspringer fra bækkenranden og hæfter på det nederste ribben. 
Musklen er med til at danne bagvæggen i lænden (det bløde stykke meJlem bryslkassen og 
bækkenranden). Musklens primære funktion er at virke stabiliserende på rygsøjlens lændedel. 
Musklen er meget aktiv i initial fasen af åretaget, hvorfor den ikke sjældent lider overlast. 

Det vil i denne kommentar være for voldsomt at komme ind på alle facetterne omkring oven
stående men ved en anden lejlighed vil jeg gerne uddybe omkring emnet såfremt der skulle være et 
ønske for dette. 

Til aUersidst vil jeg dele lens Chr. Pørneki's begejstring for roernes øgede interesse for 
"roergonomi". 
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Nyt fra Langtursudvalget 

3 DSR-både i Norge 

DSR har i sonuneren 19% udstationeret tre to-åres inriggere i Norge, nærmere bestemt i Halden, 
der ligger ved Svinesund lige efter grænsen mellem Sverige og Norge. 

Om alt går vel, er bådene på pladS i Haldens Roklub fra starten af juni, altså når disse linjer læses. 

Der er tale om et meget naturskønt område, der tilbyder flere gode muligheder for langture. Der er 
især grund til at nævne skærgårds-øgruppen Hvaler, som ligger et par kilometer fra kysten, lige ved 
udmundingen af Oslo-fjorden. 

Ønsker du at benytte en eller flere af de udstationerede både, er det første du skal gøre at skrive dig 
på den booking-liste, som hænger på opslagstavlen i Slyngelstuen - og derefter naturligvis aflevere 
langtursansøgning til Langtursrochefen. 

Bådene er komplet udstyret med telt, kogegrej, madkasse, redningsveste og kort. 

Yderligere oplysninger om bådene i Halden hos Søren Møller Christensen, tlf. 31424463 eller Ole 
Kammersgård, tlf. 3142 5360. 

Samarbejde om udstationerede både med KVIK 

DSR og naboerne i KVIK har i sommeren 1996 aftalt et samarbejde omkring klubbernes ud
stationerede materiel. 

Aftalen indebærer, at de to klubbers medlemmer (og i øvrigt også SKJOLDs) får mulighed for at 
benytte hinandens udstationerede materiel, når der er ledig kapacitet. For DSRs vedkommende 
drejer det sig om de tre både i Halden, mens KVIK har udstationeret i alt seks to-åres langtursbåde: 
To i Holbæk, to i Stege på Møn, og to i Bandholm på Lolland. 

Ønsker du at låne både af KVIK, kan du henvende dig til langtursrochef Finn Andersen, som du 
ofte kan træffe inde i KVIK - ellers har han tlf. 4870 5268. 

Husk langtursansøgning til din langtursrochef! 

N ye møbler til terrassen 

Fra sædvanligvis velunderrettet kilde har 
redaktionen erfaret, at der nu vil blive gjort 
alvor af bestyrelsens flere år gamle beslutning 
om, at de nuværende nedslidte og grimme 
plasticborde og -stole på terrassen skal erstattes 
af nye møbler af træ. 
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Det nye møblement er måske allerede på plads, 
når dette læses. ellers sker det forhåbentlig 
inden for kort tid, således at medlemmerne kan 
nyde sommerens forhåbentlig mange solrige 
dage og aftener med nye terrassemøbler. 

At køre med trailer 

Af Mogens Haut 

DSR har to bådtrailere en stor og en lille, og 
der har hersket en del uklarhed og misfor
ståelser omkring reglerne for at køre med den 
store. De gældende regler blev indført den I. 
oktober 1992 og har forvirret mange, her i 
blandt mange politifolk. 

Når der køres med trailer indgår der 3 faktorer: 

I. En bil med tilladt totalvægt A., egenvægt B. 
og største koblingsvægt C. (med bremser). 
Disse 3 vægte fremgår af bilens registre
ringsattest. Koblingsvægten dog kun, hvis 
bilen er forsynet med træk. Har bilen ikke 
træk kan en eventuel koblingsvægt oplyses 
af bilimportøren. 

2. En trailer med tilladt totalvægt D. 
3. Bilens fører med et kørekort B eller B+E. 

(Hvordan regleme er med kørekort C eller D 
ved jeg ikke). 

Koblingsvægten C er den største vægt af trailer 
+ last. Du må hverken overskride koblings
vægten C eller trailers tilladte totalvægt D. 
DSR's store trailer har en tilladt totalvægt på 
1300 kg, denne totalvægt kan du kun udnytte, 
hvis koblingsvægten er mindst det samme. 
Hvis koblingsvægten f.ex. er 1200 kg, og 
trailerens egenvægt er 700 kg, må du laste 500 
kg. 

Bilens tilladte totalvægt A + mindsteværdi af 
koblingsvægt Cltrailers tilladte totallast D må 
ikke overstige 3500 kg, hvis du kun har 
kørekort B. 
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Desuden gælder, at mindsteværdi af koblings
vægt C/trailers tilladte totalvægt D ikke må 
overstige bilens egenvægt B + 50 kg. 

Det vil sige med kørekort B: A + C/O må højst 
være 3500 kg samtidig med, at C/D ikke må 
overstige B + 50 kg. Hvis du kører med en tung 
bil med en stor tilladt totalvægt, kan du let ryge 
over 3500 kg, og du må udvide dit kørekort til 
B+E. Hvis din koblings vægt C er større end B 
+ 50 kg må du enten udvide dit kørekort eller 
få nedsat din koblingsvægt på din registrerings
attest. Derfor pas på, hvis du lejer ell bil til at 
trække traileren eller du får træk på din egen 
bil, efter de nye regler er koblingsvægten 
umiddelbart sat højere end tidligere, og du kan 
let overskride B + 50 kg. 

Nogen har foreslået at få nedskrevet trailerens 
tilladte totalvægt, men det vil begrænse brugen 
af den, og kun hjælpe i meget begrænset 
omfang. De største muligheder gives natur
ligvis med kørekort B + E (hængerkort).Det er 
ikke særlig svært at få udvidet kørekDrtet til B 
+ E, men det kræver et par timer hos en 
kørelærer. Om klubben eventuelt vil give 
tilskud til særlig udvalgte personer. der vil 
erhverve dette kort, ved jeg ikke. 

Er du forvirret? Så læs det hele igen og meget 
langsomt. Er du stadig forvirret, så har jeg ikke 
forklaret det godt nok. 
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og Indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets 
dør i bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. Nye er velkomne til 2 gratis 
prøvegange i klubben, inden indmeldelse skal finde sted. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et 
gebyr på 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykker, men 
gebyret vil blive opkrævet det følgende kvartal. 

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 111,1/4,1/7 og 1/10 og skal være DSR i hænde med mindst 3 
dages varsel. Gyldig udmeldefse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00 til DSR's 
girokonto nr. 5003466 samt ved at anfore "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som 
posthuset beholder (betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt 
sted og man bør i egen interesse gemme girokvitteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke 
anvendes til udmeldelse, idet meddelelser ikke kan anføres på disse. 

OBS! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, 
indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og ak1iviteter benyttes. Eksklusion 
vil først linde sted ved en restance svarende til 112 - 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt 
blive inddraget ved incasso. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren. 
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Tidsfrist for indlæg til næste nummer er mandag 10. juni 1996 

Redak1ion: Lisbet Jensen (ansv.) - Baggesensgade 19, st. th, 2200 Kbh. N 
1If. (priv.) 31 394079 - til. (arb.) 45 97 26 88 el. 45 97 2211 

Tryk: Brønshøj Minitryk - Oplag: 1600 eks. 

ADRESSELISTE 
Danske Studenters Roklub - Strandvænget 55 - 2100 København ø 

Postgiro 500 34 66 - Kontortid onsdag og torsdag kl. 18 - 20 
Telefon (Køkken og Kontor) : 39 29 63 26 

MEDLEMSTELEFON (Garderobe og Bådhal) : 31 1858 11 

Formand: Kasserer: Sekretær: 

Henning Rasmussen Johan Frydendahl Thomas Krumholt 
Normasvej 14 Engbakken 27 Holsteinsgade 40, 2. 
2000 Frederiksberg 2830 Virum 2100 København ø 
36464767 45858605 31387274 

Kaproningschef: Materielforvalter: Instruktionsroehef: 

Jens Chr. Pørneki Christian Pedersen Karen Brems Føyn 
Østerbrogade 88F,s\. Th. Laubsg. 29,2.th Valbylangg.108,1.lh. 
2100 København Ø 2100 København Ø 2500 Valby 
31 380997 39274620 36457324 

Langtursroehef: Kontingentkasserer: Kaproningsudvalg: 

Charlotte Ringius Kun skriltlige henv. Bettina Frederiksen 
Rosenborggade 6,4.th. DSR, Strandvænget 55 Sofievej 10, sUv. 
1130 København K 2100 København Ø 2840 Holte 
33933308 At!: Kontingentkass. 4541 06 17 

Husforvalter: Køgemester: Motionsroehef: 

Mogens Haut Susanne Agersnap Jesper Petersen 
Strandvænget 55 H.C.Ørstedsvej 63 BrøndkæNej 15, 2.th. 
2100 København Ø 1879 Frdbrg. C 2500 Valby 
39298499 35368805 36 1701 01 

Motion+ rochef: Kajakrochef: 

Teis P. Hansen Dorthe Bartels 
Tåsingegade 66,3.th. Hjelmsgade 2. 2.tv. 
2100 København Ø 2100 København Ø 
31 208096 39274882 

ORfENTERINGSSEKTIONEN 

Formand: Kasserer: Sekretær: PR-arbejde: 

Ronald Clausen Nis C. J. Schmidt Johan Frydendahl Jacob Nordby 
Engelsborgvej 44 Hvedevej 14 sI. Engbakken 27 Nordre Fasanvej 60 
2800 Lyngby 2700 Brønshøj 2830 Virum 2000 Frederiksberg 
45885886 31284871 45858605 31 870495 



Orienteringsløb 1996 

l2a1o Løb~ S k!>}' Arr..lW.gt!I 

19/07 3-dages Fløjstrup PAN 
20/07 3-dages Silkeborg Nordskov Silkeborg OK 
21/07 3-dages Silkeborg Vesterskov Silkeborg OK 
10/08 A-kort Brøde Skov Lillerød 
11 /08 Midgårdsorm Gribskov Midt KiJdeholm OK 
18/08 D-stafet LI . Hareskov S.G. 
25/08 B/C Klosteris Hegn 
31 /08 D Slagelse Vest OC Slagelse 
2//M Divisiol1smalch Hede/alld OK Roskilde 
29/09 B 

Tilmelding: 

Gasehusløb: 

Rude Skov DSR 

Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12 
3 baner på ca. 3 km. S km og 8 km 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 7 * JULI 1996 * 64. ÅRG. 

Dame firer uden styrmand fik bronze i Luzem. 
Fra v: Rie Sørensen', Stinne Petersen. Mette Mathiasen og Christina Rindom 

(Foto: Mette Bacher) 
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Spredte glimt 

Klubbens nye terrassemøbler blev opstillet i weekenden 7 -9. juni. Størstedelen af arbejdet med 
opstilling og klargøring blev gjort af Bo Rasmussen, der her ses igang med at påsmøre 

I træbeskyttelse. (Tekst og fotos. Lars B.) 

pen nye edb-roprotokol er nu fast opstillet i bådehallen. Med adgang til 2 skærme skulle 
Ikøproblemerne kunne minimeres Her ses fra venstre Kurt Jacobsen og motionsroehef Jesper 
i etersen, der har været en af hovedmændene bag det nye edb-program, igang med at indtastningen. 
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Aktivitetskalender 1996 

Fredag 05. juli Måneskinstur kJ. 21 00 

Torsdag Il. JulI Besøg på Søfortet Trekroner kl. 17Jo/1911 

Fredag 12. julJ Grillaften kJ linno 

Lørdag 27. juli RundVIsrung på Holmen kJ 0930/11 

Fredag 02. august Måneskinstur kl. 21 00 

Lørdag 17. august Kanindåb kJ. 
Torsdag 29. august Kvik-Match kl 

Lørdag 26. oktober StanderstIygrung kJ. 

Bemærk: Der kan være arran~menter, der ikke er annonceRf i bladet pga., at de laves 
Iiled ret kortran;el/Hold derfor øje med opslagstavlerne. . ... .. ........ ... ...... . 

Ændring af dagligt rofarvand 
29. maj 19% 

Pli oprordring ar KBH-kredsen bar DSR's bestyrelse nedlagt rororbud syd ror Roklubben 
Øresund, pli grund ar broarbejde. Indtil der åbnes mulighed ror gennemroning ved slusen eller 
etableres et slæbested, er DSR's daglige rorarvand indskrænket til RoklublJen Øresund i syd og 
Sletten i nord. 

Bestyrelsen 

Sommeren er startet!!!!!! 
Det gode vejr er endelig kommet, og DSRs roere opholder sig i klubben i weekendeme. Alt delle er 
meget fint, men der har været lidt knas med oprydningen og et par andre ting. Der skal ryddes op i 
både slyngelstue, veranda, terasse og køkken inden sidste mand går hjem. Det vil sige at efterlade 
klubben i pæn og ryddelig stand, og [rem for alt låse af og b;cre de ildelugtende skraldeposer ned i 
skraldespandene ved cykleme. 

En anden ting, der fra tid til anden er blevet misforstået, er, at selvom der ikke står nogen i køkkenet 
og baren, koster kaffen stadig penge. Disse penge kan lægges i bøtten ved kaffemaskinen. Kaffen 
koster 3 kr. pr. kop og 12 kr. pr. kande. 

Mange venlige hilsener 
Bestyrelsen 
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En isterning i sommervannen. 
For dem, der endnu kan huske del. For dem, der endnu kan huske en tid, hvor himlen var frostklar, 
jorden dækket af glitrende iskrystaller og isen lå tommetyk på Bagsværd Sø. Landets fremmeste 
roere havde søgt eksil i Schweiz for vinterkuldens veltrænede jerngreb, mens resten sad tilbage og 
endnu hørte roergometrenes svinghjuls monotone snurren, henvist til drømmende forestillinger om 
vandets sagte klukken forårsaget af bådens lette glid gennem vandet. Vi var i slutningen af marts 
måned og der var nu kun 14 dage til årets første danske kaproning: Odense Langdistance ( 6 km ). 
Som lyset langsomt tog til, svandt håbet: Bagsværd Sø ville ikke blive isfri inden,,! - Gode råd var 
dyre ... 

Dog, en togbillet til Odense kunne måske klare det. Succesivt forsvandt DSR's sidste kapropere, 
og træningslejren i Odense arrangeret af Fynskredsen forøgede stødt sit antal til over de fyrre i ugen 
op til påske. 

Odense Kanal henlå spejlblank under den sane lyseblå vinterhimmel, hvor solen forgæves søgte 
at hæve temperaturen op til den for årstiden typiske. 

De første morgener havde nattefrosten spredt sine blanke krystaltunger ud over vandet for ved 
daggry at danne en fuldkommen, men porøs flade, fra kant til kant. Første træningspas bestod 
således i at banke isen i små stykker langs bredden og med Odense Roklubs glasfiber inriggere at 
brage i Stor og ul!e Bjørns sejlrender, hvis ikke et fragtskib forinden havde gjort det for os. Således 
befriet drev de blinkende isflager for den lette brise ud af kanalen, og vandet var åbent til dagens 
strabadser' ! 

Da tiden for regattaen endelig oprandt, og Odense Roklub og Nesby Skole atter begyndte at blive 
befolket, var vejret slået om. Lørdag morgen trykkede en blygrå himmel stemningen til jorden, og 
trods at par varmegraders stigning fik den klamme fugtige blæst stadig roere og officials til med en 
gysen at skutte sig i kulden. Dog, en fælles samhørighedes følelse trodsede den hårde modvind og 
bragte alle roere ud bag startlinien til tiden, og afviklingen forløb eksemplarisk. 

Det blev sommmer, det blev sol og det blev søndag alle roere ... , - nej det er for vandet!! 
Søndagens løb blev afviklet under en høj blå himmel, strålende solskin og med en let 

medvindsbrise, kort sagt perfekte forhold. Mons tro Fynskredsen også her havde haft en finger med 
i spillet, ihvertfald en tak til dem, der ikke alene arrangerede en god og frugtbar træningslejr for 
mange fortrinsvis juniorer fra hele landet, men også sørgede for en meget vellykket regatta. 

Rune Gartner 
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Motionsarrangementer 

Grill-aften 

Grillaften afholdes fredag d. 12.juli. 
Klubben leverer salat og brød til en meget 
rimelig pris, og du tager selv kød med til grillen. 
Du har scl vfølgclig mulighed for en rotur først. 
Mødetid til roningen (rov agt) kl. 1 i'lJ. Spisning 
ca. kl. 20. 

Måneskinstur 

Juli måneds måneskinstur finder sted 

fredag d. S. juli 

Mødetid ved bådpladsen kl. 2100
, hvorefter vi 

som sædvanlig ror gennem kanalerne med pause 
ved GI. Strand.Du bli'r populær, hvis du 
medbringer kage til dine rokamrnerater. 
Efter roturen vil der være mulighed for natmad i 
form af suppe i DSR. 
Tilmelding til turen på opslagstavlen. 
Måneskinsturen i august finder sted d. 02. august. 
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nemlig iagttagelsesregatta med henblik på VM-udtagelse af danske 
roere! 

- Al skepsis blev dog gjort til skamme. 
Da meldingerne løb ind hos undertegnede lørdag aften, ville ju
belen ingen ende tage! 

Anna kom - så og sejrede 
begge dage! 

det tyske over godt en snes deltagere 

Det store slag skulle slås i Luzern. der normalt er sidste iagt
tagelses regatta, når man udtager de danske roere til repræsenta
tive opgaver. 

Her formåede Anna at vise verdenseliten vejen, idet hun vandt 
finalen med l sekunds forspring. 

-Et par dage efter gjaI't det en anden prøvelse: eksamen 
religionsfilosofi på Teologi-studiet! 
- Også her bestod Frk. Helleberg med glans. 

etik & 

Mon ikke det skal lykkes for Anna & Peter at få succes ved både 
Nations eop & A-VM senere på året? 

Alt dette og meget mere kan der læses om i de kommende numre af 
klubbladet. 
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10 Bo Christensen 69 IO Kirsten Ringgaard JO 

11 Ole Dam P. 65 11 una Jacobsen JO 
12 Steen Nielsen 62 12 Charlalle Nielsen 23 

13 Franz Alstrøm 45 13 Annelie P. Nielsen 21 

14 Anders Grøn 38 14 Sanne Brodersen 4 

15 Erik Siggaard 38 15 Rikke Bondesen 4 

16 Thomas Dein 12 

17 Hans Birk J. 9 

18 Søren Kjærulff 5 

Kajakudval2et påtænker at lave regler ud fra roet antal km. hvorfor det er vigtigt at føre sjt rokor!. 

- "Gamle pingviner" se her: 

Der er opfølgende kajakimruktion hver MANDAG kl. 17.30. 

En liste bliver hængt op hver uge i bådhallcll. Her skal pingvinerne skrive sig på (max. 6 stk.) til 

minimum to instruktører. Er tilmeldtc personcr ikke mødt kl. 17.30, overgår pladsen til en anden 

(ventel ist e). 

- "Nye pingviner" se her; 

Uge kurserne (uge 23+25+27) starter om mandagen kl. 17.30 - du skal huske at tilkendegive, at du 

stadigvæk er interesseret og godt kan deltage, og det gør du ved enten at ringe til 

Lotte Ømø lIf.nr. 39 29 39 89 eller ti! 

Niels Marker tlf.nr. 33121741. 

SØNDAGS-INSTRUKTION starter kl.14.00 

Om søndagen laver vi - samlet - de lidt mere tidskrævende ting f.eks. fælles afgang til Palo, hvor vi 

laver svømmeprøver, eller fælles afgang til Hellerup, hvor vi laver entringsøvelser. 

Alle pingviner er velkomne Q~ første gang er 30 juni. 

På genkik - kajakudvalget 
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Luzern Regattaen. 
Af: Mette Bacher. 

DSRs klubroere havde succes ved regattaen og gjorde det HELT 
fantastisk med flere medaljer til følge. 

ANNA HELLEBERG beviste, at hun er ved at løfte arven efter DSRs 
Mette Bloch. 
Anna vandt finalen i Luzern ud af Il deltagere. 
Yderligere kommentarer er overflødige. Det kører perfekt for den 
dygtige letvægter. Med GULD-MEDALJEN i Luzern er der håb om en 
medalje ved VM i Skotland. Flot - utrolig flot! 

Christina Rindom, Mette Mathiasen. Stinne Petersen & Rie Sørensen 
kom direkte i finalen i Luzern i firer uden styrmand. De fire 
piger roede utroligt godt og fik bronze bare få tiendedele fra 
andenpladsen! WAU! 
Med bronzemedaljen i dette løb skrev pigerne ro-historie. Danmark 
har ikke før opnået bronze-medalje i firernes uden styrmand ved 
Luzern Regattaen. 
Desværre kunne de fire ikke nyde at gå rundt på bådepladsen og 
brilliere med deres flotte "dal jer - Christina & Stinne måtte 
haste afsted til lufthavnen i Ztirich for at komme hjem til 
bøgerne - thi allerede mandag morgen skulle de to roere i 
ilden igen - denne gang ved eksamensbordet. 

Pigerne er gennem det meste af sæsonen blevet trænet af Carsten 
Hassing, der for en stund - grundet O.L., har overladt træner 
gerningen til Vagn Nielsen fra Københavns Roklub. 

Vi havde flere roere i ilden i Luzern og der vankede sandelig 
endnu flere medaljer! 

THOMAS POULSEN vandt i letvægts firer finalen efter et rigtigt 
gyseropløb, hvor danskerne længe lå på 4. pladsen indtil fanden 
tog ved dem og de fik "trykket den af på det rigtige tidspunkt" 
- tiden var under 6 minutter - virkelig hurtigt i den trykkende 
30 graders lummerhede. 
Thomas Ebert med makkeren Bo blev nr. 2 i finalen i toer uden 
styrmand letvægt mens Willi Drexel iletvægts 8+ blev nr. 2 i 
lørdagens løb og nr. 6 i søndagens finale i tung klasse. 
Rivalerne Karsten Nielsen & Anders Brems skulle atter engang 
mødes i en spændende finale. - Også denne gang viste Karsten sig 
bedst med en 3. plads mens Anders blev nr. 4. 

Emilie Hasløv roede som Anna Helleberg letvægts single-sculler, 
hvor det blev til en flot sejr i B-finalen= en syvendeplads! 

Desværre kørte det slet ikke for Lene Andersson med makker i 
letvægts dobbelt-sculleren. Resultatet blev en 3. plads i B-fi 
nalen - så det må erkendes, at der er uhyggeligt langt op til 
de førende mandskaber i denne bådtype. 
Camilla Riff Brems blev sekundæt placeret i single-sculler. 

28 

udenfor båden, mens en anden smører sæbe på. Det er nok med en lille klat brun sæbe på den 
midterste af årens flade sider (,e fig. 3). 511= f-IE:R 

==-r=fJ& =-="~ 
Smørelsen fordeler sig selv, nflr åren skives frem og tilbage i åregaflen. Derefter skal årerne 
ned på pontonen. Man bærer altid åren med årebladet FREMAD, og man tager kun en åre ad 
~ Når de lægges på pontonen, skal de lægges så årebladet ligger ud over vandet, mens 
skaftet ligger på pontonen (se fig. 4). 

S. Når båden skal i vandet: Det mest praktiske er at lade en styre båden ned ad slidsken, så de 
store hjul er på hver sin side af sildebenene, og det lille er imellem dem(se [ig.5). En af de an
dre tager så agter-fanglinen og følger med biden ud på pontonen, så man står med en line i 
båden, når den sættes i vandet (dette er især praktisk i fralandsvind). 

flG S-

.-/ /'.. flG-, b 
--- ./ '/ ----- ./ 

,/ ~ 

Når man kommer tilbage fra luren: 

1. Når årerne skal op: De samme regler som før gælder stadigvæk. Man tager kun een åre ad 
gangen, og disse lægges på betonen med årebladet op mod huset og iøvrigt som vist påfig.6. 
Når årerne lægges i båden, skal årebladet pege ud mod vandet, selvom dette kan betyde, at 
man er nødt til at bære dem ureglementeret (dvs. med årebladet bagud). 
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kevidde. 

- Også Anna Helleberg er uhyggeligt godt kørende. Makkerskabet 
mellem den erfarne træner: Peter Andersen og unge Anna Helleberg 
er så godt, at vores letvægter er ved at være helt oppe i toppen 
af verdenseliten. Det kører rent faktisk på skinner derud ad og 
også her vil alt andet end en VM-udtagelse være en overraskelse. 

Camilla Riff Brems var med i gruppen omkring damernes OL dobbelt
firer. Selvom Camilla ofte var uhyggelig tæt på den fasttømrede 
gruppe, når man roede test-løb, var hun åbenbart ikke god nok til 
at blive en del af dobbelt-fireren. Til gengæld er Camilla blevet 
temmelig godt kørende i kvindernes single-sculler. 

Anders Brems & Karsten Nielsen satsede højt og håbede på at blive 
udtaget til OL i letvægts dobbelt-sculler. 
Desværre gik tingene ikke helt som forventet og ved regattaen i 
Køln opnåede de to gode letvægtere kun en beskeden placering. 
Dobbelt-sculleren blev droppet og istedet valgte Anders & Karsten 
atter at ro mod hinanden i Single-sculler. 
På nuværende tidspunkt har Karsten trukket det længste strå og 
ser ud til at være DSRs deltager i letvægts Single-sculler ved 
VM i Scotland om et par måneder. Anders prøver istedet sig selv 
af ved nogle større internationale regattaer rundt om i Europa. 

Lene Skov Andersson er, som før nævnte, udtaget til OL i kvinder
nes letvægts dObbelt-sculler. 
Desværre har Lenes makker været plaget af skader gennem det meste 
af vinteren og i begyndelsen af året, så Lene har måttet trække 
på reserveroeren til båden, DSRs Emilie Hasløv. 
Disse betingelser er ikke de bedste at komme til OL på som fast 
hold, så vi må håbe, at Lene Andersson alligevel får noget ud af 
sin sæson, hvor OL i Atlanta bliver den største opgave for vores 
dygtige letvægter. 

Thomas Ebert er, med makkeren Bo Svendsen, reserver til letvægts 
fireren, der også skal til OL. De to roere, gør det uhyggeligt 
flot i toer uden styrmand, hvor de flere gange har bevist, at de 
sagtens kan hamle op med de tungere hold. 

Thomas Poulsen er med på den båd, der er storfavorit til guldet 
ved OL i Atlanta. - Det må være en skøn fornemmelse at være stor
favorit til en GULD-medalje ved et OL - men også en farlig posi
tion at have. Forventningerne til noget meget stort, bliver 
dermed skruet højt i vejret - og det er dermed op til mandskabet, 
at kunne kapere de mange forventninger. 

Willi Drexel er i år kommet på letvægtsotteren sammen med roere 
fra flere andre klubber. Otteren synes godt på vej til VM i Scot
land. Vi håber på, at den kan løfte arven efter flere års succes 
med ædle medaljer til følge. 

Roerne har allerede været ude ved flere regattaer og gjort det 
godt. De kommende opgaver foregår i: Ratzeburg, Amsterdam, Sorø, 
Atlanta, Maribo, Skotland o.s.v. 
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Hellmut Møhring-Andersen 85 år 

Et af DSR's mangdlrige medlemmer, 
højesteretssagfører Hellmut Møhring-Andersen, 
fylder d. 11. juli 1996 8511r. 
Han vil være kendt af mange fra roningen med 
"tirsdagsholdet" (en gruppe ældre medlemmer) 
og som DId boys-gymnast. 

Møhring-Anden>en har i mange år været daglig 
administrator af Ree's legat og siden 1988 været 
formand for legatets bestyrelse. Ligeledes har han 
i en årrække været formand for klubbens 
stølteforening, DSR's Venner. 

Møhring-Anden>en blev på generalforsamlingen 
i 1991 udnævnt til æresmedlem af DSR grundet 
sin store indsats for klubben. 
DSR's årbog for 1991 bragte i den anledning et 
interview med Hellmut Møhring-Andersen. 

Lars Bundesen 

THE FAR SIDE By Gary Larson 
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Mette Mathiasen, Stinne Petersen & Rie Sørensen gennemførte begge 
dage det blandede løb i fin stil! 

Thomas Poulsen, der blev verdensmestet i letvægts firer uden 
styrmand for to år siden - og fik VM-sølv i fjor, sejrede begge 
dage i suveræn stil ved Copenhagen Open. -

Willy Drexel var med på Rocentrets letvægtsotter, der tog sig af 
sejren både lørdag og søndag. 

Søren Aasmul & Ralph fra England, måtte begge dage lide nederlag 
til de danske verdensmestre i dobbelt-sculler og to finske mand
skaber. 

Til gengæld viste Thomas Ebert med makkeren Bo Svendsen i toer 
uden styrmand suveræn roning. Thomas og Bo ror normalt letvægt 
men fik også succes i den tunge klasse på Bagsværd Sø. 

Det lader til, at vi er ved at være godt på vej igen i mændenes 
tunge dobbelt-firer. 
Bare to ugers træning lå bag, da Niels Hyldager, Hans Juul Ander
sen, Jacob Sander Hansen & Kaare Mattesen forsøgte sig i denne 
bådtype. Hans, der i år fungerer som træner i DSR, var for en 
dag kommet med på vandet sammen med de store drenge. Et ungt og 
meget sammenroet mandskab fra Træningscenter Nord, kunne "drenge
ne" ikke hamle op med - men det blev til to andenpladser foran 
et par finske både og yderligere en dansk kombination. 
I skrivende stund forlyder det, at hele otte af DSRs stærkeste 
herre-roere vil ro dobbelt-firer i år, så mon ikke vi atter kan 
være suveræn i denne bådtype ved DM, som vi har været det i en 
årrække. 

Camilla Riff Brems & Mette K. Hansen forsøgte sig i lørdagens 
single-scullerløb mod forrige års verdensmester fra Sorø. 
Camilla kom nærmest men 25 sekunder efter. Mette blev nr. 4 yder
ligere et pænt stykke efter. 

I søndagens løb mødte også Mette Overgaard op og fik en 4. plads. 

Emilie Hasløv sejrede lørdag i kvindernes letvægts Single-sculler 
men måtte tage til takke med en 3. plads i søndagens løb. Også 
Mette Hansen deltog i letvægt og opnåede en 4.plads. 

Karsten Nielsen, Anders Brems og Rune Gartner var alle med, da 
finaeln i herrernes letv.sculler løb af stabelen. 
Karsten vandt løbet begge dage foran Anders mens Rune placerede 
sig længere nede i feltet. 

Claus Frydendahl skulle have noget for pengene og mødte derfor 
til start i både junior B- og junior A, hvor det begge dage blev 
til sekundære placeringer efter nogle drenge-roere, der har været 
med i flere år - men Claus synes godt på vej og har størrelsen, 
til at blive en rigtig god roer, med sig. 

24 

KANINDRÆBERTUREN KRÆVEDE UGLESANS 

Alter i år var der lagt i kakkelovnen til en Kanindræbertur, der gør instruktørdrenge til mænd og som 

giver instruktørpiger hår på brystet. For det pædagogiske element stod som sædvanlig det frygtede 

I nstruktørudvalg, her af hensyn ti I fuld diskretion blot kaldet "Dræberne". 

Fredag eftermiddag sad vi i bussen efter lidt venten på Jokum, der ifølge rygtet ellers plejer at komme for 

tidligt. For at følge skikken fra tidligere kanindræberweekender lod Dræberne indledningsvist bussen gøre 

et kort holdt ved K vik, før vi kørte sydvest over. 

Den aften blev vi i bedste DSR-Dræberstil introduceret til et for tiden meget populært spil: Laser Gun. 

Instruktørerne blev delt op i tre commando-grupper, den fjerde gruppe bestod selvfølgelig af Dræberne, 

der prøvede at spille uskyldige: "Vi har heller aldrig prøvet det før." Kan den blive tykkere? Dræbernes 

spinlde forsvar bestod af en tidligere falleret falskærmssoldat med to tunge Steen, der sendte deres 

Dræberkvinder og børn ud i fronten til at nedkæmpe os paffe instruktører. Vi viste dog storhed og lod 

ikke vore egne ambitioner gå ud over Dræbernes behov for ultimativ selvbekræftelse. Således vandt 

Dræberholdet finalen på strategien "lad de små komme tilos." Det var med andre ord en fælt dunstende 

oplevelse, bogstavelig talt og i overført betydning. 

Senere viste det sig at weekendens bestemmelsessted var Karrebæksminde. Vores chauffør havde praktisk 

sans: Hvorfor køre rundt i rundkørsler, når det er meget nemmere bare at mose lige ud?! Vi kørte ned til 

nogle meget fine Dansk Folkeferiehytter, som vi blev indlogeret i (senge, køleskab og 38 kanaler i 

fli mmeren ). 

Men al denne herlighed skulle åbenbart ikke vare ved. Lørdag morgen blev vi atter gennet op i bussen 

med (næsten) al vores bagage - for at køre ca. 40 meter! Så blev vi atter læsset af, for den videre transport 

skulle foregå på cykel - øh cykel det er nu så meget sagt, for "klenodierne" var mindst lige så gamle som 

Poul Kjøllers cykelsang. Vores begejstring var dog umiddelbart en anelse mindre. Vi skulle nu på 

cykelorienteringsløb gennem de sydsjællandske landskaber - og der er mange bakker! Men det fik nu ikke 

vore 3-4 mandshold ud af balance. Balancen røg først lidt senere ved første stops "paraply stafet" - der 

røg den så til gængæld også fuldstændigt. Hvem skulle have troet at man, når man med hovedet i 

knæhøjde, danser 20 gange rundt om en paraply - kommer til at ligne, og især føle sig som, een der ved et 

uheld, tog fejl af kommaerne på sprøjten og injecerede den IO dobbelte dosis opløst Funtex. For nogen 
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Jeg kan ikke forslå, al man behøver al skrue el sur1 fjæs på bare fordi, del ikke er gået så godt. 
Endelig er der få af kaproerne, der tror, at de er en hel masse, fordi de har vundet VM-guld. 
Egentlig er man jo "kun" verdensmester indtil næste års VM. En dag skal samme roer måske 
være glad for at opnå en medalje ved Danmarksmesterskaberne. 

Kaproning er frivilligl. Hvis man ikke bryder sig om lugten i bageriet, kan man jo bare gå. Der 
er ingen, der står tilbage og takker een, fordi man har ofret halvdelen af sit liv på at pleje egne 
og ro-kammeraternes interesser' 

Dit syn på pressen og roning: 
Jeg synes pI., at man gennem nogle år har grebet det heil forkert ad herhjemme. Del er 
udmærket, at Danmarks Rocenter har ansat en lønnet journalist til at tage sig af pressen. Men 
det er ikke nogen hjælp over for klubberne. - Og i år har det IKKE fungeret. Der står INTET 
om roning i aviserne. Det er derfor godt, at vi selv kan sende noget ind, som kommer med. Det 
ideelle ville helt klart være at nedsæue et presseudvalg, der fordeler opgaverne mellem sig 
fremfor nu, hvor intet sker. 

Dll bud på OL-medaUer I roning til Danmark: 
UHA, UHA. Jeg håber selvfølgelig på et hav af dem - men jeg tror ikke, at vi skal sætte næsen 
for højt. Jeg prøver forsigtigt at tippe på medaljer tillelv. 4- (Niel Henriksen, Thomas Poulsen, 
Eskild Ebbesen og Victor Feddersen), dame 4X (lnger Pors, Ulla Werner, Dorte Pedersen og 
Sarah Lauritsen) og Trine Hansen i singlesculler. Men alt kan ske i en OL-finale, så jeg kan 
desværre ikke sætte metallets karat særligt højt!l 

Oll bud på DM-medaijer: 

Ja, der kan jeg være med. Jeg vil være så egoistisk og sige, at vi selvfølgelig bliver den mest 
vindende klub igen! Vi vinder: Kvindernes letvægts IX & 2X, kvindernes 4X, 2-, 4-åres 
inrigger. 

Herrerne vinder: 2X (det SKAL vi for så er det tiende gang i træk!!!), 1X lelv, 2- tung, 4-
tung, 4X- tung og B+ ! 
Hva' sir' I så???!!! 

Chrjstjna Rjndom 
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udlejningspuds: Smokinger og Borte-med blæsten-kjoler (her er det på sin plads med en lille morale til 

turtleduerne Steen og Mette: Smoking in bed is a bad habit ... rygning i sengen giver en dårlig habit). Et 

slræber instruktørhold serverede en alternativ middag til de rå Dræbere. Rå og nyslagtet kanin med 

naturens egen garniture - Wlægtelig en mere fedtfattig menu end moster Gerdas. Dette indslag blev 

års~gen til al holdet vandt weekendens fedterøvskonkurrence. 

Forædte, fordrukne og fordummede så vi efter middagen frem til en hyggelig aften i ly af mørke, vind og 

vejr med en varm grogg, liggende på bjørneskind tæpper foran luksushytternes varme kaniner ... undskyld 

... kaminer. Men ak, NAR ENERGIEN ER VÆK, ER DRÆBERNE TIL STROPPETUR OG GÆK. 

l bedste Tvind-stil moslede Dræberne os over i et af de frastødende lokaler. De var bidske ... nu skulle der 

dræææbes' Ordren lød: "Usle skabninger, I far 30 minutter lil al lave en ultrakort reklamespot for DSR, så 

vi kan få nogle flere medlemmer." Næppe en særlig behovstilpasset opgave i en tid, hvor kaninerne har alt 

for gode yngJebetingelser, men på den anden side, hvem har sagt at Dræberne er specielt intelligente? De 

forskellige holds forslag var ulige mere intelligente og behovstilpassede, da de alle blev fremført over 

temaerne: "Be quick or join Kvik", eller "Se DSR og dø". De mere pladderhumanistiske, men dybtfølte, 

indslag blev buet ud, for eksempel: "CDME AS YOU ARE - JOIN DSR - MAKE IT A HABIT - BE A 

RABBlT." 

Patetisk, ikke sandt!? Næh, gangster-rapperne, death metal sangene og de skånselsløse voldsscener vakte 

størst jubel med stående ovarier. Dræberdommeren var faldet i søvn - han sov som en Steen. 

Han blev brutalt vækket, da hans kumpaner bogstaveligt talt troppede op. De havde i mellemkrigstiden 

været ude og klæde om til kampuniformer. Der var sorte baretter, frømænd, jægere, letmatroser og en 

enkelt forsagt Lotte, alle indsmurt i camouflagemaling, eller var det vandbaseret glideereme? Over-lotte 

Føyn brillerede i at være iklædt rød nederdel. Genial camouflering, ikke sandt? Andre Dræbere havde 

nærmest profetisk taget grønt på, da det senere skulle vise sig, at de fik behov for at skjule sig i den 

spinat, de jokkede i til livet ... hele den regnvåde nat. NOGLE HAR DET SEJE I SIG - DRÆBERE TA'R 

DET PÅ. 

Efter at have optrådt på slap line var vi sikre på, at vi kunne høre dynerne kalde. De blev desværre 

overdøvet af Dræberne næste påhit: En af Hitlers propaganda film var sat i videoen - der lagdes op til 

røvere og soldater. Beklageligt var det Jo-kWl at propaganda indslaget måtte lægges tilbage i skyttegraven 

uden fremvisning, da Dræberholdet ikke magtede opgaven at finde startknappen på remolen. Men 
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Her i vinter og foråret har klubbladet præsenteret nogle af DSR's fremtrædende og 
hårdttrænende kaproere i "Stafetten". 
I dette nummer går depechen videre til en af personerne bag roerne, en person som gør et godt 
stykke arbejde for klubben, og hvis indsats vi værdsætter. 

"STAFETTEN" PRÆSENTERER THE WORKING-WOMAN ...... . 

METrE BACHER 

Fødselsdag og år: 10. marts 1957! 

Sljernelegn: Fisk (andre kendte fisk: Min hund Molly, Elisabeth Taylor, Susanne Bjerrehus, 
Trine Hansen og Andres Brems) 

Hobby: RONING! - Bortset fra det, sll er jeg helt ekset i gamle sølvsmykker og legetøj. Jeg 
ELSKER loppemarkeder og er altid at finde der, når vi er til regattaer i udlandet. En anden 
hobbyer akvariefisk. Et par af DSR's kaproere har skaffet os et 400 liters akvarium, der fylder 
det meste af stuen. Opdræt af Discuslisk er vort ønske - men det er svært. 

Uvre!: Ristaffel og orientalske rctter eller PASTA!!! 

Yndlingsmusik: Kan stor set lide alt, men skal det være kvalitet, så: Pink Floyd, Manhattan 
Transfer, Michael Learns to Rock og Lis Sørensen. Jeg HADER de der: Dubidub og dadida. 
SMAGLØST!!! 

Sportsidol: - Mette Jacobsen & Brødrene Laudrup. De er nogle dybt seriøse sportsfolk, hvor 
succesen ikke er steget dem til hovedet! 
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to --- et sted i mørket og i sikker afstand fra krydset på kortet --- og ventede med krudt og malet hvede. 

Men ak, de fik aldrig Jov til at forskrække os med deres hjemmelavede mejbomber. GIV DRÆBER.J~E 

BOMBER - OG DE OPF0RJER SIG SOM TUMBER. DRÆBERJE KAN IKKE BADE RJEGNE OG 

HAVE MEL I BOMBEN. 

Orienteringsløbet var ret godt planlagt, hvis man lige ser bort fra, at posterne, ligesom kortene, var af 

papir (deraf: Pulp Flction), og at løbet derfor ikke alene gik ud på at orientere sig, men også på at løbe 

tilstrækkeligt hurtigt til at posterne ikke nåede at blive skyllet af de snore, de var ophængt i (der var flere, 

som kun fandt I.!en røI.!e tråd). 

Nattens to heltinder (behøver vi at sige: Krornan og Hald) sad på flinkeposten. De serverede os gammel 

dansk og skwnfiduser, mens de sagde, at vi så "så våde ud" - istedet for, som oprindeligt planlagt, at lade 

os rode rundt i underlivene på nI, lyserøde kyllinger for at finde gemte poster. RlGTIGE 

INSTRUKT0RJER VIL HELLERJE FINDE TO DRÆBERJE DER ER FLINKE, END OVERSE TO MED 

BOMBE OG TEA TERSMfNKE. Skumfiduserne, fortalte de os, indgik i et gennemgående turtema om 

prævention. glidecreme og sexualoplysning. Selvom vi ikke havde fanget den pointe grinede vi med 

(læs:at) dem og sagde, at "det var vel nok en sjov ide". 

Efter flinkeposten trådte vi mest vande. Vi (forfatterne) havde, som det kommende vinderteam "De 

sanseløse ugler", stadig fører-leveren hængende på den godt camouflerede fører-trøje. Andre hold havde 

tabt og vundet natlige leverslag. Det gjaldt selvfølgelig om at at holde sig usynlige for de andre hold

både for at undgå at blive overrwnplet og frataget leveren og for selv at kunne overrumple. Sådet er klart 

at Bo blev små-irriteret over at en Karrebæksminde politibil slog følge med hans hold, så det risikerede at 

blive opdaget. Bo tog derfor affære og gik i sin dryppende camouflagemaling og med en lever i en 

plastikpose om halsen hen og bankede på politibildøren. Det kan undre, hvorfor politiet bad om en 

forklaring, ikk'? Historien her melder ikke noget om, hvad Bo sagde, men han bad dem vist om at fjerne 

sig, og han må have givet en god bortforklaring, faT politiet ruppede sig. De ville nok bare gerne have 

leget med. 

Hver post var et bogstav, og når man satte dem sammen, blev det til det velkendte, vellydende og gode 

gamle danske ord: "Uglesans". Det kan aldrig blive til "lugtesans", sådan som Dræberne påstod det 

skulle. Selvfølgelig vilJe de ikke indrømme, at posten med bogstavet "," aldrig var blevet sat op, fordi 

Mette og Steen glemte den i deres mange gøremål (bop bop bop!), som også havde forhindret dem i at 

deltage i cykelherlighederne tidligere på dagen. 
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Sidste hold skyllede i land ved tre-tiden, og så længe der endnu var alkohol, var der ingen grund til at 

stoppe diskusionen om nattens bedrifter. Nattens motto: LÆNGE LEVER UGLESANSEN. 

Det ville have været tidligt søndag morgen, uanset hvad klokken havde været. Heldigvis var der ikke 

noget bedre end at sidde med frisk morgenbrød og mokka i tørvejr og snakke om at være intruktør og 

mest om, hvad der formodentlig var sket og kunne ske, og i øjeblikket sker, mellem forskellig 

instruktører. 

Efter den fuldstændig ukompliceret morgen kørte kanindræberbussen mod København igen. Ingen tvivl 

om at dræberpanelet havde muntret sig med pointfordelingen - dog heller ingen tvivl om, at de sande 

vindere vandt. "De sanseløse Ugler" løb afmed sejren og vandt ærespræmien "The Wandering 

Goldfinger" - en præmie, som der ikke skal kimses af og som, som bekendt, er et mærkbart skridt på vej 

mod Bodiller, Oscars og herligheder i Cannes. Andenpladsen blev vundet at det hold, hvis fornemste 

talenter var at fedte for Dræberne med rå kanin og plukke purløg. At denne plads blev belønnet med et 

kilo Labre Larver var kun rimeligt - især fordi den blev fortæret inden Køge. EASY COM E, EASY GO 

Det hele afsluttedes i DSR, hvor vi fik fingeren --- på plads i skabet, samt lange historier om, hvad vi ikke 

nåede at opleve på turen. Hvad regnen havde regnet væk. Bedst var histrorien om Dræberholdet, som på 

deres eget nat løb for vild og ikke kunne finde hjem - og så i Karrebæksminde (indbyggertal<200). 

Med disse enkelte detaljer om en weekend i uglesansens tegn, takker vi for en rigtig anderledes, 

spændende og bombesikkert enestående tur. 

"De sanseløse ugler" Trine, Søren og Mikkel 
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Pinseturen 

20 friske, entusiastiske rofreaks betrådte 
Næstved i starten af pinsen, med det formål at 
ro i omegnen. 
Fredag aften blev der pustet luft i madrasserne 
og pylret om dynevåret i Næstved Roklub, 
hvorefter et lokalt pizzaria blev invaderet og 
ædt ud af huset. Maj måneds omsætning blev 
hermed reddet. 

Lørdag morgen startede vi frisk ud af Næstved 
Kanal med fuglekvidren, løvgrønt og spejl
blankt vand. Snart var vi ude på dybere vand 
(Karrebæk Fjord), og Karrebæksminde kom til 
syne. En idyllisk by med meget overraskende 
bølgegange i sejlrenden. Her kan Bakkens 
rutchebane godt pakke sammen. Vi fortsatte 
vestpå langs kysten til Bisserup og slog lejr på 
en super-duper naturlejrplads. 3 modige vo
vede det våde element. 
Da enhver pløk var slået i, og madholdet stod 
på hovedet i gryderne, slappede andre af i sol
nedgangen, mens Jokum rendte området tyndt. 
Efter aftensmaden hyggede vi os om bålet og 
varmede os med irsk kaffe. 

Søndag stod frisuren vandret, da hovedet stak 
ud af teltet, blæste det? Ja. Vi besluttede at se 
tiden an og gik en tur til Bisserup. Over mid
dag roede vi tilbage mod Karrebæksminde. 
Havde bølgerne dagen før været store, var det 
nu vand ved siden af. (Har du nogen sinde 
været i Alperne, forstår du sikkert, hvad vi 
mener). De var mindst 3 meter høje. 
Efter frokosten vandrede vi til Svinø med 
vores både på slæb i ca. 2 timer. Vandstanden 
var nogle steder 5 cm. Denne vandretur 
medførte vabler de mærkeligste steder. Langt 
om længe nåede vi Svinø, her har Nae~tved 
Roklub en sommerhusgrund, hvor vi slog lejr. 
Aftenen gik med sangdyst af danske slagere. 
Svinøboerne vil sent glemme det, de lukkede 
ikke et øje, men tilgivet blev vi, måske? 

Den sidste dag roede vi ud langs kysten, uden 
om Enø, for at undgå endnu en vandretur i 
Dybsøbugten. vejret var stille, med lidt dis og 
støvregn. Så tog vi karrebæksmindes indsej
ling endnu engang, Nu var vi psykisk rustet til 
det. l Karrebæksminde invaderede vi bageren, 
hvilket gav energi til den hurtige hjemtur. 
pinseturen bød på stor variation, takket være 
arrangørerne. En herlig tur var det! 

Nr. 3196, 2850 og 3207 
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meningen var åbenlys nok - aftenen var viet til krigsleg , og groggen måtte vente. Efter at vi ikke havde set 

filmen, blev vi ført tilbage til barakkerne for at berede os til kamp. 

Melie og Christian - dræbersmilet er p6 ! 

Det var som havde Dræberne indgået en pagt med vejrguderne, for da det første hold kastede sig ud i 

natten for at indlede natorienteringsløbet, åbnede himlen sig. 1-2-3 begyndte regnen at refordele vor 

camuoflagecreme, mens den samtidig langsomt satte tænderne i vore orienteringskort og de 

vandfarvekrydser, der markerede steder, hvor der sandsynligsvis var hængt en post op. Alle hold blev 

udstyret med en rå lever i en lille plastikpose. Den hang om halsen på holdets hurtigste eller bedst 

camouflerede løber - han eller hun skulle nemlig forsvinde når konkurrerende hold nænnede sig for at 

nappe den . 

Ingen fandt turens første og formodentlig mest velplanlagte og højtbragende post. Den var nemlig så godt 

gemt. at selv de to Dræbere, der besad posten (en terrængående ex faldskærmssoldat og en camoufleret 

letmatros med hang til en kølig Grøn), heller ikke vidste. hvor den var Gævnfør: spinat). Så der sad altså 
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- Annemette Bredahl, den blinde skiløber, er også en stor stjerne hos mig. Jeg lavede et 
interview med hende i fjor. Det er sjældent man møder et så sympatisk og velafbalanceret 
menneske SOm hende. Trods sit handiC3p hal hun uddannet sig til psykolog på rekordtid. I 
skulle i øvrigt have sel hende pynle maden. En che{kok på en dyr restaurant kunne ikke have 
gjort det bedre I 

Scr vi på roningen, vil jeg nævne Thomas Lange ua Tyskland. Den sympatiske sculler- roer, 
der flere gange har vundet VM - og OL-guld, hjalp for et par år siden en dø\" konkurrent med 
nye høreapparater, som en roer fIa den tyske herreOlIer er specialist i. Samtidig foranledigede 
Thomas Lange et Iræningsophold for sin kon.kurrent. Den Une gestus betød, at Thomas Lange 
samme år fik overrakt Fair Play-prisen i Tyskland. 

Dit bagland som roer: Begge mille forældre har roet, så jeg er flasket op dermed . Jeg startede 
i 1969 i Lyngby Dameroklub. På min første tur blæste vi inde (det var Lyngby Sø) - og målte 
gå hjemL 

11979 snuste jeg for første gang til kaproning. l mit første løb var vi flere lysår efter i mål. 
Man gik dengang mcre op i om holdene roede pænt end stærkt. Da vi kom ind efter løbet , 
sagde vores træner: "Skidt med det piger - ( var dem, der roede pænest" - det kunne vi jo også 
bruge til meget. 

( 1975 "startede karrieren" for alvor. Jeg roede jun. dobbeltfirer i KVIK - Roforeningens første 
damehold i historien - og del gik faktisk temmelig stærk .. Vi vandt det meste og blev udtaget 
til 4-landskarnp. Jubelen ville ingen ende tage, indtil vi opdagede, atlandskarnpen det år 
skulle foregå i Brabrand! 

Siden har jeg hygget mig med nationale kaproninger og Gllta Elv Rodden, hvor det er mit mål 
at va:re den første danske kvinde, der gennemfører 10 gange. Jeg har været der 8' . "Karrieren" 
sluttede med stor sucus ved DM i 1992, hvor min gamle makker og skolekammerat Britta 
Jensen og jeg trænede som vilde for at forsøge det umulige: At vinde DM i både 2-åres og 4-
åres inrigger ved samme DM. Dctlykkedes og ingen andre har gjort det siden. 

Din funktion I DSR og DFIR: Jeg har gennem nogle år været Informationschef i DSR, 
hovedsageligt i kaproningsafdelingen. r de senere ~r har jeg stort set overlaget alt det, der før i 
tiden hørte under kaproningschefen. Jeg anmelder til kaproninger, arrangerer ture og møder og 
sender alle kaproerne med både ud til regattaerne. Når der er tid til det, prllver jeg at "sa:lge" 
DSR til pressen. 

Vedr. DFfR var jeg et par år inde i varmen som pressemedarbejder. Desværre blev jeg 
modarbejdet af få personer i toppen. For dem var det vist mere et personspørgsmål end 
spørgsmålet om det arbejde, jeg lavede. I dag er jeg i Købcnhavnskredsens bestyrelse som 
formand for inforrnationsudvalget og i Kap. udv. 

Dit syn på kaproere: 
- Jamen det er nogle utrolig søde mennesker. Så længe de selv er realistiske omkring deres 
succes eller mangel på samme, er uet helt fint. Desværre oplever man også det modsatte, n5r 
nogle af dem er ved at være helt oppe i verdenseliten. 
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røg kun retnings sansen, andre oplevede det fuldkomne tab af balance. Enkelte overvejede vist at lette, og 

sjovest så det ud, da en troede at den lige vej frem var nedad med fuld kraft. 

De der endnu kunne cykle (dvs. alle undtagen Dræberne, som morede sig kosteligst - Lille hjerne stor 

fornøjelse) forsatte på de tohjulede ting. Efter endnu et utal af bakker kom vi frem til målet. Her bestod 

udfordringerne i at spise frokost - og især desserten krævede baJancesans. Vaklende på et af 

motionsnunmets torturinstrumenter skulle vi made hinanden med frugtyoghurt, - ikke Gaia, som er 

mistænkt for i forvejen at ødelægge balancen i det nedre regioner. Det var på dette tidspunkt 

pointfordelerdræberen startede sin helt egen og totalt anarkistiske tildeling af points. 

Ved siden af kirken ligger som bekendt kroen. Nu var tiden nemlig konunet til at komplettere vores nys 

skærpede sanser med en intensiv træning afbekvemmelighedssansen. Der var med andre ord druk og 

dovenskab på progranunet resten af den eftenniddag - lige bortset fra, at der var laaangt hjem. 

Efter lørdagens obligatoriske bad og et kort hvil blev vi i samlet flok gelUlet over i Feriecentrets restaurant 

(moster Gerdas Køkken : af brun sovs er du kommet, af udkogte kartofler skal du genopstå). Dræberne, 

var nu iklædt kedeligdragter. Da vi entrede lokalet smed Dræberne disse og viste sig i deres stiveste 
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Copenhagen Open 
Af Mette Bacher. 

- Arets første hjemlige regatta over den normale distance, af
vikledes medio maj måned på Bagsværd Sø. 

Regattaen skulle vise sig at blive en temmelig kedelig forestil
ling ikke kun for tilskuerne men også for hovedparten af Danmarks 
bedste roere. 
Samme week-end afvikledes den største internionale regatta i år 
i Duisburg, så det kneb gevaldig med konkurrencen for landsholds
roerne, der ligesom ved efterårskaproningen, måtte ro mod hin
anden blot for at komme ud at ro. 

Synd for eliteroerne, at lederne ikke valgte udlandets store 
prøvelse istedet og ærgerligt for arrangementet som helhed, der 
mest af alt mindede om en udvidet Efterårskaproning. 

Arrangørerne vil så gerne have, at Copenhagen Open skal fremstå 
som et "Nordens Luzern" - men som det ser ud i øjeblikket. bør 
man fremover mere bestræbe sig på, at placere regattaen på et 
andet tidspunkt end nogle af Europas største og mest anerkendte 
regattaer. 

- Kun en enkelt dansker havde vovet det ene øje og meldte fra 
for at drage til Duisburg. Denne beslutning var ikke særlig popu
lær hos førende danske ro-ledere men vedkommende vandt sandelig 
sine løb i det tyske og fik temmelig sikkert meget 
mere ud af det end landsholds roerne herhjemme. Læs mere om "den 
modige DSR-roer" andetsteds i bladet. 

Vejret var, hvad læserne nok kan gætte sig til, ikke noget at 
skrive hjem om. Det regnede faktisk begge dage og det gjorde ikke 
regattaen mere tiltrækkende for de ellers sa trofaste regatta
freaks . Men for DSRs vedkommende kunne det konstateres, at vi har 
fået godt gang i aktiviteten over hele linjen og at deltagerne 
klarede det hæderligt. 

Vores nye junior-pige, Solvej Hansen, roede kombineret junior B 
dobbelt-sculler begge dage, hvor det blev til en 4. plads lørdag 
og en 2. plads søndag bare 2 sekunder efter vinderen. 

Vi havde to hold til start i damer senior B dobbelt-sculler: 
Charlotte & Elisabeth Gerlach samt Maiken Nørgaard & Rebecca 
Erichsen - begge dage blev det til anden- og trediepladser! 

Anette Tornehøj forsøgte sig i toer uden styrmand kombineret med 
Københavns Roklub. Resultat nr. 2- og 3! 

Vores bedste dame roere skulle ro mod hinanden i forskelllige 
bådtyper. 
Desværre havde Danmarks Rocenter glemt at nævne klubbernes navne 
i programmet, så bladets udsendte kan ikke umiddelbart ud fra 
resultatlisterne se, hvem der roede hvad! 
Men DSRs Lene Andersson og firer uden styrmand: Christina Rindom, 
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Et mytologisk indlæg (part II) 
af Thomas Kjøller Krumholt 

Så er den herI Fortsættelsen på sidste måneds 
indlæg om de nordiske guders lege og 
lidenskaber baseret på bådnavnene i DSR's 
bådpark. Sidst fik vi historierne om Odin, 
Heimdal, Frigg, Vidar, og (Midgårds)-Ormen. 
Nu er tiden inde til at berette om nok den mest 
kendte af samtlige de nordiske guder ...... 

THOR: 
Thor er søn af Odin og gud for torden og 
vildskab. Når det tordner, er det fordi han kører 
hen over himmelen i sin vogn, der er trukket af 
de to bukke Tandgnjost og Tandgrisner. Lynene 
kommer, når han svinger Mjølner, der er hans 
hammer. Thor går aldrig af vejen, når der er en 
chance for, at han kan bruge sin hammer mod 
jætterne, og mangen en jætte er faldet ved at få 
Mjølner i hovedet. Når Thor er vred er det en god 
ide ikke al Slå i vejen. 
(Thor er en inrigger-firer) 

YDUN: 
Ydun er ungdommens gudinde, og hun har nogle 
magiske æbler der gør, al når aserne føler sig lidi 
gamle kan de bare gnaske lidi i sådanl et æble for 
påny al genvinde ungdommen. Engang var det 
lige ved al gå galt. Loke var endnu engang på 
færde og havde efter el mislænkeligt løfte lil en 
jætte ved navn Tjasse lovel al lokke Ydun og 
hendes dyrebare skat ud af Asgård. Som sagl så 
gjort Ydun blev kidnappel, og aserne mistede 
deres æbler. Som allid forsøgie Loke al krybe 
udenom, da aserne \'ille slille ham lil regnskab 
for hans udåd, men det blev dog ham, der blev 
sendl til JOlunheim (jællernes land) efter Ydun og 
æblerne. Da Loke f~ndt Ydun forvandlede han 
hende og æblerne I il en nød og sig selv lil en falk 
for derefter al lage tilbage mod Asgård. Tjasse 
anede dog uråd, da han så en kødædende falk 
med en nød i kløerne og forvandlede prompie sig 
selv til en Øm og SJlle efter Loke. Heldigvis 
havde ascrne derhjemme sel hændelsen, og 
næppe var Tjasse flojct ind over Asgård, før han 
fik Mjølncr i hovellct (se ovenfor). 
(Ydun er en inrigger-firer) 
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SIF: 
Sif er gift med Thor, og de bor i husel Bilskimer 
- del største hus i Asgård. Sifs hår er af guld, og 
det er ikke tilfældigt. Igen var det Loke, der var 
på færde. En dag klippede han for sjov Sif 
skaldet, mens hun lå og sov. Dette gjorde 
naturligvis Sif ked af det, og Thor meget vred (se 
ovcnfor). Loke bad for sit liv, og Thor slog ham 
ikke ihjel, men krævede af ham, at han skulle 
finde noget hår af det puresle guld lil Sif. Loke 
indgik mod god betaling en aftale med Ivalde
dværgene, der så smedede Sifs Guldhår og andre 
fine ting. 
(Sif er en inrigger-loer) 

KVASER: 
Asernes orakel, og den klogesle jælie i verden, 
hedder Mimer, og del er i hans brønd, man kan se 
del øje Odin ofredc for al blive så klog som han 
nu er. Engang fandies der dog cn anden jælie ved 
navn Kvaser, der nok var lige så klog som 
Mimer, hvis ikke klogere. Han blev slåel ihjel af 
IO dværge, og hans blod blev blandel i den mjød, 
man kalder Suliungs mjød, der som følge deraf 
gav diglerevner, når mcn drak af den. 
(Kvaser er en inrigger-loer) 

HUGIN og MUNIN: 
Hugin og Munin er Odins Io ravne, og de 
fungerer som hans sendebud og de bringer ham 
bud om, hvad der sker i den store verden. Det var 
dem, der opdagede Lokes flugl fra Tjasse og 
alarmerede aserne i ovenslående hislorie. (Hugin 
og Munin er begge inrigger-firere) 

Kaproningsafdelingen. 
Af: Mette Bacher. 

- Som læserne nok kunne se det, ved at læse sidste klubblad, lig
ger DSRs kaproere ikke på den lade side. 

Flere af klubbens bedste roere har allerede været ude ved nogle 
af verdens største og mest velbesøgte regattaer. - Og resultat
erne har nærmest været forrygende! 

- Som det ser ud i øjeblikket, har DSR mange deltagere med, når 
OL afvikles i Atlanta og når Verdensmesterskaberne løber af sta
belen i Skotland til august. 

Også på den hjemlige front ser det ud til, at vi er godt på vej. 
Vi har fået en mindre junior-afdeling med henholdsvis en dreng og 
en pige. 
Både Claus Frydendahl & Solvej Hansen er godt på vej og går meget 
seriøst til opgaverne. 
Solvej er med i et landsdækkende ungdomsprojekt sammen med de 
fleste af Danmarks bedste junior-piger mens Claus har kastet sig 
over single-sculler under træner Henrik Hebsgaards ledelse. 

Den anden træner Hans Juul Andersen tager sig af nogle af DSRs 
letvægt s kvinder, der ror dobbelt-sculler. Her tænkes især på: 
Waltraut Lissau & Sofie Hesselkilde samt Rebecca Erichsen & Mai
ken Nørgaard. 

På det nationale plan i år er: Camilla Rohde i letvægts senior B 
Single-sculler, Mette K. Hansen, der stadig er dybt seriøs i let
vægt Single-sculler samt søstrene: Elisabeth & Charlotte Gerlach. 

Morten Tibian er træner for Rune Gartner samt Bettina Frederiksen 
med en ny makker: Susanne Phillipsen. De to damer forsøger sig i 
toer uden styrmand. 

Også Jacob Thesander er godt på vej i letv. Single-sculler mens 
vi på den lidt tungere front ser: Niels Hyldager, Kaare Mattesen, 
Jacob Sander Hansen, Søren Aasmul, Ralph Englishman & Jesper Eng
elbrecht. 

Enkelte af roerne fra sidste års meget omtalte dameotter: Anette 
Tornehøj. Mette Overgaard. Lisbeth Marner samt Louise 
Frederiksen, er gået i de små bådtyper som toer uden styrmand og 
single-scullere. 

På det internationale plan indenfor kvindernes rækker. er vi sær
deles godt kørende for tiden. 

Der er dannet en damefirer af: Christina Rindom, Mette Mathiasen, 
Stinne Petersen & Rie Sørensen. De fire roere var sidste år med 
på dameotteren og prøver i år at kvalificere sig til VM i Scot
land. 
- Fireren har gjort det overraskende godt ved de store interna
tionale regattaer og en VM-udtagelse synes at være indenfor ræk-
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2. Når båden skal op: Man kører igen en passende vogn (se afsn. 2 ovenfor) ned i vandet og 
lægger båden ordentligt på vognen (husk korrekt løftestilling - den kan være tung). Båden skal 
spules, hvis der er sand i den, ellers skal den bare tørres af med dertil indrettede og velhængte 
klude(disse klude skal også hccnges på plads og må ikke lægges på betonen, da der så kan 
komme sand og snavs i dem). Hvis det er en båd med havelåger, skal disse lukkes(se fig· 7), 
inden man stiller den på plads, da de er ret s'krøbelige, hvis man banker ind i dem, når man går 
forbi. 

Når man er rigtig grundig ruller man agter- og forfanglinerne sammen i en cirkel på hen
holdsvis agter- og fordækket(se fig. 8). H\'is båden skal løftes op så husk Igen korrekt løfte
stilling og tjek, at kølen er understøttet af det lange bræt så langt som muligt. 

God fornøjelse"!! . 
Mange venlige hilsner fra Thomas og resten af bestyrelsen samt matenel-udvalgct. 

Nyt fra Københavnskredsens Motions- og Turudvalg 

Københavnskredsens Motions- og Turudvalg har bedt redaktionen oplyse, at der i uge 29 er ledige 
både (ca. 5 stk.) til benyttelse i området Meeklenburgisehe Seenplatte. Såfremt nogen har lyst til at 
arrangere en lur i dette område og benytte bådene, bedes de kontakte Doris Bogh fra DFfR på lif. 
SJ 42 8J 70 og få nærmere oplysninger. 

IO 

Claus Frydendahl, DSR's eneste 
drengekaproer, gør det godt i sin første 
rigtige sæson. 
(Foto Mette Bacher) 

Anna Helleberg har roet sig ind i verdenseliten. (Foto Melte Bacher) 27 



Løft - sætte - krasch - rulle, rulle - plask! 
(Elle" Hvordan man sælter en bAd i vandet på en hensigtsmæssig måde) 

af Thomas Kjøller Krumholt 

Delle indlæg er noget DU bør læse, hvad enten du er Styrmand, menig roer, kanin, langturs
freak eller noget helt tredie. Under den almindelige ro-instruktion, og senere på 
styrmandskurset, lærer man, hvordan man skal behandle bådene, når de skal ud af bådehallen 
og på vandet, samt (som en ekstra bonus), hvordan man skal behandle dem, når de skal op 
igen. Desværre er disse regler og metoder nogle gange svære at huske. Derfor er det fra tid t il 
anden en ynk at se, hvor mange i realiteten fornuftige regler, der overtrædes på de almindelige 
og ualmindelige roaftencr. 

DERFOR: Hvis I er i tvivl om hvilke skikke og regler, der skal overholdes på bådepladsen, så 
riv denne side ud af bladet, og ha' den med i lommen næste gang I kommer. 

l. NAr bAden skal ned fra hylden: Her er det vigtigt at holde den korrekte løftestilling. Det vil 
sige at holde ryggen ret og kun løfte ved at bøje og strække benene. 
2. Når båden skal ned på vognen: Der er forskel på bådvognene: Dem med de ~ 
båndibrandslanger er til TOERE, og dem med de ~ bånd er til FIRERE. Båden skal lægges 
på vognen, så ingen af metalpindene fra vogne trykker på båden (se fig.la+b). Dette gælder 
selvfølgelig i begge ender af båden, der iøvrigt skal rage nogenlunde lige langt ud for begge 
ender af vognen. 

;-/b. e -, --'" I _ • '. 
b@ 

3. Når båden skal ned fra tværhjulene og styres på vognen: Når man skal have båden ned 
fra støttehjulene, tager man ikke bare i det blå reb og hiver til. Man går ned til hjulene og løfter 
dem forsigtigt ned ved hjælp af de dertil indrettede tværstænger (se fig. 2). Når båden skal sty
res udenfor, gøres det ved at tage fat i det blå reb samt spidsen af båden (ikke med samme 
hånd). Man styrer ved at bevæge spidsen af båden frem og tilbage, samtidig med at rebet fun
gerer som bremse på den skrånende bådplads. 

v:=z L 4 -~.!':L 

FiG 2 l~~PP4~1~~~t:::~ 
!OICS;'6-t-,i7 ....-

4. Når årerne skal smØres og ned på pontonen: Åren skal ud af båden, inden man begynder 
at smøre. Den skal ikke lægges på betonen, men derimod er der en, der skal holde åren 
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ANNA HELLEBERGS VEJ TIL TOPPENl 
Af Mette Bacher. 

Det går uhyggeligt stærkt, når unge Anna Helleberg for tiden slår 
sig løs på de internationale robaner. 
DSR-Ietvægteren har i år valgt at gå egne veje sammen med træner 
Peter Andersen og det har tilsyneladende været så stor en succes, 
at Anna Helleberg sagtens kan lave et top-resultat ved verdens
mesterskaberne, der afvikles i Scotland til august. 

Anna trådte sine roer-barnesko i Sorø Roklub, hvor hun i flere år 
var blandt de førende junior-piger i Single-sculler. 
Det blev til Danmarksmesterskab i dobbelt-sculler med Trine 
Hansen og til Nordisk Mesterskab i Single-sculler. 
Anna blev udtaget til junior-VM i 1993, hvor det blev til en se
kundær placering i pigernes single-sculler. 

Aret efter blev Anna head-huntet af Mette Bloch til et samarbejde 
med henblik på OL-96 i letvægts dobbelt-sculler. Det gav 
bekymrede miner i den danske ro-verden men holdet opnåede flere 
gode placeringer dette år og blev nr. 6 ved VM i USA. 
Tilsyneladende skulle pigerne fortsætte sammen men Mette 810ch 
trak sig pludselig ud af roning på topplan og tilbage stod Anna 
uden makker og træner. 

i 1995 forsøgtes et samarbejde mellem træner Carsten Hassing & 
Anna Helleberg men ambitioner træner og roer imellem var alt for 
forskellige, så Anna Helleberg spurgte Bagsværd RoklubS garvede 
single-scullerroer Peter Andersen til råds og det lod til, at ke
mien mellem de to var perfekt. 

Anna Helleberg blev i fjor udtaget til senior B-roernes VM - Na
tions Cup - hvor det blev til sølv. 
Anna var dermed et oplagt emne som reserve-roer til dame letvægts 
dobbelt-sculleren med DSRs Lene Andersson og Lyngbys Berit Chris
toffersen, der længe har været skadet. 

I samråd med sin træner valgte Anna at droppe tankerne om et sam
arbejde med de to OL-roere. Istedet valgte hun at satse på en VM
billet i år. 

For to måneder siden fik Anna en funklende ny super-båd - nu 
skulle der satses og det blev der! 

DSR-pigen var med helt fremme blandt de bedste ved den store Køln 
Regatta. 
Anna Helleberg var blandt favoritterne ved årets Copenhagen Open 
men hun besluttede sig for i elvte time, at rejse væk sammen med 
træneren! 

Hvorfor? 
- Fordi hele verdenseliten var samlet til Europas største regatta 
i Duisburg - og der måtte Anna også være med .. 

Denne beslutning betød. at Frk. Helleberg & Hr. Andersen ikke 
blev særlig populære i den danske ro-verden. Copenhagen Open var 
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- HVOR MON SOMMEREN BLrR AF - DET ER NU 

SJOVERE AT RO KAJAK NÅR SOLEN SKINNER 

KAJAKKERNE er farvemærket agter, henholdsvis grøn, blå og rød, hvilket betyder: 

at de første 

de næste 

over 

o - 300 km SKAL du ro I GRØN 

200 Ion MÅ du ro i BLÅ 

500 km MÅ du ro I RØD 

Inddelingen er lavet for at materiellet kan holde længst muligt. 

Kajakudvalget har undret sig over, at vi skal opsupplere med IS Svømmeveste i år, og da vi gerne vil 

passt: på vores ting, henstiller vi til roerne om at LUKKE skuret til, nilr der trænes pli tidspunkter, 

hvor der ikke er liv og færden på bådpladsen . 

Kajakkortene står I kassen på pullen . 

Det er ud fra kajakkortene at rostatistikJ<I~n er lavet. 

ROEDE KM pr, l. juni 1996: 

Nr. Navn Km Nr. Navn Km 

Ol Leif Werborg 451 OL Eva Brøndum 310 

02 Thomas Lund :> 5:> 02 Vibeke Jansen 204 

03 Klaus Holme 196 03 Marlene L. Nielsen 188 

04 TiTu$ Gylvin 189 0-1 Birgitte Odgaard 66 

05 Nicis Marker l89 05 Berit Pedersen 61 

06 Niels Holme 153 06 Catherine Murphy 57 

07 Lars Kristensen W 07 Jannike Barfoed 48 

08 Arvid Jacobsen 8~ 08 Birgitte Bruun 34 

09 H.C. Blomberg 80 09 Britta Kvist 32 
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En pingvins prøvelser 
Efter snart en del sæsoner som baglænsroer havde jeg fAet 

lyst - og tid - til at prøve, hvordan det er at ro forlæns. Jeg 
meldte mig derfor i vinter til I.:ajakinstruklionen , og fik al 
vide, at jeg slruUe starte 3. juni på sæsonens første 
ugegrundlrursus. 

Da vandet stadig var koldt - 13° C d. 3/6 - havde jeg 
hentet min vAddragt, som jeg brugte for nogle år siden, da 
jeg dyrkede windsurfing, hjem fia sommerhuset. men årene 
i skabet havde medført, at den VaJ krøbet' Heldigvis havde 
den en solid lynlås. 

Med lidi kildren i maven mødte ieg sA med 5 andre 
pingviner op d. 3/6 og blev mødt af tre instruktorer. efter 
grundlæggende øvelser pli land og OPVarrrJJling blev vi sat i 
kajakkkeme, hvorefter instruk1øreme ved at vippe med ka
jalleme, mens vi I~ ved ponlOnen, lærte os at klappe med 
pagajen og 'lave lagkage" for at holde og genvinde 
balanæn. 

Første aften holdt alle - bell overraskende - sig oven 
vande. Tirsdag følte vi os lidt mere silae, og sA lurede 
faJen! Jeg syntes, det VaJ ved at g~ ganske linl, og ganske 
rigtigt: koncentrationen slækkedes, og et øjeblik efter havde 
jeg lavet en halv grønlændervending og sAJedes bidraget ti! 
underholdningen for verandaroeme. 

NI!, det var vel rimeligt nol.:, al det var mig, der røg i 
baljen, når jeg nu var den eneste i vAddragt. Men hu' vandet 
VaJ koldt. 

Heldigvis var det lrun en kort svømmetur til ponlonen . Jeg 
ml!ne i kajakken igen - instruktionen var skarn ikke forbi , 
fordi man faldt i vandet - og en tur til Kalkbrænderihavnen 
forløb uden ydedigere uheld. 

Onsdag VaJ vi ved at synes, at vi !.;unne noget, men nu var 
kravene også oget: En tur til Hellerup med landgang på 
stranden. Her mlltte Jørgen en tur i vandet på vej forbi 
Svanemøllehavnens indsejling. Vi andre klarede os forbi 
optimistjoUer og masser af sejlbåde på vej til kapsejlads. 
For en uøvet pingvin er det en lang tur til Hellerup, sil det 
vaJ rart at kunne strække bene"e på stranden. Man btiver 
noget øm i r .. en af at rO kajak. 
Torsdag - sidste allen - gik så med træning af vending af 

kaj allen (i vandret plan!) og padlen baglæns salDt endnu 
en tur til kaJlr.brænderihavnen. 

Efter en uges kajakJrursus er der endnu langt lil at 
erhverve k'jakret, men sommeren er lang endnu, sil mon 
ikke det ender med erhvervelse af kajakret på el tidspunkt? 
Om lysten til at ro kajak sA villrunne konkurrere med 
baglællsroningen, vi! tiden vise. 
Sjovt er det i hverl fald . 

UJTS Bu"desell 

Nice little penguins: Fra v. Thomas, Tina, Jørgen, Thomas (instr.), Lars, Gitte, Malene (instr), Klaus 
(IOStr.) og Helle. (Foto LB) 
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Hjelmsjo 1996 

Har du hørt om tidligere års træningslejre i Hjelmsjo? 
Ja, det er bare årets rohøjdepunkt for kommende sculleraspiranter og også for en del andre, som 

har prøvet det før. 
Hjelmsjo er Skånes RoddfOrbunds rostadion ved Orkclljunga ca. 50 km fra Helsingborg i retning 

mod Stockholm. Faciliteterne på stedet er i top med en 2000 m lang afmærket kaproningsbane, et 
rummeligt hus med opholdsstue, TV. køkken, soverum, bad og sauna. Orkelljunga er en virkelig storstad 
med op til flere supermarkeder, banker, bibliotek, posthus, bowlingbane, minigolf, tennisbaner og rigtig 
golfbane. 

Hjelmsjo 96 er et tilbud til seriøse mOtionsroere, der "il lære at ro sculler under bedre forhold end 
de hjemlige ved Svanemøllen. Der vil være mulighed for at ro i kaproningshåde, som nonnalt ikke vil 
være til rådighed for motionsrocre. At nogen også vil ro kajak er sekundært, men vil dog blive tolereret i 
mindre omfang. 

Tidsrummet bliver uge 31 og 32 fra sidste weekend i juli og to uger 
frem eller fra lørdag d. 27. juli tiJ søndag d. 11. august. 

Det er tilrådeligt at deltage i mindst en uge, hvis du er begynder med to årer. Du skulle jo gerne nå 
mit mål og opnå en god rutine. Alle får størst udbytte af opholdet, hvis vi deltagermæssigt fordeler os 
jævnt over de to uger. 

Hvis du vil med, så skriver du dig på tilmeldingslisten i slyngelstuen. Hele arrangementet hviler 
på aktiv indsats af deltagerne med planlægning, bådklargøring, bådlæsning, madlavning, rengøring med 
meget merc. 

Mogens Haul 

SÅ SÆLGER VI UD AF DET GAMLE ROT0J!!!!! 

Der kommer snart nyt rotøj, så derfor sætter vi priserne ned på det gamle. 

Rodragt m. korte ben koster nu 2S0,
Rodragt . lange ben koster nu 2S0,
Roshorts koster nu IS0,-
Tights koster nu lSO,-
Rodragt uden DSR-tryk koster nu 250,-
Vi modtager tilbud pA det gamle bomuldstøj , der er tilbage. 

Det er lidt tvivlsomt, hvilke størrelser. der er tilbage, så I må bare komme ned og prøve . 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen. 
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Bådvedligeholdelsen - en fiasko. 
Der var engang, hvor klubbens materiel var i en elendig stand, og hvor meget få. både var blot 

nogenlunde tælle. Den siddende bestyrelse forsøgte med ikke særlig stort held at aktivere medlemmerne til at 
gøre noget ved situstionen, og samtidig forsvandt en del medlemmer, da mulighederne for at komme ud i en 
ordentlig båd var ringe. 

Senere indførtes så en tvungen aJbejdsordning, hvorefter ethvert medlem, der havde roet et vist antal 
kilometer i den forløbne sæson, havde pligt til minimum at deltage i bådvedligeholdelsen i et givet antal timer 
dog således at den enkelte kunne betale sig fra dette. Det gav et stort administrativt aJbejde samtidig med, at der 
ikke i klubbens vedtægter var hjemmel til en sådan ordning. Ordningen virkede nogenlunde, men mange fandt 
gode grunde til at unddrage sig denne pligt. Ordningen var ikke udpræget populær, og ved generalforsamlingen 
i 1993 blev den afskaffet efter en del diskussion, og i stedet indførtes den frivillige arbejdsordning, som vi har i 
dag. 

Det første der skete, da frivilligheden blev indfØrt, var at næsten samtlige medlemmer af det siddende 
materiel udvalg forlod udvalget , men nye kom da heldigvis til. En del medlemmer havde ikke opfattet, at 
frivilligheden var indført og deltog derfor af gammel vane stadig i vedligeholdelsen, men mange fandt andre 
sysler i stedet for. Nu har alle dog efterhånden fundet ud af, at det er ganske frivilligt at vedligeholde både med 
det resultat, at færre og færre deltager i denne for klubben så vigtige aktivitet . I vintersæsonen 94-9S deltog ca. 
60 medlemmer i vedligeholdelsen, men i vintersæsonen 9S-96 kun ca det halve. Her pli det sidste er der blevet 
annonceret med lørdagshappenings med blIdvedligeholdelse på programmet. Fremmødet har været lig nul 
pånær undertegnede og Jørgen Foss. 

Kære læser, kan du se trenden? Hvornår når vi det absolutte nulpunkt , cller er der lyspunkter forude? 
Min konklusiOn er, at frivilligheden er tæt på at have spillet fallit. Matcrieludvalget har ikke fonnået at 

aktivere medlemmerne til at komme (og dog, da man inviterede til Salsafcst, mødte folk frem), og nu har mange 
i matericludvalget helt tabt pusten. 

Hvad gør vi så fremover? Jeg har to mulige forslag, men måske har du cn endnu bedre ide. 

A) Vi betaler os ud af problemet, kontingentet forhøjes med 200-250 kr. om året, og vi ansætter den 
nødvendige professionelle aJbejdskrafi til al vedligeholdelse. Dette er ensbetydende med en opmanding pA 
bådeværftet, og det giver Kim mulighed for at komme i gang med nybygning afbåde. 

B) Vi genindfører den tvungne aJbejdsordning, som imidlertid kun vil løse problemet delvist. Det 
kræver nemlig stor administration og en kraftig og kvalificeret indsats af materieludvalget. 

I visse andre klubber betaler man 200 kr. om året, men !ar dette beløb refunderet, hvis man er 
tilstrækkelig aktiv med vedligeholdelsen. 

Der er god tid til årets generalforsamling; men derfor kan vi godt tage dette emne op nu og hver især 
gøre os visse tanker om det. Jeg kan i hvert fald love, at emnet kornnler op på generalforsamlingen, og at der må 
helt andre boller på suppen end nu. 

MogensHaut 
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Orienteringsløb 1996 

1/09 
4/09 
7/09 
8/09 

11/09 
15/09 
15/09 
18/09 
21/09 
22/09 
25/09 
29/09 

2/10 
6/10 

13/10 
13/10 
20/10 
27/10 

3/11 
10/11 
24/11 
15/12 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: 

øvrige løb: 

f.øbstYDe 

B 
B-nat 
DM-klassisk 
DM-stafet 
B-nat 
Gåsehus 
B 
B-nat 
Di visionsma tch 
B 
B-nat 
B 
D-nat 
B 
Gåsehus 
B 
B 
B + 
Klubmester DSR 

Gribskov Vest 
Egedam 
Klinteskoven 
Klinteskoven 
Lystrup 
Ravnsho1 t 
Tisvilde Hegn 
valborup 
Hedeland 
Buresø 
Danstrup Krogenberg 
Rude Skov 
Buresø 
Store Dyrehave 
Ravnsholt 
St.Ll. Bøgeskov 
Sorø Sønderskov 
Gribskov Nord 

Arrangør 

Søllerød OK 
OK øst 
0-63 
Herlufsholm 
Farum OK 
*""* DSR .... * 
Tisvilde Hegn 
OK ROSkilde 
OK Roskilde 
Ballerup OK 
Fredensborg OK 
DSR 
Kildeholm OK 
OK øst 
ww* DSR w"'''' 
Hvalsø OK 
OK Sorø 
R O K 

Gåsehus Ravnsholt *** DSR *** 
Jættemil Teglstrup Hegn / Nyrup OK 73 
Gåsehus Ravnsholt *** DSR 
Julekispus Ravnsholt *** DSR 

Mødetidspunkt: Søndag mellem 10 og 12 
] baner på ca. ] km. 5 km og 8 km 

tlf. 38 17 62 52 (arb. ) 

(14 dage før) 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 45 85 86 05 (prlv) 

) 
. ~ 
[ 
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hus som tjenere, og der er de stadig. (Tjal fe er 
en to-åres-inrlggcr) 

LOKE: Loke er ikke gud for noget, og han er 
ikke engang en ns, men en Jætte. Han er gift 
med Sigyn, med hvem han har sønnerne Narfe 
og Vale. Med jættekvinuen Angerboda har 
han Feruisulven, Miugiirusormen o~ Hel Han 
kan omskabe sig til, hvmJ han vil. o~ omskabt 
lil hest blev han engang lill" til Odins otte
benede hest Slejpner. Han har altid været 
nsernes plage,ind, men engang lykkedesdet 
dem at fange ham, sa han kunne f!\ sin velfor
tjente straf. Han st{lr nu i cn hule holdl fast af 
lre møllehjul - et om skuldrene, et om lænden, 
og et om benene Over ham hænger en stor 
giftslange, der bliver ved med at dryppe gift i 
hovedet på ham. I-Ians kone Sigyn står med en 
spand og fanger giften, så den ikke rammer 
Loke. Men når spanden sbl tømmes. rammer 
giften ham, Scl han ryster, og dette for;Jrsager 
jordskælv (Loke er en to-ares-inrigger). 

Thomas K/olier Krumholt med/. / J/8 

14 A4nn sknl ikke give slip pn en årt. når mon ror sC/lller! (fO{O A,lost:ns {{nul) 

Aktivitetskalender 1996 

Torsdag S. sept Kvik-mMch kl. ?? 

Lor-Iør. 7.-14. sept. Moselhlf (Sydtyskland) 

Lørdag 21. sept. Tur pli Roskilde Fjord kl. ?? 

Lørdag 28. sept KJubkaproning kJ. TI 
Lørdag 28 sept. Høstfest kJ. 19 ?? 

Lørdag OS. okt. Løvfaldstm på Furesøen kj ?? 

Lør-son. 26.-27 okt. Silkeborgtur 

Lørdag 02. nov. Standersttygning m. spisning/fest kJ. ?? 
Fredag 08. nov. Kaproningsfest kl. ?? 

Fredag 22. nov Generalforsamling (+ stynnandslaugets do.) kl. 19. JO? 

Lørdag 14. dec. Julefrokost kl. 19 ?? 

Tirsdag 3\. dec. Nytårsfest kl. 18.45? 

What to do ??????? 

Sådan sad vi lidt i bestyrelsen, da spørgsmålet om hvad vi dog skulle gøre med materielvedilgeholde
sen kom på bordet. Provokeret af materiellets stand og af Mogens' indlæg på sidste side af sidste 
nummer afbladet var "Materielklargøring" kommet på bestyrelsens agenda. 

Det er et kendt faktum, at det er en meget lille procentdel af klubbens medlemmer, der har været 
aktive med materielklargøringen i vinterhalvåret, og som bestyrelse ser vi selvfølgelig dette som et 
alvorligt problem. De alternativer som Mogens kom med i sidste nummer blev diskuteret, og vi fandt 
frem til, at det var nødvendigt for materieludvalget at undersøge præcis, hvor stor en arbejdsindsats 
det krævede at holde bådparken i stand. På grundlag af disse fonkommende oplysninger vil vi så 
stille forslag op til generalforsamlingen, hvor emnet forhåbentligt vil blive gennemdrøftet. 

Det skal så siges, at for at generalforsamlingen skal være beslutningsdygtig skal 1/3 af klubbens 
stemmeberrettigede medlemmer være repræsenteret enten ved fuldmagt eller ved bare at være der. 
Klubben har på nuværende tidspunkt 1107 medlemmer, så det vil sige at 369 af jer bare skal møde op 
d. 22. nOl'ember. Så burde der også være grundlag for livlig debat og diskussion samt en FED fest 
bagefter til Styrmandslaugets generalforsamling. 

På vegne af bestyrelsen 
Thomas Kjøller Krumholt, sekretær 

-----------.-------.- - - - -- -- -------- ------- -- -------- -- --------- - - - - - .--- - - --------- -------------------- --- - - - - - - - -.--

Redaktionen meddeler: DSR-bladet udkom ikke i august måned, idet redaktionen !run 
havde modtaget en yderst begrænset mængde materiale og intet lU bastende karakter. Dette nr. af 
bladet udkommer sandsynligvis en anelse forsinket pga., at vores hidtidige trykkeri pludselig er 
lukket, hvilket vi ikke havde fået oplysning om. Vi har derfor månet finde et andet 
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have opnået at komme ind på ro-trænernes Top-IO! 

Han var manden bag: Regitze Siggaards og Ulla Jensens GULD i 1990 
Letvægtsotterens GULD i 1992 
Letvægtsfirerens GULD i 1994 
og dette års OL- og VM-guld!!!!! 

Det blev ikke kun til den ene GULD-medalje til DSR iletvægts 2- 1 

- Også Karsten Nielsen, var stærkest roende og vandt VM-fInalen 
i letvægts single-sculler. 
Denne bådtype har DSR jo før markeret sig særligt stærkt i, først 
ved Bjarne Eltang tilbage i firserne og siden ved Jens Mohr Ernst 
der også prøvede at vinde GULD for få år siden. 

Men vi havde skam mange andre gode roere med ved årets VM. 
Willy Drexel & Jeppe Kollat Jensen sad på letvægts otteren, der 
i et spændende opgør vandt sølv. Netop letvægtsotteren har altid 
været en succesbåd for lille Danmark og med en udskiftning i 
fjor, hvor halvdelen af roerne stoppede, synes otteren atter at 
være på vej til noget stort i de kommende år. 

På damefronten opnåede DSRs firer u. styrm. med Christina, Mette, 
Stinne & Rie, at blive en fornem nr. 4. 
- Et resultat, som ikke er set mage i mange, mange år fra dansk 
side i denne bådtype. 
Jow, Morten Tibian så rigtigt, da han for få år siden begyndte at 
head-hunte høje piger til een-åres roning! 
Damefireren var ellers tæt på at erobre bronze men en 4. plads er 
heller ikke dårligt i så skrapt et selskab. 

Anna Helleberg var efter Nations Cup blandt de roere iletvægts 
single-sculler, der kunne tage medalje ved VM. 
Uheldigvis for Anna, dukkede der flere OL-deltagere frem i Skot
lan, her iblandt guldvinderen fra letvægts dobbelt-sculleren, som 
Lene Andersson jo havde stiftet bekendtskab forinden. 
Desværre var vinden heller ikke med den spinkle danske ropige. 
Udover de stærke konkurrenter, skulle Anna også kæmpe med en hård 
modvind hvilket ikke var de bedste betingelser for vores U-23-
vinder. 
Anna Helleberg måtte tage til takke med en S.plads. 
At skuffelsen var stor, er forståeligt. Anna har gennem hele sæ
sonen været utrolig godt kørende med flotte internationale sejre 
til følge - men mon ikke succesen fortsætter til næste ar? 
Det bliver spændende at følge den talentfulde roers færden frem
over. 

Anders Brems var udtaget på en letvægts dobbelt-firer, der de
sværre ikke nåede til finalen men matte tage til takke med en 8. 
plads i det samlede resultat. 

På den hjemlige front var det efter VM tid for Maribo Regattaen. 
Flere af DSRs roere deltog med blandede resultater til følge, 
Det bedste ved årets Maribo Regatta var, at vejret var suverænt 
godt - næsten for varmt og Maribo Sø viste sig fra sin aller
bedste side med meget få krusninger på vandet. 

Derfor krydser vi fing~e for, at søen ser lige sådan ud, når OM 
afvikles sammesteds d. 14. septembe.r. 
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Danske Studenters Roklub 

Klubmesterskab 1996 

Tiden sig nærmer igen, hvor vi skal finde klubbens hurtigste roere. Arets klubmesterskab 
løber af stablen lørdag d. 28. september 1996 fra kJ. 15.00. Vinderne vil på behørig vis 
blive hyldet samme aften ved Høstfesten Klubmesterskaberne vil blive afholdt i følgende 
bådtyper 

Kajak Indrigger Singel 

Ener dame, 2-åres dame, Begynder dame, 
ener herre, 2-åres herre, begy n der herre, 
toer herre, 4-åres dame, sculler dame, 
toer dame, 4-åres herre, scuJler herre 
toer mix. 

Endvidere afholdes der et lodtrækningsløb I 4-åres mdrigger (mix), samt et kanin vs. 
instruktør løb i hhv. Ormen og MJølner 

Tilmelding skal ske på de dertil opslåede lister i slyngelstuen senest fredag d. 27 
september 1996, som også vil indeholde en specificeret tidsplan For så vidt angår 
lodtrækningsløbet, er alle velkomne td at møde op og deltage i lodtrækningen på selve 
dagen Holdne til kanin/instruktørløbet vd blive sat af kaniner og instruktører i fælesskab. 
De to sidstnævnte løb er traditionelt klubmesterskabernes højdepunkt. 

Knæk og bræk' 

Motion + - træner, som chef 

Sæsonen er ved nt gå på hæld. Der må være masser af medlemmer, der i de forløbne måneder af 
sæsonen har haft dejlige oplevelser; somkanfortjene et indlæg i hladet. Det være sig Ira langture, 
instruktionen, kallindåben, den daglige rOl1i:ng og meget mere. Redaktionen ser frem til at mod1age 
jeres indlæg - gerne vedlagt et eller nere billeder - tll brug j de kommende numre af bladet. 
IJusk: vi fur klin et iJ\teressant blad, hvis medlemmerne bidrager til det med indlæg. 

Med venlig hilsen reda.klionen 
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1 GULDMEDALJE VED OL 
2 GULDMEDALJER VED VM & 2 SØLV 
1 GULDMEDALJE VED U-23 VM! 
Af Mette Bacher. 

Sikke en høst! 
Skal vi til at opsummere, hvordan det er gået med vores kaproere 
indtil medio august, så startede høsten faktisk allerede i Am
sterdam, hvor de fleste af DSRs mange kaproere deltog og hvor 
damefireren med Christina Rindom, Mette Mathiasen, Stinne 
Petersen & Rie Sørensen roede nogle rigtig super-finaler med dob
beltsejre til følge. 
Det samme gjaldt Anna Helleberg i letvægts single-sculler. 
- Ved regattaen i Amsterdam var der selvfølgelig også skuffelser, 
men dem glemmer vi nu, 2 måneder etter og haster videre til Sorø 
Regattaen, hvor andre af DSRs kaproere deltog og hvor vores ene
ste junior B-drengeroer, Claus Wraae (fik du den, Birgitte, den 
stolte moder) Frydendahl, kunne drage hjem til staden med en 
dalje i bagagen. 
Efter Sorø gjaldt det Anna Hellebergs tur tIl U-23-VM, hvor hun 
var storfavorit i letvægts single-sCUller. 
Anna skuffede bestemt heller ikke! 
Hun kom, så og sejrede - endog i bedste tid nogensinde i denne 
bådtype ved Nations Cup. 

Derefter kunne alle de sportsinteresserede, der ikke kunne leve 
foruden, begynde at lade op til en ordentlig omgang OL for åben 
skærm! 

DSR havde Lene Andersson & Thomas Poulsen samt reserverne Emilie 
Hasløv & Thomas Ebert med overthere. 
Største danske favorit til guldet var letvægts fireren med Thomas 
Poulsen. 
Efter de indledende løb, kunne danskerne se i øjnene, at der 
ville være lagt op til nogle gevaldige super-løb, da også Canada 
& USA skulle vise sige at være nogle stærke modstandere. 

Fireren var faktisk tæt på sølvet indtil få hundrede meter før 
mål, hvor fanden tog ved dem og der blev sat en gevaldig spurt 
ind for at knække Canada, der indtil da havde ført løbet foran 
danskerne. 
GULDET VAR HJEMME men puha, hvor var det spændende. Ikke mindst 
for os TV-seere og medkommentator Morten Espersen, der også plud
selig blev i tvivl, om det i det hele taget ville lykkes for de 
fire dygtige letvægtere. 
Rørende scener, da roerne inden medaljeoverrækkelsen styrtede hen 
til træner Bent Jensen og gav ham jordens største knus. 
Gribende, da de fire GULD-drenge fik medaljerne om halsen og vi 
så Dannebrog gå til tops. 

Ved aftenens interview med TV-Sporten viste det sig, at GULD
vinderne slet ikke var klar over, hvor TÆT løbet havde været og 
hvordan alle andre end roerne selv, var ved at miste troen på, 

o 

t ' 
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dag, og på sin daglige morgenvandring tog den turen henover de tre sovende piger med et enkelt 
hop på hver. Disse satte sig så op i perfekt rækkefølge lige ved siden af hinanden med et højst for
bavset udtryk i ansigtet. 

Det var dog langtti'a alle. der ville sove i eller lige omkring huset. Mange havde taget deres eget telt 
med. For dem, der ikke har set Hjelmsjo, skal det siges, at huset ikke ligger lige ned til vander. Det 
ligger på en forhøjning, og fra den ned til vandet er der en skråning med tre plateauer. Det plateau 
umiddelbart ved siden af vandet blev mest anvendt, da det var det største og det med den mest eks
klusive udsigt. Campinghusene var dog svære at slå op. Ur~eldet lå meget tæt under den bløde 
s3ndoverflade, og hvis man kunne fa halvdelen afsine pløkke til at sidde fasl, var man heldig. 

Teltene lå tæt side om side, men kun ganske fa dage hørte man om generende snorkere. Der var dog 
en dag, hvor huspriserne faldt helt enormt, da rygtet spredtes, at Klaus Holme skulle vende tilbage 
med Vivian russing og deres barn. Ikke nok med det - de skulle encr sigende bo i telt lige midt i det 
"dyre" områdel Roen faldt dog over lejren igen, d~ man hørte de skulle bo indendørs. Tilstede
værelsen af Junior Holme-Fussing var dog intet problem overhovedet og skahte kun hygge i lejren, 
på visse tidspunkter var der næsten kamp om at fil lov til at holde den lille. 

Nu var ikke alt på turen dog skæg og ballade på land - ros skulle der også i henhold til Mogens' 
informationssedler. Scullerne blev brugt flittigt, og selv otteren Sleipner blev sat i vandet 4 gange, 
uden at der var skænderier bagefter. Det sidste er nok noget af en rekord. Mogens selv var meget 
ude i motorbåden, og han var ikke altid I ige god til at overholde den foreskrevne fartgrænse på 7 
knob. Dønningerne slog ind over ens sculler, når Motor-Mogens fræsede haner. Selvsamme Mogens 
lagde navn til turens andet slangudtryk efter sin præstation som styrmand af otteren: 

Mogens subst -en. At bve en M. At styre en båd pil en kaproningsbane, så mml på 
mere end 400 m ligger og banker ind i den samme række bøjer. 

BOl1set fra det kom otteren dog ganske pænt op at køre under Mogens' kyndigc vejledning. 

Singlescullerne blev som sagt brugt flittigt, og som de fleste sikken har erfaret, er det ingen let 
kunst at ro en sådon spinkel bådtype. Nogle gjorde det, at de prøvede at fejlrette sig selv. mens de 
roede. Det gik ikke stille for sig. Når Karen Jensen (som roede JOO km deroppe) kom roende, kunne 
man fra tid til anden høre lyden afen fejl. En fejl., hvor håndtagene støder sammen, lød omtrent 
s,ldan her' "KLONK - Plask - FUCKI I I t l" ud over hele søen. Også Jesper Friis gjorde sig bemærket 
i både singlesculler og kajak (dem var der også et par stykker af) ved at være fuldstændig utrættelig. 
Det skyldtes ikke overlegen udholdenhed og muskelkraft i forhold tilos andre, men derimod at 
Jespers roning gik efter princippet "hastværk er lastværk". Samme prinCIp prægede hans lncisats på 
den nærliggende minigolf-bane, hvor han efter mange slag og endnu flere kunst-/koncentrations
pauser lammetævede os andre. 

En anden Jesper, nemlig motionsrochef Petersen, besluttede en dag al prøve noget nyt og tog der
efter resolut ud i en kajak. Her lykkedes det for ham at ro en længere tur uden at vælte samt med 
pagajen vendt helt forkert. Andrc kajakroere (lidt mere erfarne end Jesper) var også tilstede igennem 
hele turen. Leif Werborg og hans søn Richard vakte lykke, da Leif trak sin søn rundt på søen i en 
kajak. Dette foregik ved at Leif roede kajakken, mens Richard sad bagude og blev trukket i en lille 
gummibåd, der højst sandsynligt stammede fra BR. Man kUlUle se begejstringen i den lilles (lj ne, og 
hvis han havde kunnet synge, var han sikkert bruclt ud i "It's my Leif'. 
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Som sagt er sculler-roning ikke neml, og slet ikke når man bliver overmodig og vil prøve at gøre det 
som de proffe. Det var en ting Britta Krisloffersen erfarede, da hun satte en sculler i vandet og spar
kede fra uden at lukke yderste havelåge. Situationen fik et navn: 

Britta subsl. -en' at lave en B. At sidde i en singlesculler og læne sig ud til siden for 
at lukke sin åbne havelåge for derefter at havne i vandet. En B. kan ogs{1 
laves på andre. nar først en af deres havelåger er åbne. En sådan B. kan 
nemt medføre en Franz (se: Franz). 

Om aftenen kom det sociale aspekt af turen til sin fulde ret. Den første uge blev der spillet adskillige 
spil om aftenen. Af disse spil kom Backgammon ind på en klar førsteplads - der var konstant mini
mum et spil igang. Med hensyn til Backgammon kan man kun sige en ting: Der var dem, der fik 
Rockerbank , og der var dem, der gav dem. Klubbens spil-udvalg er rimelig stort, men spillet "Tabu" 
skulle vise sig at være en klar vinder Det går ud på, at man skal kunne forklare et begreb uden at 
måtte bruge de mest gængse associationsord til dette begreb. Det sjoveste ved spillet er, at hvis en 
spiller siger noget forkert , må det modsatte hold båtte-Iåtte afham med et lille båthorn, der ligger i 
æsken. 

Generelt kan spilleperioden på Hjelmsjo inddeles i 2 faser: før og efter "Røvhul"s indførelse. Det 
hang sildan sammen, at vi de rørste par dage ikke havde nogen spillekort i hytten, indtil nogen fik 
den geniale ide at køre til byen for at købe nogle. Den første aften med spillekort gik lidt trivielt 
med spil som Kasino, Rommy osv. Klokken var blevet mange, og vi var blevet trætte af de her spil. 
Det var for sent al lære at spille Whist, så da en foreslog srillct Røvhul. var vi stort set alle med på 
den. Røvhul er et af de spil, hvor det gælder om at komme af med alle sine kort hurtigst muligt. Den 
der bliver først færdig filr titlen Præsident (eller bare Præs), og den der bliver sidst færdig får titel
rollen som Røvhul. Som l sikkert kan forstå, gæl.der det ikke kun om at være god til at spille, men 
også om at være god til at håne. Så hvis du kan håne folk i den ende ar Jen menneskelige anatomi, 
så er Røvhul spillet for dig. Siden Røvhul blev indført på Hjelmsjo for første gang lørdag d. 4, gik 
der næsten ik ke en dag, uden det blev spillet. 

En lille udbrydergl1lppe gik hen til de mere avancerede spil og tog sig nogle slag Risk. Her skal det 
nævnes, at nå man spiller Risk med Peter Klug, så skal man passe på ryggen. Han planter pænt og 
nydeligt en dolk i den ved første kærkomne lejlighed. hvis man skulle være så letsindig al tro , at 
man kunne stole på ham. Apropos Klug var han en af de to, der havde fødselsdag på turen. Den 
anden var Birgitte Sleinberger, og begge havde de fød selsdag fredag d. 3/S. Det blev fejret med kon
fetti på trappen og svenskerflag i salaten plus et ordentligt drukorgie til sidst på aftenen. 

Vejret deroppe var vel som herhjemme - so lrigt, men med meget hård blæst i betragtning af, al det 
var sculler, man skulle ro . Når solen skinnede, og det gjorde den tit , blev flydepontonerne straks 
proppet til randen med letpåklædte badenymfer, der enten Iii og sov, spillede I:lackgammon eller læ
ste Steen og Stoner Her er det vigtigt at bemærke. at Stoffer i tegneserien ikke staves "S-T-O-P-H
P-H-E-R", men Stoffer. Der var 5 hæfter med disse to elskelige figurer tilstede, og alle blev de godt 
og grundigt gennemgnasket. Den eneste anden tegneserie, der var tilstede, var det nye svenske 
nummer af Kalle Anka Och c:o, som havde en genial hi storie i, der lige var til at blivc rundtosset af. 
Det var historien om hvordan Hexia de Trick (Magica de Hex) ændrer på Onkel Joakims (Farbror 
Joakim) og Onkel Anders' (Farbror Kalle) tyngdelov, så de falder sidelæns i stedet for oppefra og 
ned. Historien var lige til at blive syg i potten af. 
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Scullerinstruklion var der også en del a:. Især entringsøvelsen var populær blandt publikum og 
Motor-Mogens' (fremover MM) foretn kne måde at vælte folk i på var med sin dybe ryst at s ige ti I 
eleven: "Så - nu, øh, lægger du åren lar~s og tager hænderne op over hovedet". De fleste røg i med 
det samme. men Britta (hende med hav~lågen) nåede at blive siddende, så indtil flere billeder kunne 
blive laget. 

Melte (jeg kan desværre ikke huske efternavnet) var dog så uopdragen en dag at falde i uden at blive 
opfordret til det. Resten af de tilstedeværende (undtagen MM, der var i motorbåden langt fra hæn
delsen) sad og spiste frokost og kunne ikke blive enige om, hvem der skulle gå ned og hj ælpe den 
stakkels Mette, der lå og kæmpede mec sculleren. Til sidst var jeg selv nødt til at tage en kajak og 
ro ud for at fortælle hende, at det altid (r en god ide at vende sculleren om igen, inden man forsøger 
tn entring. Efter et kort stykke tid kom Mogens dog drønende - til undsætning troede vi alle sam
men, men han mente åbenbart, at det VLr mere på sin plads at fortælle Mette, at "det der havde hun 
slet ikke filet lov til" . Nå, men Mette h ·m op. og vi andre spiste videre. 

Der blev i det hele taget søsat temmeli~ mange mærkværdige ting på Hjelmsjo turen ud over båd
materiellet. Begyndcrroere , Jonas' brill~r , Dorthe Bartels og sidst men ikke mindst RAKEITEN. 
Søren Dybda l lod sit flotte badedyr - er 1.90 m. høj Tintin-raket - stå oppe ved lejren, efter at han 
se lv tog hjem. Den var et klart hit og blev brugt flittigt lil at flyde og svømme på. Vi der prøvede 
den venter spændt på, at 100 m raketsv21mning bliver en olympisk disciplin . 

Alt i alt var det en rigtig fed tur, og det var med vemod i hjertet , at jeg forlod de sidste roere deroppe 
om aftenen den sidste fredag. Nu sidde- man her tilbagc i klubben og skriver på de sidste linier af 
den lange hi storie , og selvom der sikke:-t ville være blevet kunnet skrevet endnu mere, så vil jeg 
lade de sidste minder stå fast i mine eglle og de andre deltageres tanker ....... 

Så er del med al holle lungen lige i /ll/mden I (jOIO Mogens Haul) 9 



Historien om Hjelmsjo og om hvordan adskillige roere lærte 
at kravle op i en sculler 

nf Thomas !Voiler Krumho/I 

Oppe i det mørke Sverige, hvor ænderne rapper og vinden suser. li gger en lill e so med bøjer pa. Tæt 
ved søen ligger et såkaldt Roddstad ion (ovs.: Rostadion), som det lykkedes en mængde DSR-roere 
al invadere lørdag d. 27.7. (undertegnede ankom dog først d. J I.). De førSle par dage var t:fter sigen 
de præget af inlet mindre end en ksig. Fn kri g på pontonen - en krig. hvis hovedformål det var m 
gøre modstanderen så våd som muligt. KombClttanterne røg i det brun-grumsede. algefyldte søvand 
en efter en. Men alt var ikke sjov og ballade, og ksige ksæver ofre - de to hoved mod standere (Franz 
og .Jon as) fik en dag smidt hinanden i vandet med en sådan kraft, al Jonas tabte sine briller i det 
grumsede vand. Da de ikke blev fundet (sigtharhed i grumset søva nd = O) , må historien konkludere. 
<lt de nok er bleve t spi st ~f en fi sk. Denne lille epi sode lå til grund for et udtryk. der senere skulk 
bli ve det første i en lang række af Hjelmsjb-slang. 

FI'IIIIZ slIbsI. -en: At lave en F. At skubhe nogen eller noget i vandet. så noget gar 
tabt eller i stykker. (En F. medfører en vis upopu larite t). 

Jonas tog dog snarligt hjem igen. mens Franz blev ti lbage. Nemesis skulle dog snarli~t vise sig at 
ramme den gode mand i nakken. folk. der var kommet op til søen og havde hørt om hi storien. sym
patiserede mere med de tabte briller end medFranz, og det medførte. at på dagen, hvor han intct
ilnende salle sig ind i Klaus Holmes bil 1'0 r at blive kørt tilbage til civi li sa tionen, bakkede Klaus sin 
bil ned til pontonen i stedet fo r at køre ud gennem [Jorten. På pontonen stod et par kanindøbere in 
spe, der ville øve sig i at smide folk i vandet. Som sagt så gjort, og Franz blev våd . 

Bortse t fra dis se episoder skete der mange andre ting i den første uge af Hjelmsjb turcn biide Inden 
for og ud en tor huset. Uden for huse t var der ænder og egern. og indenfor va r der mus. OL og 
Susanne Agersnap - de sidste to læt forbundet til hinanden . f-jern synet i fælle sstuen VM ikke i stand 
til at hu ske de kanaler miln ind stillede p~ det, og det gjorde. at man var nødt til et møj so mmeligt 
indstillingsarbejde, hver gang nogen s lukkede. Løsningen blev at lade fjersy net køre 24 timer i døg
net de første syv dage af turen . Søndag d. 4. blev der lavet English Breakfast af undertegnede og 
Karen Jensen. 1 den sa li ge syden ar bacon og æg blev man pludse lig forstyr ret af et larmendc Ijern
sy n, som bare va r hlevet tænd t, uden at nogen så på det. Forstyrre lsen fremprovokerede en hurtig 
sl ukning afTV·et. mens Agersnap kikkede den anden vej (hvem gider iøvngt at se på sy nkron
svømning). Agerrappen blev fuldstændigt ildrød i hovedet og kylede prolllpte en køkkenrulle efter 
rnadholdet. da hun anså di sse for værende de skyldige. 

Uden for huset for som sagt ænder og egern rundt i en herlig blanding af brune Ger og røde duskede 
haler. Ænderne blev fodret hver eneste dag (især af Anderarpen, men vi andre deltog skam også) og 
til sidst kunne vandfuglene vores spi se tidspunkter bedre end vi selv. Et specielt SiI:t ænder gjorde 
sig særlig bernærket. En andemor troppede en af dagene op med sine 8 ællinger. der kunne gøre de 
mest VId under lige krumspring ba re for at m et stykke brød. De lik navnet Springæl)uer. 

Det lille røde egern var en særlig fornøje lse. og til dette knytter der sIg en lill e hi storie . Den første 
stDrter med at Dorte Bartel s, Ev~ Brøndum og Bolette Byager havde placeret deres senge (læs lig
geunderlag) li ge ved siden af hinanden på terrassen udenfor selve huset. Egernet folte sig modig en 
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at guldmedaljerne skulle tilfalde den danske letvægt s firer. 

De fire danskere har siden nydt godt a f den store opmærksomhed, 
hvor blandt andet et musisk arrangement dagen derpå betød, at 

vores egen Thomas Poulsen med en af sine holdk a mmerater blev 
kaldt op på scenen af selveste James Brown, der fik et talstærkt 
publikum til at hylde danskerne på behørig vis. 

Vores anden deltager ved OL i Atlanta, Lene Ander sson var sammen 
med sin makker Berit Christoffersen fra Lyngby Dameroklub, Dark 
Horse. 
Danskerne havde i månedsvis døj et med, at Berit havde pr oblemer 
med knæenehvilket betød, at letvægt spige rne havde meget at 
indhente inden afrejsen 
til træningslejren i Vermont . 

Til alt held lød meldingerne fra Vermont positive og man kunne 
begynde a t sti lle små forventninger til Lene & Berit i dobbelt
scul leren. 

Det lykkedes for de to danske piger , at kval ificere sig til fina
len, hvor storfavor itterne: Canada end ikke opnåede kvalifika
tion. Canadierne, der de sidste 3 år har vundet GULD ved VM, 
kunne s let ikke få tingene til at køre ved OL. Istedet lykkedes 
det heldigvis for sidste års sølvvindere Lene & Berit, at komme 
gennem nåleøjet ti l en benhård finale. 

Desværre var der aldrig tv ivl om. HVEM der v ille rende af med 
medalierne i OL-finalen. 
De ru~ænske piger satte s ig på løbet kort efter starten og der 
blev de til det hele var overstået på godt 7 minutter. 
En overgang så det ud til, at Lene & Berit fik roet Slg o p til de 
førende både men til sidst måtte de danske piger opgive kampen om 
medaljer og tage til takke med en 5. plads i mdl. 
At Lene Ander sson var s kuffet efter l øbet, var forståeligt . Hun 
havde. om nogen, gjort ALT for at komme til OL og tage medalje. 
Mens Berit tog ind i TV-studiet sammen med den danske dame
dobbelt-firer , der fik en flot 4. plads. valgte Lene at tage med 
kære sten Søren (roernes fysioterapeut) op til da nskernes hytte og 
gøre rent for at afreagere og få løbet lidt på afstand. 
Hvad Lene har tænkt sig der skal ske fremover, vides pt. ikke . 
Makkeren Berit har va lgt at stoppe med internationa l roning men 
at finde en ny makker til Lene Andersson, bliver nok ikke noget 
stort problem. 

Vores dygtige roere var dårligt kommet hjem , før næste hold 
skulle i ilden ved VM i Skot land for "ikke -o lympi ske" badtyper. 
Reserverne t1J le t vægts GU LD-fireren , Thoma s Ebert , DSR med mak
ker Bo Svendsen, kunne lige na at afprøve ny båd en dags tid, 
inden de atter entrede lufthavnen for at drage ti l Sækkepibernes 
hjemland. 

- Oy at de to er verdens bedste "reserver", blev bevist i det 
skotske. Thomas & Bo vandt nemlig GULD i l etvægts toer uden 
styrmand! 
Sådan skal den takles , bedre kan det ikke gøres . 

Bent Jensen er også træner bag denne succes og må efterhånden 
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Nyt 'fra motionsudvalget 

Ture til Roskilde Fjord og 

Furesøen 

Motionsudvalget tilbyder som afrunding på 
sæsonen to ture: på Roskilde Fjord d. 21. 
september og på Furesøen d. 5. oktober. 
Næmnere oplysninger vedrørende turene vil 
fremgå af opslagstavlen, hvor turene vil 
blive annonceret I (forhåbentlig) god tid. 

Sen sommertid 

Motionsudvalget gør i øvrigt opmærksom på, 
at sommertiden i år først slutter søndag d. 
27. oktober, så aftenroningen kan altså fort
sættes længere end slutningen af septem
ber, hvor vi jo normalt går over til vintertid, 
hvilket betyder, at det bli'r så tidligt mørkt, at 
aften roningen ophører. Så hvis vejret arter 
sig rimeligt, er sæsonen altså lang endnu, 
også for tirsdags- og torsdagsroningen. 

Middelgrundsfortet 

Motionsudvalget er i øvrigt af forskellige 
medlemmer blevet forespurgt om, hvorfor 
der i år ikke har været nogen tur til Middel
grundsfortet, da turen med rundvisning sid
ste år jo var en succes. Hertil kan vi oplyse, 
at vi meget gerne har Villet lave en tilsvaren
de tur i år, men at foreningen for Middel
grundsfortet, der står for administrationen af 
fortet og rundvisningerne, desværre har ind
ført den politik, at man ikke vil have private 
fartøjer ind på fortets område, hvilket des
værre så også rammer vore muligheder for 
at arrangere en tur derud. Hvis man vil på 
besøg på Middelgrundsfortet, må man altså 
tage med på en af de ture, der arrangeres 
med færge fra Nyhavn. 

(LB) 

Der findes en større begivenhed i DSR, der falder her i september. Den hedder HØSTFESTEN og 
den falder tradionelt sammen med klubkaproningen - det gør den også i år' 

Festlig er festen, svedig er klubkaproningen. Det er kajakudvalget, der står for festen. Det er Teis P 
Hansen alias Motion+ roehef, der står for kaproningen, og længere er den historie ikke. 

Kort sammenfatning. 

Høstfest og klubkaproning 28. september 

Se yderligere opslag i klubben (samt andetsteds i bladet), 
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Et mytologisk indlæg (part III) 

Nu er det snart slut med bådnavnene fra den nordiske mytologi. De sidste både, der endnu ikke er 
blevet nævnt i de lo foregående indlæg, er Balder, Vile, Mjolner. Freja, Brage, Frej, Tjal fe og 
l.oke. De andre bilde, der ligger i bådehallen, har i mange tilfælde rået navne efter gamle danske 
sagn uden at disse nødvendigvis har et overvældende rel igiøst indhold. Nu men nu lil guderne 

BALDER: Balder er den skønneste af alle 
guderne, og han er gi n med Nanna, nattens 
gudinde. Han er son af Odin og Frigg og er 
gud for retsvæsen. Da Balder var blevet dræbt 
81' HLlder/Loke Uf indlæg I) og var kommet til 
dødsriget. forsøgte hans broder Hermod at 
overtale lIel til at loslade ham igen, da han 
var så savnet. I-Iel sagde, at hvis det var 
I'igtigt, og aserne kunne f[j alle ting døde og 
kvende til at græde lor ham, så ville Balder 
blive løsladt. Hvis blot en ting ikke I',jorde 
det, sk ulle han bl ive i dodsriget. Aserne 
sendte nu bud rundt i verden for at fa alle ti I at 
græde for Balder, og der faldt tårer overalt, 
men da sendebudene var på vej tilbage, mødte 
en af dem en jætte kvinde ved navn Tokk, der 
næglede på det grundlag, al hun da var 
bedøvende om Balder var i Dødsriget eller ej. 
Denne kvinde var igen Loke i forklædnrng, og 
det var så anden gang, at Loke forårsagede 
Balders død. (Balder er en fire-dres-inriggcr) 

VILE: Vde er Odins broder, og han var med 
til at s Iii jætten Ymer ihjel. (Vile er en fire
ares-inrigger) 

MJØLNER: Mjølner er Thors hammer, der 
blev givet ham samme dag som SifJik sit 
guldhrir (indlæg Il). Når han kaster den, ven
der den altid tilbage lil ham, og han er Dodt til 
at have store jernhandsker på for at kunne 
gribe den. Den er hans primære viiben, når 
han er på jætteslagtning, og utallige har fået 
kløvet skallen ved at stå ivejen for hammeren 
Mjolner. (Mjølner er en dobbeltfirer med 
styrmand) 

FREJA: Freja er gudinde for kærlighed og 
ømhed. Hun er datter afNjord (havets gud) og 
er søster lil hej. Hun er den smukkeste af alle 

i verden, og på linie med Thor har hun også 
en vogn at køre i. Denne er bare trukket af to 
katte i stedet for to bukke. Freja er kendt ror at 
kunne skabe splid mellem rivaliserende 
stammer hos menneskene. Ved bare at vise 
sig for de involverede har hun medført store 
krige for hendes kærlighed og gunst. (Freja er 
en to-åres-inriggct') 

DRAGE: Brage er skjaldegud og gift med 
Ydun. Der er næsten ingen gode historier om 
Brage, der nok er lidt kedelig. (Brage er en to
åres-inrigger) 

FREJ: Frej er gud for kærlighed og t'rugtbar
hed, og han bestemmer over regn og solskin 
(Vinden er op til Njord at r~ide over). Han bor 
i Alfheim og har jælten Gerd trl kone. Da 
Thor fik sin hammer og Sif Sil h,lr, modtog 
Frej bland andet skibet Skridbladner, der kan 
sti Ile selv de hedste moderne motorbåde til 
skamme. Det er så smart indrettet, at det al tid 
har medvind uanset, hvor det sejler hen, piilS 
at del kan foldes sammen, så det ikke fylder 
mere end en lille klud i lommerl. Man 1ll{1 

håbe, at han kan huske hvilke al' kludene han 
pudser næse i og hvilke han sejler i. (Frej er 
en to-åres-iorigger) 

TJALFE: Tjal fe er ikke en gud, han er en 
menneskedreng. En aften da Thor kom pil be
søg i hans forældres hus, slagtede Thor sine 
bukke og fortalte menneskene, at de bare 
kunne spise, men de måtte ikke knække be
nene, da bukkene så ikke ville vokse hele 
sammen igen dagen efter. Tjalfe ville dog 
gerne have benmarven og brækkede el af be
nene. Da Thor så næste morgen opdagede at 
en af bukkene haltede, tog han som straf 
Tjalfe og hans søster Roskva med op til sit 
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på kontorets dør i 
bådehallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. Nye er velkomne til 2 gratis prøvegange i 
klubben. inden indmeldelse skal finde sted. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfrist pålægges et gebyr på 25 
kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet 
det følgende kvartal. 

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1, 1/4, 1(7 og 1/10 og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages 
varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00 til DS R's girokonto nr. 500 34 
66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder 
(betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet reltidigt sted og man bør i egen 
interesse gemme girokvitteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, idet 
meddelelser ikke kan anføres på disse. 

OBS I IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil gyldig 
udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved 
en restance svarende til Y, - 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved incasso. Alle 
omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren. 

,. 

Redaktion: Lisbet Jensen (ansv.) - Baggesensgade 19, sI. th, 2200 Kbh. N 
tlf. (priv.) 31394079. Dette nr. redigeret af Lars Bundesen (35 821418) 

Oplag. 1400 eks. 

ADRESSELISTE 

Danske Studenters Roklub - Strandvænget 55 - 2100 København ø 
Postgiro 500 34 66 - Kontortid onsdag og torsdag kl. 18 - 20 

Telefon (Køkken og Kontor) : 39296326 
MEDLEMSTELEFON (Garderobe og Bådhal) : 31 185811 

Formand: 

Henning Rasmussen 
Normasvej 14 
2000 Frederiksberg 
36464767 

Kaproningschef: 

Jens Chr. Pørneki 
Østerbrogade 88F,sl. 
2100 København Ø 
31 380997 

Langtursroehef: 

Charlotte Ringius 
Rosenborggade 6,4.th. 
1130 København K 
33933308 

Husforvalter: 

Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 København Ø 
39298499 

Motion+ rochef: 

Teis P Hansen 
Tåsingegade 66,3.th. 
2100 København Ø 
31 208096 

Formand: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
45885886 

Kasserer: 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
45858605 

Materielforvalter: 

Christian Pedersen 
Th. Laubsg. 29.2.th 
2100 København Ø 
39274620 

Kontingentkasserer: 

Kun skriftlige henv. 
DSR, Strandvænget 55 
2100 København Ø 
Att: Kontingentkass. 

Køgemester: 

Susanne Agersnap 
H.C.Ørstedsvej 63 
1879 Frdbrg. C 
35368805 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 

Kasserer: 
Nis C. J. Schmidt 
Hvedevej 14 st. 
2700 Brønshøj 
31 284871 

Sekretær: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
45858605 

Sekretær: 

Thomas Krumholt 
Holsteinsgade 40, 2. 
2100 København ø 
31 387274 

Instruktionsroehef: 

Karen Brems Føyn 
Valbylangg.1 08, 1.th. 
2500 Valby 
36457324 

Kaproningsudvalg: 

Bettina Frederiksen 
Sofievej 10, sUv. 
2840 Holte 
45410617 

Motionsroehef: 

Jesper Petersen 
Brøndkærvej 15, 2. th. 
2500 Valby 
36170101 

Kajakrochef: 

Dorthe Bartels 
Hjelmsgade 2, 2.tv. 
2100 København Ø 
39274882 

PR-arbejde: 
Jacob Nordby 
Nordre Fasanvej 60 
2000 Frederiksberg 
31870495 

Tryk: Offsela, 49 J 3 Horslunde, 53 93 58 65* 



Orienteringsløb 1996 

29/09 
2/10 
6/10 

l3/10 
13 /10 
20/10 
27/10 

3/11 
lO/ll 
24/11 
15/12 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: 

Øvrige løb: 

Løbstype Arrangør 

B Rude Skov DSR 
D-nat Buresø Kildeholm OK 
B Store Dyrehave OK øst 
Gåsehus Ravnsholt: ...... DSR ...... 
B St. LI. Bøgeskov Hvalsø OK 
B Sorø Sønderskov 0'" Sorø 
B + Gribskov Nord R O K 
Klubmester DSR 
Gåsehus Ravnshol t: DSR 
Jættemll Teglstrup Hegn / Nyrup OK 73 
Gåsehus Ravnshol t DSR *** 
Julekispus Ravnshol t *** DSR *** 

Mødetidspunkt: 
3 baner på ca 

Søndag mellem 10 og 12 
3 km. 5 km og 8 km 

tlf. 38176252 (arb. ) 

(14 dage før) 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 virum 45 85 86 05 (priv) 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 9 * OKTOBER J 996 * 64. ARG. 

DSR Ij/bage på tronen j atler ved DM 



Thomas Ebert & Thomas Poulsen med styr-kv i nde Anne Kathrine Sech
er, lagde ud som lyn og torden. De to l etvægts GU LD- drenge Pd 
s yver - og ottecp l adse n kørte deres sædva n ll g e høJe tempo og de 
s t o re drenge havde bare a t følge med ! 
De r va r dog l ngen tviv l om , at det gdv bonus. 
Vores vlndertid var: 6.04.16 foran Bagsværd i: 6.07.17 . 
DS R ER TILBAGE pA TRONEN l OTTER og der bl l ver vi f o rhabentlig 
nogle ar e ndnu , ikke??? 

Der va r jubel sce ner , da "drengene " entrede p ræmle s kammelsen og 
stor glæde hos Formand Henning og Kds s ereren Johan. Pokalen blev 
fluk s fyldt op med noget læskende tll ganerne e ft er Anne 
Kathrlne s tradltionelle vandgang. 

Sikke en afslutn lng på et for DSR utrolIg godt mesters kahsstævne. 
hvor vi sa tte os suverænt pa hovedparten a f fina lerne. 

Lidt DM-spots. 

Det b l ev til 7 tltler ialt, heraf 2 Forbund s me ste rskaber og 5 
ærke-ægte Danmarksmesterskaber. 

Næstbedste khtb var: Odense Roklub, s om var utroligt gOdt k0rende 
med 3 Danmarksmesterskaber. 

Mes t vlndende fra OSR blev; 
Anders Brems. Thomas Ebert & Thomas Poulsen med hver 2 titler. 
Mette Mathiasen va ndt både et Forbunds- og et Danmarksmesterskab. 

Waltcaut Lissa u var en af DSRs uheld igste DM-roere. B~re t o dage 
før me s terskaberne , fik Waltraut konst a teret en o verbelastning af 
et ribben, Hun var grædefærdig over Ikke at kunne være med i 
kVIndernes letvægts dobbelt-sculler sammen med Rebecca Erichse n. 

Udover s ejrene. var der meget andet at fejre: 
J acob The sander blev 30 ar på selve dage n og Sofie Hesselkilde 
kunne ligeledes fejre fødselsdag. Hun blev 27 ~ 
DSRs badtransportør Gorm Jensen feJr ede det s jældne, at have kørt 
både for dansk [OOl og 1 50 år, hvor den a llerførste tllr i 1946 
netop gik til MaribO! 

Det bl~v til et herligt gensyn med DSRs kendt e og dygtige træner 
Ib Christoffersen fra klubbens storhedspe riode tilhage 1 tresser
ne og ogsa Bjarne Eltang var på plads blandt tll $ kue~ne for at 
s e , at de t hele gik r1gtlgt til. 

Jo , stemning og fest og glade roere var der nok af og arrangører
ne kunne Ande lettet op over et af de bedst e DM-arrangementer, 
der er s et Længe. Alt klappede t11 minds te detalje og der blev 
virkelig gjort en del ud af at hylde dagens mange mes tre. 

Sen~re svang mangen en roer sig i dansen til en gevaldig fest, 
der blev afholdt i Maribo Roklub - men referatet de r f~a er for
beholdt DSR s deltagere, så læserne kan spørge dp.m en eller anden 
dag i klubbe n, hvordan DM 1996 løb af stabelen. OvenstAende har 
forhåbentlig været fyldestgørende nok. 
Slut fra søell .. 
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Genera lforsa mli lig 
Danske Studenters ROklub 

Fredag den 22. novcm ber 1996 k!. 20.00 i DSR 

J dagsordenen ef" bestyn~lsetl s forslAg lil de forskellige lillidshverv angivet. 
Forslag kAn imidlef"lid slillrs Af elhverl slemmeberrelligel medlem. 
Forslag skal væf"C Skf"iftlige og være bestyrelsen i hæ nde se nest 30 d~gc for generalfoTSltmlingen. 

Dagsorden ing. DSR's love 

I) Aflæggelse af berelning 

2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
Fastlæggelse af kontingent for det følgende år 

J) Valg af fomlRnd : Henning Rasmussen 

4) VAlg af ~asserer: Johan FrydendilIlI 

S) VAlg Hf sekrelær: Thomas Kjøller I<rumholt 

6) Valg d mAterielforvallef": ? 

7) Valg af kaprouiugschef: Jens Christian )'ørneki 

8) V!llg af inSln.ktionsrocher: Karen Brems foyn 

9) Vnlg af lIIotionsrocher: Jesper Petersen 

IO) Valg af langtursf"ochef : Charlolle Ringil.s 

11) Valg af hus forvalter : Mogens Halll 

12) Valg arlo revisorer 

1 J) Va(g af repræsentanler til D.F.f,R. 

J 4) Særlige rors lag 

I S) Eventuell 
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Der var lagt op til en særdeles spændende finale i herrernes 
dobbelt-sculler. Vort bud på Danmarksmesterskabet var Anders 
Brems og Morten Tibian, hvor sidstnævnte før har vundet mester
skaber i denne bådtype. 
Længe så løbet ud til at blive et af de seje! 
Undertegnede, der havde den udsøgte fornøjelse at være speaker 
fra søen, kunne samtid~g følge med i alt, hvad der foregik i de 
forskellige løb. Jeg blev noget anspændt, da "vi fik samlet lø
bet op" ved 750 meter mærket og jeg erfarede, at Anders & Morten 
lå på 3.pladsen efter KVIK, der førte med et par længder! PUHA! 
Men ved 1000 meter mærket tog fanden ved Anders & Morten, der 
satte tempoet i vejret og fik kontakt med de førende både. 
Ved 1250 meter førte Bremsen & T~b~anen med l længde og selvom 
Roskilde Roklub fik roet s~g godt op t~l sidst, lykkedes det for 
Morten Tibian & Anders Brems at vinde dette hæsblæsende løb. 
Tid 6.53.73, nr. 2 Roskilde i 6.55.86. 
Stor triumf (een af de mange) for DSR. Det var nemlig vores 10. 
Danmarksmesterskab i træk i dobbelt-sculler. SAOAN! !! 

Sofie Hesselkilde skulle ud mod overmagten 1 kv~ndernes letvægts 
single-sculler, hvor hun mødte en roer fra Sorø og en fra 
Bagsværd. Sofie måtte nøjes med en 3. plads i det skrappe felt. 

Nedtur blev det for herrernes dobbelt-firer, som vi før har 
vundet flere år i træk. 
De store drenge: Niels Hyldager, Søren Aasmul, Henning Juul & 
Jacob Sander Hansen mødte sidste års mestre fra Odense og Bags
værds VM-guld-juniorer med 2 lidt ældre roere i besætningen ... 
Odenses mandskab bestod af 3 VM-sølvvindere i letvægtsotter samt 
Eskild Ebbesen, OL-gUldvinder! 
Odense vandt i overlegen stil i 6.15.90, Bagsværd blev toer l: 
6.16.70 mens DSR blev nr. 3 i 6.24.30 foran Middelfart og Ros
kilde. 

Vi havde ogsa et hold med i herrernes galaj-slaveløb: 2-ares in
rigger, hvor vores Motion+ roere: Niels Hønberg & Edzard Domela 
havde Peter Klug-Andersen som styrmand. 
Hellerups seje og garvede mandskab kunne ingen bide skeer med den 
dag. Kalundborg Roklub tog sig af 2. pladsen mens DSR opnåede en 
meget flot 3.plads i tiden 4.49.00 ud af seks deltagende hold. 

Jacob Sander Hansen, der netop havde roet dobbelt-flrer, ønskede 
at prøve sig selv af og få noget for startpengene ved årets DM. 
Jacob mødte derfor også til start i herrernes tunge SIngle
sculler, der blandt andet talte Bertil Samuelsson, Lyngby, Bo 
Kalizan, Roskilde & Martin Haldbo, Rof. KVIK. 
Det blev de unge og fremadstormende B- ere, der satte sig pa 
løbet, hvor det endelig lykkedes for Bertil at vinde DM-et foran 
Bo. Martin blev nr. 3 og vores egen Jacob nr. 5. 

Bare to hold mødte tIl start i kvindernes letvægts dobbelt
sculler. DSRs Anna Helleberg & Emilie Hasløv og Bagsværd Roklub_ 
Anna Helleberg, årets VInder i letvægts-sculler i Duisburg. Am
sterdam, Luzern og ved U-23VM samt Emilie Hasløv, reserve ved 0[. 
roede så let, som ingenting sejren i hus og vandt i tiden l 47.g0 
foran Bagsværd: 8.08.63. 
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~VERIGE I STRONHUl T 

~I ·1 ~I NOVEMBER 
HVEM? ALLE SLAGS DSR' ERE KAN DELTAGE, 
MEN BEGRÆNSET ANTAL PLADSER. 

PRISEN BLIVER CA. 350 KR. 

TRANSPORTEN FOREGAR I PRIVATE BILER. 

AFGANG FREDAG KL.18. 

HJEMKOMST SØNDAG CA. KL. 17. 

DEPOSITUM 100 KR. BETALES SENEST VED 

INFORMATIONSMØDET TORSDAG D. 31.10. KL. 20. 

TILMELDING I KLUBBEN pA OPSLAGSTAVLEN. 

ARRANGØR: ASBJØRN TORP (33 32 22 68) 
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Københavnskredsens sommertur: MeckJenburg 

l det nordøstlige Tyskland ligger en klat søer forbundet med mange kanalsystemer og sluser. 
Det var i dette område, at 15 roere fra seks københavnske roklubber tog på langtur 

Vel ankommet til FJecken-Zechlin roklub gik vi igang med at pakke både. De var som dag og nat. En blev 
døbt spntbådell (peter Vind). Den var lille og kvik Kontrasten var badekarret, en helstøbt fiberbåd med 
private lagerrum i siderne. Spritbåden var yderst velegnet til kæntringsøvelse, hvorimod badekarret ikke 
lod sig rokke af selv en "turIeder" 

Mecklenburg er et område med stor naturvariation. Det er fortrinsvis landbrugsjord med tilhørende 
skovarealer Siv, mose, alverdens træsorter, snoede og lige kanaler med alleeffekt passerede vort synsieit, 
men det største indtryk var utvivlsomt millioner af smukke åkander. 

Lejpladserne varierede far naturJejrpladser til roklubber, hvor vi sov i telte. Roklubberne gav os mulighed 
for lidt civilisation - dog uden den standard, vi er vant til hjemmefra. Derimod bød naturlejrpladserne på 
naturlige oplevelser. En ensom tur med spaden og de ædlere dele godt smurt ind i myggebalsam.. Når 
natten faldt på, var den olympiske disciplin Hvem kan snorke mest og højest. Det var dagens største 
samtaleemne. I teltene blev der sovet så tæt, at kun en finger kunne ligge imellem. 

På hele turen led vi ingen nød. Der blev hver dag tilbudt Birgittes fladtrykte gulerodskage. Det samme 
gjaldt en indkøbt Safari-likør, der med kun et lille glas kunne dække ens sukkerbehov for det næste halve 
år Et par gange kæmmede vi håret og gik ud og spiste "fint". Vi kan anbefale den lokale poIsesuppe 

Mecklenburg er et populært feriested for østtyskere i små både. De lindes i alle variationer. Men den mest 
specielle båd blev kaldt "Das komische Boot" Det var en tømmerflåde udstyret som en prærievogn med 
fritsående køkkenetablissement og med en åre placeret i hvert hjørne af båden. Agter på flåden var 
fastspændt en Storm P-agtig cykel, som kunne give pedal fart 

l sluserne var der liv og glade dage Ofte lå vi som sild i en tønde, men prøvede da også at være helt alene 
Her var der tid til at studere lokalbefolkningen. Vi blev også studeret grundigt, da vi var de eneste 
udenlandske turister i området og selv sad i "komische Boote" 

Den ene turJeder havde et fantastisk ur Det kunne to ting Gå hurtigt og gå langsomt Urets hastighed 
afhang af hans placering i båden. På styrmanddsædet sneglede det sig af sted, imens det havde en 
galopperende fart p~ rosædernel 

.Efter en uges forløb havde vi været udsat for al slags vejr, men det var kun et ekstra krydderi på turens 
oplevelser. Blæsevejr kan ikke stoppe en tur i området Dette gør stedet meget ideelt til langtur Alt i all 
kan vi absolut anbefale at tage på langtur til Mecklenburg. 

KirSlell (Hvidovre Roklub), Lelle & Y.'OIl (DSR) 
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Danmarksmesterskaberne 1996. 
Af Hette Bacher. 

Det var l kke uden en vis form for skepsis, at DSRs store kapr o 
nlngsafdellng tog <'Ifsted tl1 Manba f or at ro om For Ollnds- o g 
Oanmarksme~terskabe(. 

- Hve m i alverd~n har dog fået den absurde lde . at OM s kal 
afholdes på Martbo Sø. spurgte flere af vor~ roere undrende l 
ugerne o p tL1 OM . 
Ho vedparten havde nHmlLq kun dårlige erfaringer med at tag e tl l 
en stormomsust Mar l bo Sø. me n dette ars i'1arLbo Regatta l august , 
havde overraskende nok perfekt ro-va nd . sa hvorfor lkke ? 
vejrudslgten tegnede bestemt ikke l ovende , da DSRs 35 deltagere 
drog til Sydhavsøerne. Da vi ~nkom t redag eftermlddag, silede 
regnen ned og det v ar l det hele taget en kold o g sur fornøJel se 
at befinde sig ved søen . 
De f l este opgav at rigge bade ne td og tnge ud for at "prøve 
vand " . Nej, man s0g t e indendøre . En ten på Vnndrerhjemmet eller: pa 
en af bye n s små og hyggelige restduranter. Uha , uha, det tegnede 
bestemt Lkke gOdt. 
- Men sandelig om ikke Vo l dborg havde givet forkerte ve]rmeld
inger! 
Lørdag morge n v~<J nede alle op tll en her l ig dag med sol og næsten 
ingen vind. 
Ma ribo Sø var som tromlet!!! 
Mon ikke mangen en roer gne.d øjnene en ekstra gang. Noget matte 
vær e galt. 
- Det var der nu ikke. Hele lørdagen ski nnede snlen pa os - kun 
den sidst~ time at regattaen flk en smule vLnd og meget l~dt 
regnvand. Det var perfekt! 
Perfekt var i det hele taget hele arrangeme ntet l forhold til 
sidste ar, hvor Darunarksmester s kaberne pd. 81. abrand Sø blevet 
flop. Dette års arrangører havde sande lig g]ort noget ud af det. 
En pigegarde indledte stævnet, borgmesteren holdt tale, der var 
seJrsceremoni, stor præmieskanunel og gaver til vinderne udover de 
gyldne ilal]er. 
ALT kørte som på skinner for drets arrangørp.r af Danmarksmester
skaberne, der kulminerede med en kæmpH fe Kt for 250 glade roere 
samme atten l Maribo Roklub. Festn må ruerne selv fortælle om. 
hvis læserne er interes serede i at høre nærmere - og hvis 
deltagerne ellers kan erindre noget fre denne aften/nat. Resulta
terne fra DM-1996 bringes til gengæld her . 

Danmarksmesterskdberne blev atter en stor succes for DSR , der 
ligesom l de foregaende ar blev mest vindende klub. Vi lagde ud 
med: 

Claus FI."ydendahl, der: via aret~ regattaer, havde Kvalificeret S1g 
til en finale l noget, der hedder 1'U- Cup. 
Claus kom med pA en otter, der blev nr . 2 1 fi nal e n . 

Derefter gjaldt det toer uden st yrmand for kv i nder, hvor v i hel s t 
skuJle genvinde Forbundsmesterskabe t fra 1 fJ or. Mette MathLasen 
& Christna Rindom va r netop kommet hJem fra VM i S kotl a nd med en 
fornem 4. plads som res ultat i 4- med Sti nne & Rie, så c hancerne 
sa ud t :Ll at være r1gtig gode. Et andet DSR- ho ld roede også med 
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DFDS's klublokale besat af DSR-kaninkaproere 

Lørdag den 7. seplember mødles vi (8 EX-kaniner, vores coach saml kapronmgs
chefen) for al ro Ind lil Langelinie, hvor vi skulle være "stand-in" for OL·gulddren
gene. 

Da der var store SkumsprøJI og ca. 10 sekundmeter blæst, vajgte vi at cykle derind, 
lor så al låne bådene hos B&W klubben (Men vi blev klogere .... ). 

Dagen forløb dog anderledes end forventet (I hvert fald for nogle); Idel Fulton 
spærrede for udløbet. de kulinariske fristelser blev for store, og vi faldt i svime over 
alle de flotte både og ikke mindst et molordrevet løbehjul. (eller var del ham på det 
??) 

At dagens højdepunkt blev el brag af en tale holdt af formanden for DANSK 
forening for rosport (med eller uden talefejl). al rødvinen var uovertruffen til prisen, 
at nogle får Store arme som roer, al motion +'s nye coach båd er en flot Bayliner 
med indbygget sofa (værdi ca, 1 mi!!; men Jens Chr. har vlS1 et lille oplæg/ansøg
ning lil næste beslyrelsesmøde U) - ja det erfarede vi alle, efterhånden som 
timerne gik. 

Men det blev en hyggelig dag trods stærk blæst, sprækkede pølser, gralis øl og 
økologiske pandekager. Men desværre ingen billeder, da fotografen udeblev. 

Vi sluttede dagen af i nye omgivelser i en lejlighed på Østerbro (absolut et oplagt 
sted for Slyngelstue nr. 2) . 

Nu vi slet Ikke fik roel - måtte vi snakke os tilsportspræstationerne og varmen 
Så snakken gik lystigt. og i kådhed var der blandt flokken flere, der udtalte 
(læs: fortalte sig !?) om uopdagede evner på en badmintonbane. 
Mon der er noget om snakken ??? 

Vi er nogle stykker, der er interesserel I al spille badminton i Svanemøllehallen 
lørdag formiddag, hvor OSA vist har nogle baner td rådighed. 
(Eksakl tidspunkt ukend1 I skrivende stund) 

Spiller du badminton og har lyst lil at være med, så konlakt undertegnede. 
lurbokanin. 

Melie Carstensen, medlemsnr. 3732. 
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The supporters 

Der var engang 3 friske unge mennesker, der sad og småhyggede sig 
nede i DSRs klubhus. De var muligvis lettere selskabeligt overrislede , for 
pludselig sagde den ene til de andre: "Sku' vi ikke tage at bruge week
enden på at ro 78 km 7 " Klart, at de sku', for de havde det hele: GJ-på
mod, godt humør og vindtætte regnfrakker Det ene ste, de manglede, var 
et heppekor, der kunne kræse lidt for dem i den ene times I)ause, der var 
dem forundt LIlleJer turen. Men så sagde Thomas til Birgitte og Pernille: 
"Den klarer jeg snildt! Jeg kender et par tøser, som jeg kan SilO om min 
lillefinger hurtigere, end I kan sige "Karlebo Maraton"l" Oy tøserne Dorte 
og Mette var virkelirl nemme - de sad en dag sorglø st pli græsset foran 
klubben og slikkede solskin, da en skygge rludselig faldt over dem. Det 
var Thomas, der havde skruet sit allerbedste charlllesmil pål Med glat 
tunge og et glimt i øjet fik han nemt overbevist Dorte og Mette 0111, al 
det glorværdige hverv som supporter lige var noget for dem - det drcjecie 
sig jo blot om at servere lidt frokost til de anne roere lørc!ilg formiddaG, 
og så var man sikret evig taknemmelighed s[rrnt klædelig glorie. For slet 
ikke at tale om prestigen ved at supporte disse superroere, der skulle 
bringe klubben på forsiden af al-Danmarks roblade med deres indsClts -
hvem ved, måske kunne eler falde en t-shiit i1f? Bk't glemte Th0rllCls i'tt 
nævne, at supporten skulle finde sted ml. kl. ca. 4 -6 lørdag niJl - dell 
oplysning kom siden fri) en skadefro Biryitte, der skoggerlo i det (knapt 
SJ) skjulte ad tie "nemme" piyer. 

Dorte og Mette fik udstukket menuen for "natmaden", og der blev 
udtrykt ønske om DSR-!Ji)nnere, heppesange, bølger ved allkornst, 
festfyrværkeri osv. osv. Sidstnævnte valgte the Suppor1ers IlU lige så 
stille at overhøre, da det måtte være hyldest nok, at de stod op midt 0111 

natten for at servere forfriskningeri Grænsen måJte trækkes et sted. Der 
skulle ros fra Nivå til Kbh . og tilbage, og roerne skulle ringe fra Illobilen, 
når de nåede Skovshoved, så the Supporters kUlllle nå at indfinde deres 
pladser ved B&Ws roklub en time senere og stn klilr med et veldækket 
bord. Ja, planen var der da ikke noget i vejen med. 

Ganske som aftalt ringede vore helte frLl Skovshoved og meddelte , at de 
regnede med at være ved Langelinie kl. 5, sil the Supporters drog glade, 
fro og søvndrukne ind til B&Ws roklub for at stå klar til sU[1[1ort meel 
deres allerbedste opmuntrende smil. Men smilene blegnede hurtigt, for 
hvor i alverden blev roerne af? De var eJer ikke kl. 5, ej heller kl. 6, og da 
kl. blev 7, blev the Supporters urolige. Skulle deres opofrelse vise si!:.) at 
være forgæves 7 Heldigvis var eJer radiokontakt fra B&W klublJen, s5 the 
Supporters lod sig berolige med, at DSRs b5d ikke var forulykket, men 
blot var utroligt langsom. Faktisk havde lllaraton-arrClngøreme i)ldrig set 
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noget lignende, og der blev gisnet om, Ilvorvidt lJåd 53 blot gik ind i alle 
havnene undervejs for at få sig en lille orstrammer, eller kanske var de på 
sightseeing7 Lidt stolte blev the Supporters da over at høre, at heltene 
havde gjort sig bemærket! 

Lillefingcromsflobare eller ej, så var Dorte og Mette illvertfaleJ ikke dum
nle , for de havde taget ell supporter-supporter med (alias Jens Christian), 
der havde BILl Meget slllart, ikke 7 Der sad man jo IUllt og godt i ven 
tetiden. En skam, at supporter-supporleren havde glemt at slukke for 
bilens lys, så Mette og Dorte blev sendt ud for at skubbe bilen igang l 

Det, at være supporter, er mange ting ... 

Endelig øjnedes i det fjerne en båd, der med umiskendelig lav hastighed 
nærmere sig - det måtte være demlOg det var det - lettere forkomne, 
men ved godt mod og tilfredsstillende glade over, at deres surrorters 
ikke havde ladt dem i stikken, det sene tidspunkt taget i betragtning . 
Pastasalat og saftevand kom på bordet, og Jens Christian viste sig at 
være en "all-in-one" supporter, hvilket var en uventet bonus I Ikke alene 
kunne han pllnktere Pernilles vabler - hill1 tilbød også massage til Birgittes 
01llme ryg: "Smid diO or pE! l'ordet, så sk,d jeg Glclne dig" , S01ll han si'! 
!JriJlllf rit udtrykte det - til stor fornøjel se for det veloplagte publikulll. Op
Illuntrende tilråb kunne han også ryste ud af ærrnet, så Mette og Dorte 
sad andæytige af beundring og sugede inspiration til næste surrorter
ljnns. Men den undte lime var alt tor kort af en time at være, og det 
Illuntre lille selskab måtte snart bryde or, da roerne skulle videre r j 

togtet. The Supporters tog opstilling på pontonen for at vinke fiJrvel til de 
tapre roere, der, meel taknemmeligheden lysende ud af deres blod
sprængte øjne, snart fortabte sig i solopgangen . Nu kunne the Suppolters 
med god samvittighed vp.nde hjem til deres kolde eJyner, vp.lvidende at de 
havde gjort dagens gode gerning, og det end<l[l inden kl. 9 om formid
dagen l 

Spøg til side Det var MEGET MEGET flot i1f Birgitte, Thomas og Pemille, 
at de holeIt ud til clet sidste! Især var vi imponeret af deres kampvilje og 
usvigelige gode humør, di) de stiJdig kun var halvvejsl Det var en for
nøjelse at være supporters for disse seje roere , som kluuben kun kan 
være stolt af, og vi gør det ggrne igen (selvani ele fik t-shirten, ikke osl). 

Dorte Steiness, en gliJd supporter! 
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Fra Mecklenburg-turel/: Sll/serne har helt deres egen 
atmosfære 

Vinterroning i 
kajak 

Selv Olll det er trist at skulle 
indromme det, så kommer vi nærmere 
et tidspunkt, hvor Stampe siger, at 
vandet bliver stift. Derfor bliver kajak
udvalget også nødt til at ridse reglerne 
for vinterroning i kajak op. 

Fra I, oktober eller når scullerskiltet 
vendes, når vandtenperaturen kommer 
under 10° C, skal man have 
redningsvesten på, når man ror kajak 
På denne årstid anbefales det altid at 
være flere, der ror ud samt id ig. 

Fra standerstrygning til 
standerhejsning skal man have 
tilladelse til vinterroning fra 
bestyrelsen, hvilket sker ved 
ansøgning gennem kajak ud valget. 
hovedtræk skal man være erfaren, 
have godt kendskab til farvandet og ro 
sikken, selv i store bolger, for at få 
vinterroret 

Der vil blive hængt en liste op på 
kajaktavlen ved baren, med de 
personer, der har raet vinterroret. 

For dem, der har fået vinterroret, 
gælder, at hvis man ror alene, skal 
man være iført våddragt og 
redningsvest. Ror man i følge med 
andre, er det kun et kravat have 
redningsvest på, mens det anbefales at 
have våddragt på. 

Generelt gælder det for vinterroning, 
at det kun må ske i dagslys Endvidere 
anbefaler kajak udvalget, at man ror 
tæt på kysten og kun ror i sikken 
vand. 

Med l'enlig hilseII 

Kajakl/dvalget v/Erik Faurholt 
Siggaard 

l finalen om mesterskabet. Det var Bettina Frederiksen & Birgitte 
Nordskjold. Sidstnævnte er ny i kaproersammenhænge. men ikke 
desto mindre har hun og Bettina fået godt glid i den teknisk 
svære toer 
uden. Det blev dog Mette & Christina. der vandt mesterskabet for 
andet år l træk. Utrolig suverænt roede de to mestre sig til 
sejren i tIden: 7.39.02 foran KVIK i 8.22.66. Bettina & BIrgitte 
blev nr. 3 J 8.48.38. 

Claus Frydendahl var netop kommet ind efter otterløbet, da han 
skulle springe ned i sin sculler og sourte afsted mod starten. 
Claus havde nemlig roet sig til findlen i drengens single-sculler 
løb, noget af en præstation af vores unge junior B-roer. 
Claus skulle blandt andet møde et par af de drenge, der i år 
vandt guld ved juniorverdensmesterskaberne. Det blev da også til 
en 6. plads bare 5 1/2 sekund efter nr. S, en roer fra Nyborg. 

Der var lagt op til et drabeligt opgør i kvindernes dobbelt
sculler, hvor OL-femmeren: Lene Andersson havde sat sig sammen 
med sin gamle letvægtsmakker: Mette Hansen. 
Lyngby Dameroklub var modstanderen med Lenes OL-makker i besæt
ningen og Ulla Werner Hansen, der blev nr. 4 ved OL j dobbelt
fireren. 
DSR kom godt fra start og førte med et par længder op til 1000 
meter mærket, hvor Lyngby Dameroklub stille og roligt begyndte at 
"æde sig ind" på DSR. 
Bare 300 meter før mål fik Lyngby Dameroklub roet sig så meget 
op, at de to hold lå nøjagtig på linje. Desværre stoppede DSRs 
repræsentanter og roede ind til bådepladsen istedet for at ro de 
sidste få hundrede meter af løbet. Ifølge pigerne skyldtes det 
Mette Hansens influenzasymptomer dagene før DMs afvikling. 

Cecilie Askov-Christensen er en ny pige, der under Morten Tibians 
ledelse allerede er godt på vej i single-sculler. 
Cecilie kvalificerede sig til finalen, hvor hun blev en flot 
femmer ud af seks deltagende piger. 

Karsten Nielsen, var vort næste bud i letvægts single-sculler. 
- Og sikke et bud! 
Den tidligere Korsør-roer var 3 uger forinden blevet Verdensmest
er i samme bådtype. 
Til samme finale kvalificerede Jacob Thesander sig. En utrolig og 
flot præstation. Jokum Poulsen, manden der skaber liv og glade 
dage i vores kaproningsafdeling, måtte desværre erkende, at det 
ikke blev til en plads i finalen for hans vedkommende i det 
stærke felt. 
Karsten Nielsen satte sig totalt på løbet og vandt en komfortabel 
sejr i tiden 7.19.60. Nærmest kom Hans-Peter Busk, Sorø, der roe
de i tiden 7.35.8l! Jacob Thesander blev nr. 5 i tiden 7.45.77. 

Solvej Hansen, DSRs juniorpige havde, som Claus Frydendahl, kva
lificeret sig til TU-Cup finalen i otter. Solvej skulle ellers 
have roet dobbelt-sculler med vores gæst fra Canada, Andrea Lane 
men desværre måtte pigerne ikke stille op, da reglementet siger, 
at man kun må have udenlandske roere på 25% af pladsen i båden. 
Solvej Hansen nøjedes derfor med at ro otter og opnåede en 2. 
iTU-Cuppen. 
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Henning Amelung 80 år 

Et afDSR's mangeårige medlemmer, He/1/lI/Jg 
Amelung, fYlder d. 4. oktober 199680 år. 
Amelung blev medlem af klubben i 1939 og var i 
1940 en af medstifterne af DSR's Skisektion, den 
nuværende orienteringssektion. Ved sektionens 
SO-årsjllbilæum i 1990 blev Henning Amelung 
udnævnt til æresmedlem af sektionen. 
[ krigsårene var Amelung aktiv i udbredelsen af 
kendskabet til orienteringssporten i Danmark, 
ligesom han i en årrække var fotograf og skribent 
for DFfR's blad ROlling Også DSR's klubblad 
og årbøger nød godt af hans aktivitet med pen 
og Leica-kamera, bl.a. i form aflangturs
reportager. 

Ved siden af sit erhverv som redaktør af 
Statstidende og Lovtidende og aktiviteterne i 
DSR har Henning Amelung i over so år været 
statist ved Det Kongelige Teater 
Amelungs interesse for Frankrig har ført til 
foredragsvirksomhed og udgivelsen af tre bøger, 
hvoraf Smor i Frankrig indeholder en beretning 
om en langtur på Canal du Midi 

Af Amelungs bidrag til Danmarks Radios serie 
"Glæden ved - - " har Glæden ved al ro været 
bragt i DSR's klubblad i december 1993. 
Henning Amelung er stadig aktiv roer som 
medlem af det såkaldte tirsdagshold. 

LB 

Løvfaldstur på Furesøen 

Som afslutning på sommersæsonen arrangerer 
motionsafdelingen 

løvfaldsIlIr på Furesoen 
lørdag d.S. oktober 

Vi mødes ved Roklubben Furesø i Farum kl II, 
og ror derefter på Furesøen til midt på 
eftermiddagen. Undervejs spiser vi medbragt 
frokost. Nærmere oplysninger og tilmelding til 
turen på opslagstavlen i Slyngelstuen. 

MOlionslldmlget 
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Aktivitetskalender 1996 

Lørdag 05. akt. Løvfaldstur på Furesøen k!. II 

Lør-søn. 26.-27 akt. Silkeborgtur 

Lørdag 02. nov. Standerstrygning m. spisning/fest kj. ?? 

Fre-søn. 08.-10. nov. Motionsweekend i Strønhult 

Fredag 08. nov. Kaproningsfest kj. ?? 

Fredag 22. nov. Generalforsamling (+ stynnandslaugets do.) kj. 20.00 

Lørdag 14. dec. Julefrokost kJ. 19 ?? 

Tirsdag 31. dec. Nytårsfest kj. 17.4S? 

Rosæsonen er ved at synge på sidste vers for de fleste, men det betyder ikke inaktivitet i klubben i vinter
månederne. Gymnastik, orienteringsløb, badminton og en alpin skitur er nogle afde motionsmæssige tilbud 
til medlemmerne, og også på det mere hyggeprægede område vil der være aktiviteter, såsom spilleaftener 
og billedaftener m. v. Redaktionen håber i næste nummer at kunne bringe en mere detaljeret oversigt over 
tilbuddene i de kommende måneder. Indtil da: tjek opslagstavlerne! 

**** Materielforvalter til DSR's Bestyrelse søges**** 
Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til materielforvalterposten i DSR's bestyrelse. 

Arbejdet består for det første i at lede materieludvalget, men det er selvfølgelig ogs~ muligt ilt brede sig ud 
på andre områder i bestyrelsesarbejdet alt afhængig af lyst og kreativitet 

De faste ansvarsområder for forvalteren er· 

- Vedligeholdelsen af motiol/smateriellet 
- Vedligeholde Isel/ af bådhalle// og po//to//erne 
- De// daglige ko//takt til Kim (vores bådbygger) mht. materiellet. 

Yderligere information om posten fås hos 

Christian Pedersen 
Henning Rasmussen 

4 

39274620 
36464767 

Suverænitet var kendetegnende for hovedparten af DSRs deltagere 
ved årets Danmarksmesterskaber. 
Toer uden styrmand kunne på papiret godt tegne til at blive en 
spændende finale, men DSRs Thomas Poulsen & Thomas Ebert sørgede 
for, at spændlngen totalt udeblev. 
Nøjagtlg som l fjor, satte de to Thomasser sig totalt pa løbet. 
- Men det kan vel ikke undre, når den ene er OL-guldVinder og den 
anden er VM-guldvinder anno 1996! 
Tiden: 07.05.51, KR blev nr. 2 i 7.21.07 og de efterfølgende både 
kom i mal et pænt stykke efter. 

DSR havde hele 3 mandskaber med i kvindernes dobbelt-firer, hvor 
det altid har været et opgør mellem DSR & Lyngby Dameroklub. DSR 
vandt pokalen i fjor, så teoretisk set burde Lyngby Dameroklub 
vinde den i ar. 
Men nej! 
Vores favorit-bad var den med: Mette Mathiesen, Rie Sørensen, 
Stinne Petersen & Camilla Riff Brems. 
I den anden båd, som Lene Andersson stod for, skulle Mette Hansen 
have været med sammen med Anna Helleberg & Emilie Hasløv. Men da 
Mette var blevet syg, valgte man i elvte tlme at spørge Rebecca 
Erichsen om hun ville med, og modigt nok, sagde Rebecca ja. 
Beundringsværdigt er det altid, nar en roer siger ja til sådan et 
projekt, som vedkommende aldrig nogensinde har været i nærheden 
af og at Rebecca sandelig ogsa fik overdraget styreskoen fortæl
ler lidt om frøken Erichsens præstation. 
På den 3. båd sad: Lisbeth Marner, Anette Tornehøj, Louise Frede
riksen & Maria Wraa, der netop er kommet til DSR fra Herning. 

Samtlige 6 deltagende hold i finalen fulgtes pænt ad op til 500 
meter, hvorefter Mette, Rie, Stinne & Camilla begyndte at trække 
afgørende fra. Holdet viste særklasse i denne DM-finale og vandt 
en stor sejr med hele 8 sekunder ned til KVIK. Marner/Tornehøj/ 
Frederlksen/Wraa, tog sig af 4. pladsen mens Lene Andersson
fireren ikke rigtig kunne fa det til at køre og matte nøjes med 
en 5. plads foran Københavns Roklub. 
Det var nogle glade vindere, der entrede sejrsskammelen til hyld
est. Camilla Riff Brems var i de spæde forarsmaneder reserve til 
OL-dobbelt-fireren men blev ikke fundet god nok. Nu følte hun 
måske, at et eller andet blev sat på plads. Det var iøvrigt 
Camillas første mesterskab nogensinde. Stinne & Rie har prøvet 
at vinde DM i dobbelt-fireren før og ka· bare det der. Glædeligt 
må det ogsa have været for Rie, da hun har bebudet at det var 
hendes sidste DM. Livet udenfor roningen kalder! 
Mette Mathiasen havde vundet een sejr den dag men at vinde dob
belt-firer er heller ikke at kimse af. Med 3 deltagende både i 
denne finale, bør der være nok at tage af til kommende DM triumf
er i netop dobbelt-fireren. 

Dagens sidste løb var, som altid otteren. Undertegnede var ikke 
helt sikker på, om vi atter kunne vinde otteren efter sidste års 
nederlag til Bagsværd Roklub. 
Største konkurrent i år burde være Odense Roklub, men da jeg af
tenen før finalen fik en oplysning om, at man ikke havde trænet 
så meget sammen i otteren i det fynske, begyndte jeg at øjne 
chancen for, at DSR kunne vinde dagens finale. 
Anders Brems, Ralph Englishman, Willy Drexel, Jeppe Kollat 
Jensen, Henning Juul Hansen, Niels Hyldager og ankermændene 
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Generalforsamling i 
Danske Studenters Roklub 

Fredag den 22. november 1996 kl. 20.00 i DSR 

I dagsordenen er bestyrelsens forslag til de forskellige tillidshverv angivet. 
forslag kan imid lertid stilles af ethvert stemmeberrettiget medlem. 
forslag skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden iflg. DSR's love 

Bemærk: 

I) Aflæggelse af beretning 

2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
Fastlæggelse af kontingent for det folgende ~r 

3) Valg af formand: Henning Rasmussen 

4) Valg af kasserer: Johan Frydendahl 

5) Valg afsekretær: Thomas Kjoller Krumholt 

6) Valg af materielforvalter: Soren Larsen 

7) Valg af kaproningschef : Jens Christian Pørneki 

8) Valg af instruktionsroehef: Karen Brems Foyn 

9) Valg af motionsroehef: Jesper Petersen 

IO) Valg af langtursroehef: Jens Reimer 

11) Valg afhusforvalter: Mogens Haut 

12) Valg af to revisorer: Carl Helge Juul-Petersen og Palle Rørsgaard 

13) Valg af repræsentanter til Il.F.f.R. 

14) Særlige forslag 

15) Eventuelt 

Under dagsordenens punkt 12, valg af revisorer, stiller Karen M. H. Madsen op til valg. 

Ocr er desuden indkommet forslag fra Lars Bundesen og Knud Mikkelsen vedrørende pkt. 14. 
Disse forslag kan ses andetsteds i hladet. 
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Aktivitetskalender 1996 

Lørdag 02. nov. Standerstrygning m. spisning/fest kL 

Fre-søn. 08.-10. nov. Motionsweekend i Strønhult 

Fredag 08. nov. Kaproningstest kL 

Tirsdag 12. nov. Mød materieludvalget kL 

Fredag 22. nov. Generalforsamling (+ styrmandslaugcts do.) kl. 

Onsdag 27 nov. Møde med guldvinder Thomas Poulsen kl. 

1.Øl·dag 14. dec. Julefrokost kl. 

Tirsdag 31. dec. Nytårsfest kL 

Den er stor! 
Hvordan vinder man OL-Guld? 

Inspiration til alle i DSR! 
Thomas Poulsen, vores OL-guldvinder i letvægtsfirer uden styrmand 
kommer og fortæller om fysisk og mental forberedelse til et OL. 
Om presset, forventninger, sejren og om følelsen bagefter. 

Der vises videooptagelser fra løbene ved OL. 
Gå ikke glip af denne enestående chance!!! 
Onsdag d. 27.11.96 kl. 1930 på verandaen. 

'J? 

')'? 

20.15 

20.00 

19.30 

19 '!? 

1745') 

Thomas tager selvfølgelig sin OL-guldmedalje med, så man kan se og røre. 
(Den er tung ). Vi ses! 

Kaproningsafdelingen 
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Styrmandslaugetsgeneralforsamling 

Fredag den 22/11-1996 

efter den ordinære generalforsamling 

dvs. kl. ø 
eller kl. 

eller måske kl. 

eller måske (suk!) kl. 

(r) 
U 

, 
husk at mød op 

årskontingent kr. 20,-

- og få 47 igen /" ~
I/ 

ffi 
U 



Gymnastik i DSR - vinteren 1996/97 

Ugedag Tid Form Instruktør 

Mandag 17.00 - 18.30 Gym nasti k Christina 

Mandag 18.30 - 20.00 Gymnastik Rikke/Mette 

Tirsdag 07.00 - 08. 15 Morgengymnasti k Asbjørn 

Tirsdag 17.00 - 18.45 Gymnasti k Asbjørn 

Tirsdag 18.45 - 21.00 Gymnastik Ulla 

Onsdag 17.00 - 18.30 Aerobic/gymnastik Li sbeth 

Onsdag 18.30 - 20.00 Stepaerobic Pern i ile 

Torsdag 16.00 - 17.00 Gymnastik, old Ulla 
boys 

Torsdag 17.00- 18.3 0 Gymnastik Susanne 

Torsdag 18.30 - 20.00 Gymnastik Susanne 

Fredag 07.00 - 08.15 Morgengymnastik Asbjørn 

Fredag 17.00 - 18.30 Aerobic Lisbeth 

Søndag 17.00 - 18.30 Aerobic Pernille 

Vintermotionsaktiviteter: 

For de friske, der ikke afslutter den udendørs sæson, bare fordi standeren er taget ned, er 

der vinterroning hver lørdag kl. 13. Samme dag k!. 14 går kajakroerne på vandet. 

For motion +'ere er der træning i vægtlokalet hver tirsdag kl. 1730 og 1830 (to hold) og 

torsdag kl. 1830 og 1930 (to hold). Udendørs træning hver søndag kl. 14, hvis vejret er 

til det, ellers i vægtlokalet. 
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Friske folk til bådklargøring! 

r DSR har vi et lille og eksklusivt selskab - materieludvalget l Her arbejder 12 personer aktivt med at 
holde bådene vedli ge. Nar vi selv skal sige det, så har bådvedligeholdelsen i del forgangne været en 
S UCl:eS I - okay, DSR er måske ikke den roklub. der har de kønneste både. men stort set alle bådene har 
været kla r til brug hele rosæsonen. 

l ~r vil vi mod al sædvane kun forsøge at samle et større antal medlemmer. hvis der bliver tale om større 
opgaver i stil med optagningen af pontonen sidste k Her var det vigtigt at medlemmerne i bogstaveligste 
forstand loftede i flok. Når det derimod gælder den alminde lige bådvedligeholdel se, kræver det 
forholdsvis mange ressourcer at samle lolk til ved I igeho lde lsesarrangementer, og det har vist sig, ilt det 
som regel er de samme ca. 20 medlemmer, der dukker op. I år vil vi derfor henvende os mere direkte og 
individuelt til de aktive. 

Derfor søger materieludvalget nu nye medlemmer, som har mod på at arbejde selvstændigt og tage ct ini
ti ativ. r anken er, at materielvedligeholdelsen skal foregå i mindre grupper, som selv tilrettelægger 
arbejdet med en afgrænset opgave. Der vil naturligvis altid være råd, hjælp og fiduser at hente fra DSR's 
bflclebygger Kim eller andre erl~lrne medlemmer. 

Grupperne altaler med materielforvalteren, hvilke opgaver de skal have ansvaret for at løse. Herefter or
ganiserer grupperne se lv opgavel øsningen. Materiel forvalterens opgave er så at bakk e de aktive op med 
ressourcer, dvs. penge, forslag mv. 

Der er nok at tage fat på, her hlot et par eksempler: 

• Rydde op i bådhallen 
• Gearing af årer 
• Lygter 
• Reparation af yndlingsbåd 

Ved at møde op i kongeværelset tirsdag den 12. november kJ. 20.15 kan du komme ind i det eKsklu sive 
selskab af materieludvalgsm ed lemmer. 

Med venlig hil sen 

ChriSlian Pedersen og Søren Larsen 

ivfalerielklargøring er ,I/ VVI / (Fv/v Mogens 1-laul) 
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Bådvedligeholdelsen - en succes 

Det er her i bladet blevet påstået, at det forløbne års vedligholde lse af både har været en fiasko. - Helt for
kert l - der har he le rosæsone n været funktionsduelige både til rådighed . Hvad mere kan man ønske sig ') 
De skader og alderdomstegn, bådene har haft, er hurtigt blevet udbedret , og med den mængde både, vi 
har, kam man sagtens und være e t par både en ugestid . Faktisk har fl ere både stået næsten urørt hele 
sommeren . Godt nok har de r væ re t nogle vanskeligheder med årerne , me n de r har været et rum fuldt af 
gode ,Irer Nogle af b,ldene har været flosset i kanten, men sådan vil medlemmerne åbenbart ha ve det. 
siden de ikke har gjort noget ved det. 
[Je t vil nok være relevant at se på , hvilke elementer vedligeholdelsen består af. Det har jeg prøvet at rede
gøre for i det følgende skema. Man må være opmærksom på, at vinterarbejde og sommerarbejde er af for

skellig natur. Vinte rarbe jdet kan tilrettelægges til udførelse ove r e t halvt år. det kan laves som 
seriearbejde. Sommcrarbe jdet er stort set de arbejder, der gør, at e n skadet båd hurtigt bliver brugbar igen . 
Som oftest bes[{lr hver reparation af en række mindre arbejder, som skal organiseres og udføres i ri gtig 
rækkefølge. Typisk tager en tæ tning 4-5 dage, men selve tidsforbruget er bare et par timer. 

MotiOllsmatcriel -træ : 

SI ibning og lakering 

Tætning af både 

Små snedkerarbejder 

Bevægelige dele og bes lag 

Mærkning af både og løsde le, 

navneskilte i b~ldehal 

Vedligeholdelse og gearing af årer 

Indkøb af materialer, væ rktøj og 

løsdele 

Opsyn med værksted og værktøj 

Opsyn med bådehal 

Motionsmateriel - glasfiber 

Diverse glasfiberarbejder som 
maling og udfyldning af sår 

Bådvedligeholdelse: 

Fortrinsvis vinter Sommer 

x 

(x) x 

x x 

x x 

x 

x 

x x 

x x 

x 

x 

Kaproningsmateriel vedligeholdes af kaproerne og Kim. 

Kritisk for materiei 
lets brugsværdi 

x 

x 

x 

Hvordan er det så gået i det forløbne ar ? Der er i vinter blevet lavet usædvanligt mange tæ tninger. Det 
kunne tyde på , at man har taget ret let på bådenes tæthed de s idste mange år. Men vi er kommet til bunds i 
problemet , så fremover skulle det ikke blive så galt. 
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Jeg har af egen drift moret mig med at sætte sommerarbejderne i sving og konstateret, at de kan udfø res af 
2-J pensionister, de r ved, hvad det drejer sig om. Medlemmerne har været hjælpsomme med at bære og 
løfte, og de har opdaget, at det giver pote at beskrive en skade ordentligt. Så vidt, så godt' 

Alligevel giver situationen anledning til betænkelighed på længere sigt. Det er jo kun de mest nødvendige 
arbejder, der er blevet udført. Man har forsøgt at stable et effektivt udvalg af yngre medlemmer på benene 
for at de kunne fa erfaring i bådvedligcholdelsc og for at skaffe en kontaktflade til medlemmerne. Det er 
ikke rigtig lykkedes. 

Mogens nævner i sit indlæg to modeller for fremtidig vedligeholdelse. Først kontingentforhøjelse og 
betalt arbejdskraft: d.v.s . ansættelse af yderligere en bådebygger. Det bliver svært at finde ell, som er så 
alsiclig, som jobbet kræver ,og som er villig til at indrette arbejdstiden til behovet. Han kan selvfølgelig 
hjælpe Kim, vores bådebygger, man det kan være svært for medlemmerne at forstå, at de skal betale 

ekstra, fordi Kim skal bygge nye både. 

Obligatorisk arbejdsordning for alle medlemmer er ikke praktisabel. Det er ikke muligt at fordele, lad os 
sige 500 arbejdstimer på 1000 medlemmer. Vi må foretage lodtrækning eller slå plat og krone. 

Vi skal diskutere disse emner på generalforsamlingen. Thomas mener, at generalforsamlingen ikke bliver 
beslutningsdygtig, idet der næppe kommer en trediedel af alle medlemmer. Det gælder jo kun lovændrin
ger. Mogens angiver, at der ikke er hjemmel i lovene til en arbejdsordning. Generalforsamlingen e r klub
bens højeste myndighed, og hvis den beslutter en ordning, må bestyrelsen føre den ud i livet. 

Jeg mener, at bestyrelsen skal forsøge endnu en gang med den frivillige arbejdsordning og så specielt ap

pellere til den lidt ældre del af medlemsskaren. Til dem, som har roet hornene af sig og som har pondus 
nok ti I at sætte andre i sving. Det er s impelthen for dårligt, hvis en klub med 1100 medlemmer ikke kan 
monstre bare 20-30 mennesker, der vil ofre lidt for fællesskabet. Og så er det ikke nok med annoncer.. der 
ska l lidt lobbyarbejde til. 

Nå r det er S2' vanskeligt at få kontakt til medlemmerne, hænger det nok sammen med, at der ikke er pre
stige torbundetmed vedligeholdelsen. Man har ikke tid, fordi man skal instruere, til kanindræberkursLls 

og hvad ved jeg. 

Hvis instruktører, diverse rochefer og specielt formanden ville bakke sagen op, verbalt såvel som 
skriftligt, ville meget være vundet. Så skulle materielforvaltcren ikke stå i ensom majestæt og snakke for 
sin syge moster. Det ville også hjælpe til at medlemmerne bliver mere materiel-mindede. Jeg glæder mig 
til at se formanden stå på forpladsen og fortælle et medlem at "sådan gør vi nu engang her". 

Biidarbejdet kan sagtens blive morsommere end at sidde og hale i et roergameter. Dt består i meget andet 
end lige det at slibe tommelfingeren Jlad på en dum båd. 

Knud klikke/sen (med/. nr. 737) 
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Forslag til behandling på gelleralforsanllillgell: 

I) Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at lade vores bådebygger Kim fortrinsvis bygge nye 
både i det kommende halvår. 

2) Vintervedligeholdelse af bådene foretages da af medlemmerne på frivillig basis, dog således at ell håd 
ikke kommer på vandet før den er istandsat i tilstrækkelig grad efter materielforvalterens skøn. 

3) Ved sæsonens start skal bestyrelsen tage stilling til, hvordan sommervedligeholdelsen skal finde sted. 

Begrundelse for forslagene: 

Det forlyder, at bestyrelsen/Kim ønsker, at DSR 's bådeværft skal bygge nye både, måske også foretage 
reparationer for andre klubber. 
Da Kim i sin tid blev ansat for at give medlemmernes bådvedligeholdelse en hårdt tiltrængt hjælp, kan 
man efter min mening ikke uden videre tage ham væk fra dette arbejde og dermed påføre medlemmerne 
en forøget praktisk eller økonomisk belastning. 

Forslaget tager endvidere sigte på at pålægge den samlede hestyrelse et ansvar for hådvedligeholdelsell, 
idet det ha[- vist sig, at materielforvalterelJ ikke alene kan mønstre den nødvendige arbejdskraft. 

P.S. Hvis generalforsamlingen beslutter sig til en obligatorisk arbejdsordning, bør de penge, som kommer 
fi'a medlemmer, som ønsker at betale sig ti-a arbejdet, holdes adskilt fra klubbens regnskab og udbetales, 
evt. kontant, til dem, som udfører arbejdet. Dette blev ikke gjort sidst, da vi havde en obligatorisk 

ordning. 

Knud Mikkelsen 

Redaktionen meddeler: 

Da færdiggørelsen afbladet har skullet afvente ev!. forslag til generalforsamlingen, hvor fristen er d. 23. 
oktober, vil dette blad udkomme en anelse forsinket i forhold til planen. 

Sætternissen havde været på spil i sidste nummer, således at teksterne til billederne fra DM (s. l4-l5) var 
faldet ud. De manglende tekster lød: 

Side l4 øverst fra.v.: Christina RindomiMette Mathiesen. T.h.: Karsten Nielsen 
Nederst :Anna HellebergÆmilie Hasløv. 

Side 15 øverst: Suveræn sejr i damernes dobbeltfirer til MathiesenJSørensenJPetersenlRiff Brems. 
r midten: Thomas Ebert & Thomas Poulsen - suveræne i toer uden styrmand. 
Nederst: Morten Tibian & Anders Brems - danmarksmestre i dobbelt-sculler. 
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Som det er fremgåel af Mogens Hauts indlæg i augustnummeret og bestyrelsens indlæg i septembernum
l11eret har klubben ~tore problemer med vedligeholdelsen af materiellet, idet alt for få er l11ødt op i 
vinterens løb til vedligeholdelsesdagene. 

Som jeg ser det, har klubben to muligheder: Enten at betale sig fra vedligeholdelsen ved ansættelse ar en 
eller Ilere personer fuldtids og en deraf følgende kontingentforhøjelse eller at genindføre e n 
arbejdsordning for medlemmerne i en eller anden form. 
i\t videreføre den nuværende politik med frivillighed synes ikke at være en brugbar løsning - desværre, 
det ville jo være den letteste måde at køre vedligeholdelsen på, at medlemmerne fi'ivilligt mødte op i 
tilstrækkeligt antal. 

.leg mener det er vigtigt at fastholde det princip, at det er medlemmerne, der varetager vedl igeholdelsen. 

Medlemmer, der gennem egen deltagelse i slibning, lakering m.v. har erfaret, hvor stol1 et arbejde repara
tion og vedligeholdelse er, vil behandle materiellet bedre end medlemmer, der er uden viden om disse 
ting. Det Iml være naturligt som medlem af en roklub at deltage i vedligeholdelsen af det materiel, man 

si ider på i løbet af sæsonen. 

Da det ikke er muligt at fil medlemmerne lokket til helt frivilligt, synes jeg, at Mogens ' ide om op
kr'ævning af et ekstra kontingent, der kunne tilbagebetales efter ydelse af et antal timers arbejde, lyder 
rigtig. Sii var der et incitament til at møde op til vedligeholdelsesarbejdet, og de , der ikke ville, må så se 

disse penge tabt og anvendt af klubben, fx til køb af professionel arbejdskraft. Ordningen kunne 
naturligvis laves sådan, at man var fritaget, hvis man havde været meget lidt aktiv med roning, samt at 

andet arbejde end vedligeholdelse kunne tælle. Ordningens udformning i detaljer må være op til 
bestyrelsen . 

.leg er skeptisk over for tanken om stigende anvendelse af professionel arbejd~kraft. Hvem er så de næste, 
vi skal aflønne? Rovagteme, som det også er svært at la frivillige til? Festarrangører? 
I en klub af DSR 's størrelse med 1100 medlemmer må det være muligt, at medlemmerne varetager 
størstedelen af vedligeholdelsen, men der skal altså noget incitament til for at fil folk til at møde frem, og 

det menerieg er opnået med Mogens' forslag. 

Jeg har derfor stillet flg . forslag til generalforsamlingen: 
I) Der opkræves I. oktober et ekstra kvartalskontingent fra alle, der betaler kontingent som aktive. 

2) Kontingentet kan tilbagebetales, når der er ydet et nærmere fastlagt antal timer med 
materiel ved ligeholdeise. 

3) Bestyrel sen afgør, i hvilket omfang andre arbejdsopgaver i klubben (som udvalgsmedlem, instruktør 
o.lign.) kan indgå i stedet for materiel vedligeholdelse. 

4) Ordningens nærmere udformning overlades til bestyrelsen. 

Som konsekvens heraf indsættes flg. i § 6 i klubbens love efter andet afsnit: 
" 1. oktober hvert år opkræves fra alle, der betaler aktivt kontingent, et ekstra kvartalskontingent, der kan 
tilbagebetales, når den af bestyrelsen nærmere fastlagte arbejdspligt er opfyldt." 

Lars Bundesen (Overskriften er lånt fra et af Lenins værker og belyder: Hvad skal der gøres?) 
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"Tortour de Gudenå" 

"Toptrænet Thor Nielsen slået a/samtlige DSR-roere ved GlIdenåen" 

Henover sommeren havde en gruppe kajakroere trænet tlilligt op til sæsonens store løb - TortOLu' de GlIdeml. 
Hvert år den første weekend i september tilbagelægger ca. 1200 mere eller mindre bindegale mennesker op 
til 120 km på søelllc omkring Silkeborg og på selve Gudenåen. 

At fa et arrangement som delle til at fungere er ikke helt ligetil. Der skal meget planlægning til at få styr på 
alt omkring transport, ovelllatning, hvem skal ro i hvilken kajak og hvem skal sove i hvilken sovepose (og 
sammen med hvem ... ). Men grundet en stor frivillig indsats tra især kajaklIdvalget lykkes det alligevel at fa 

alting på plads. 

Vi havde bevidst valgt Catlink, fClr at kajakroerne kunne vænne sig til den vindmodstand, som ville påvirke 
dem når de skulle ro henover Mossø med ca. 30 knob i timen og den hede ånde fra Thor Nielsen's store 
lunger i nakken. Set i bakspejlet er her et godt råd til andre Jyllandstarende. Skal I hurtigt til Jylland så vælg 
den absolut mest langsommelige færge. Catlink er godt nok hurtig, men er samtidig pr definition altid 
forsinket og klart dyrere end de andre muligheder. 

Vi ankom - som sædvanlig - tæt på midnat (selvom planen var før 22°°) og fik den traditionelle 
småforvirrede modtagelse af de gråklædte åndsboller fra Civilforsvaret. Vi blev indlogeret i et støvet 
klasseværelse med et stenhård! gulv og en lugt af sure madpakker ctc. Natten blev lang og støj fyldt - et er at 

en tUIl'oer kan finde på at snorke (ikk' K ... s), noget andet er når en kaproer åbner svælget og fYlder lungen 
med luft - tak for kaffe. 

Lørdag morgen inden start er et orgie i hugi og pytter fra sjatpissende nervøse roere. Vi blev vækket allerede 
kl. 7°0 fordi åndsbollerne skulle gøre rent på skolerne - og fik således god tid til at pudse udstyr og psyke af 
ti I den første dagsetape på 47 km på de store - og desværre storm fulde - søer Il'a Skanderborg mod 
Silkeborg. Det skulle nu vise sig, om Steen's nye aerodynamiske hovedform (uden skæg ... ) ville give ham 

den ekstra fart , som kunne sikre ham en plads i det efteltragtede (ube-)hår(e)de selskab. 

OSR's kajakafdeJing er i stigende grad en opvisning i udstyrstunge kajakroere med alt det nyeste i ovel1ræk. 
pagajer. Camelbaks mv. Derfor lignede roerne mest af alt en kamelkaravane da de slæbte sig ned til 
søbredden i Skanderborg. l dyrtkøbte kameJpukler skvulpede nøje afmålte energidrikke testet på lallllets 
førende institutter for optimal sportsudøvelse, mens en horde af "supporters" sværmede omkring dem som 
fluer om det kamelerne ikke tager med sig på deres vandring. Teamet er sammen~at udfra de nyeste 
principper omkring træning og omfatter i dag specialrster inden for medicin, ernæring, homoopati. biologi. 
jura. sygeplejen etc. Således kunne alt fra søvejsregler til hvepsestik (tak Thomas I) og bylder i røven 
behandles på s tedet. 

Opladning ved heavy metal er ikke en del af vores træningsprogram. men nar andre placerer en bil med 
nedrullede vinduer og 2 x J 00 watt på pladsen, så er der ingen vej uden om - headbanging kan fJktisk godt 
sætte en roer op til en ekstra udfoldelse - ihvel1fald kom vi hurtigt i vandet den dag. Efter en sidste kontrol af 

tape og sædepuder lykkedes det samtlige DSR-roere at fa pak.ket sig ned i deres kajakker og liste frem til 

sliIrtlinien, hvor en rortættet stemning allerede havde lagt sig over de ambitiøse og agressive kamphaner. 

Pludselig gik starten og i et inferno af sønderrevne kroppe, malende pagajer, skumsprøjt, råben og skrigen 
kom vores klasse - K l-tur - afsted på de første 30 km til Ry. Ikke langt fra starten drejede ruten ind på det 
første korte åstykke og kajakkerne blev pakket så tæt sammen at begrebet "burkajakker" Iii lige f()J'. Ved 
etapens eneste overbæring viste deltagerne at disse groft kunne opdeles i to gl1lpper - dem der har køkultur 

og dem som ikke har. Der var en skubhen og masen, som når Magasin sælger LId af deres Sloggi De [.lIxe. 
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Trængsel og manglende køkultur ved overbæringen kort for Mossø 
(ro/()· Martin Bierringgaard} 

Adskillige skiftede vejrguder på den tur og selvom det ikke dryppede fra oven, var der Især på Mossø bud 
ener de mere ustahile (ikk! N ... s). Samtidig var det fra starten klart. at Ciudcnåen i år havde en vanddybde 
som ville kunne- give selv en lavpandet grønlænder en solid hjernerystelse. Man skal ikke have roet mange 
kilometer før man indser. al nummer et er at hænge på en roer som ror en anelse stærkere end en ,elv, og 
som samtidig accepterer al man nasser lidt på hans kølvand Når den stakkels mand så efter 20-30 km går 
ned med flaget gælder det om slrab at finde et nyt offer. Selvom man fø ler sig som lidt af en parasit, er det 
netop den junglelov, som giver resultater pil Touren. 

For dem som var med første gang var overraskelsen stor over det æde- og omklædningscirkus, som møder 
roerne ved ankom sten til Ry. På et tætpakket areal tli\ede roere deres tætsiddende trikotter aL mens svedende 
supportere ihærdigt proppede rosiner og bananer ind i deres pippende gab. Som Bellevue prl en af 
sommerens bedste solskinsdage blottedes mere eller mindre veltrænede overarnlsbøffer og spændte blærer 
for de ivrige tilskuere. 30 minutter er ikke meget og på den dag endnu mindre - pludselig var der kun fa 
minutter til afgang og med en sidste honningmad dinglende mellem de trætte kæber hastede den enkelte roer 
ned til hroen for at kaste sig, kajakken og kamelpuklen ud i endnu et afsnit i det algefyJdte søhelvede. 

Første dags mareridt endte i Silkeborg. Efter at have faet kajakkerne på taget og retiet roere ud i deres fulde 
længde, kørte vi til Silkeborgs badeanstalt, hvor den rare bademester underviste i strækøvelser, tørrede rotøj 
og viste vej til det John Clcese'ske dampbad i de murede hvælvinger fl'a begyndelse afdette århundrede. 

Efter masser af pizza , pasta og vand, blev vi indkvarteret i en gymnastik sal, som efter lugten at dømme ikke 
var meget yngre end dampbadet og ydermere okkuperet af el par småpruttende og storsnorkende svenske 
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kajakgul1er. Heldigvis blev vi først vækket kI. 5°0 og fik derfo r en "god lang nats søvn" inden det søndag gik 
løs med de sidste 72 km. Efter at have fyldt vores maver med de medbragte kulhyurater og skrabet den 
værste is af kajakkerne, var vi klar til at skøjte ud på søerne i en tåge så tyk at Baskerville's hund vi lle fare 

vild heri. 
Heldigvis kendte de første roere vejen og så var det bare at hænge på til so len brøu ige nJlem og s kabte lidt 
mere klarhed over landskabet. 

Søndagens førs te etape på 32 km trak søm ud og skabte klarhed omkring hvorvidt Tange sø bør ned lægges 
pronto - si kken en 1. ... sø - laJlg som den kinesi ske mur og lavvandet som var bunden belagt med Always 
Ultra . Videre g ik det med væskende vabler og ømme balder de næste 24 km til Langå. Touren var nu ren 
fisejlads og tempoet blev derfor - med en barmhjertig medstrøm - en anelse højere. Efter Langå var der "kun" 
16 km til Randers og det var nu ved at være ticl til at køre på den store klinge - tempoet blev forceret og de 
toptrænede DS R-roere begyndte nu at smide de arme stakler fra andre og mindre ambitiøse klubber som 
pærer fra et træ om efteråret (det sædvanlige Titus-sludder). 

At glide over mållinien efter 120 km er ren eufori. Hormonerne pumper nll1dt i kroppen og selv de mere 
feminine roere begyndte straks herefter at udvikle overskæg og hår på hrystet. Et godt råd til l ourens 
arrangører er dog at installere en kran, som kan hejse de langarmede og krumryggede legemer ind over 
kanten på den - i den sammenhæng - umenneskeligt høje ponton ved målet. Sjældent har så mange 
mennesker på en gang forsøgl at imitere klokkeren fra Notre Dame. Det er clog helt fedt igen at være 
landkrabbe og vide at sæsonens store mål er vel overstået. Dårlige håndled, ødelagte halde r, vabler og ømme 
muskler bliver g lemt for en tid. Man har flyttet en grænse inden i sig selv og kan igen lade skægget gro. 
Alligeve l er det svæl1 at mobilisere energi til at fa al grejet pakket ned og uden supporternes hjæ lp var vi nok 
ikke blevet klar på del1Jlc side af jul. Skønt at vende snuden hjemad. Tak til alle de medvirkende for clen 

gode stemning og et drøngodt arrangement. 

Titus Gylvin og Niels Holme 

Den er stor! 
Den er tung! 
Navnet er Guld 
OL-Guld 
Halsen tilhører Poulsen 
Thomas Poulsen 
OL-Guldvinder! 
SE HAM! 
SE DEN! 
Onsdag 27.11 kl. 1930 
på verandaen. 
Kun for dem der tør!! 
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Moselturen: Wein und Weiber 
IltSaren Larsen 

Roferie i Tyskland - landet med Wein, Weiber und Gesang - var ct perspekliv, som i september lokkede 
I I DSR-roere til Trier for at ro langs Moselfloden mod Koblenz. Floden snor sig smukllangs stej le bjerg
skrZlI1inger, bvor der er vinmarker på de særeste og mest utilgængelige steder. Ud over vinmarkerne er 
landskabet præget af mange små landsbyer, præcis som de kendes fra vinetiketterne, samt borgruiner, so m 
knej se r stolt over mark og by. 

Til turen havde vi lejet en noget speciel båd af det tyske roforbul1d, - en såkaldt barkebad, der vel nærmest 
er en tlodpram med årer. som har plads til max. 12 personer. Bilden skulle også kunne rumme 12 
personers bagage. men del var kun lige lil øllet - eller måske rettere hvidvinen, at det kunne Jade s ig gøre. 

Den førsle weekend deltog Susanne, som i øjeblikket bor i Mainz. Hendes deltagel se skulle komme os til 
stor gavn, bl.a. fordi vi skrabede mod en speedbåd, da VI lagde til ved den første campingplads. Dette 
uheld blev vi sandt at sige gjort opmærksom på næste morgen, da en vred Haus/rau kom farende med 
politiet; mindre kunne åbenbart ikke gøre det. Om vores redning skyldtes gode argumenter eller Susannes 
chalme og røde hår må forblive uopklaret, men betjentene optog en rapport, der blot vi s te, at skaden val 
minimal. Til gen gæld udleverede den ene betjenl s it privatnummer til Susanne I Efter dette udramatiske og 
ve l nærmest hyggelige møde med det tyske Wasserpolizei kunne vi fortsætte vores færd på Mose\. 

Da Mosel er et kendt vinomrilde, er der vel intet mere oplagt end at besøge en vingård. Vi havde ikke 
rlanlagt noget besøg på forhånd, men det lykkedes at gribe f<lt i en forbipasserende vinbonde, som lod sig 
overlale til al forklare os om vinprocluktionens mysterier, endda med en balv times varsel. Vinbonden, 
som var rund og gemytlig, viste os sit produktionsanlæg og forklarede vidt og bredt om, hvordan man 
dyrker druer og laver dem om til vin . Bagefter bod han på smagsprøver, og vi kunne nu smage, at hans 
metode giver vin, der er bed re end gcnnemsnilt,~t på denne egn. 

På vej "enncm en ,,{de mange sluser 
(fi)!o. Torbjol'l1 urunne!) 
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Når man ror fra Trier til Koblenz, ror man rent faktisk ned af Mosel. Derfor skulle vi igennem adskillige 
sluser undervejs. Også her holdt Bente båden i kort snor, når hun firede os ned, mens vandstanden i slusen 
faldt. 

Det er nu heller ikke helt nemt at manøvrere en båd gennem sluserne. Det opdagede Kurt. da det flere 
gange lykkedes ham at fa bådshagen ti I at hænge fast i slusemuren. Situationen fik et navn: 

Kurt .I'uhsl. -en' at lave en K. At få en bådshage til at hænge fast, mens vandstanden i 
en sluse falder, så bådshagen er i fme for at knække eller gå tabt. 

Det er ret nemt at lave en Kurt, hvis man har bådshagen under årerne, mens man holder fast i kanten. En 
Kurt kan nemt medføre, at man må ro uden bådshage. - og så kan det jo let blive surt. 

En anden nyskabelse på turen skete ved nattetide: Som bekendt kan nogle piger være så længe i bade
værelset. at man skulle tro de ville overnatte der. På moselturen så vi måbende deltagere for første gang, 
at nogle rent faktisk gjorde deU Sagen var. at Helle og Cecilie mente, at det enten var for koldt. for viidl -
eller hvad det nu kurll1e være - at sove i telt, så de foretrak campingpladsernes toilet- og vaskcl'lIm. 

Langt det meste af tiden var vejret fint. men de sidste dage var det regnvejr . Måske var det derFor gassen 
var ved at gå af ballonen til sidst. Den var også gået af gasflasken. fordi en behjertet sjæl havde (ømt den i 
nattens mulm og mørke. Så slap vi for at diskutere. om vi skulle lave mad i øsende regn eller spise på 
restaurant. Det var bestemt ikke første gang vi spiste ude på den tur, men det var her vi for alvor fik hørt 
tysk Gesang fra nabobordet. 

Med den afslutning skuJle vores behov for Wein, Weiber und Gesang vist være dækket i denne omgang. 
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Groft indbrudstyveri i 
DSR! 

Natten mellem mandag cl. 30. sept. og tirsdag d. 
l. okt. har klubben haft indbrud, hvorved omsæt
ningen fra høstfesten blev stjiIiet. Et ærgeligtlab. 

der heldigvis bliver dækket af [orsikringen. 
l:3estyrelsen har herefter anska ffet et kraftigere 
penges kab (nej, ikke fra rrall z Jaeger, Berlin). 
der skulle I'orhindre gentagelser. 

Sonl I'ølge af denne kedelige begivenhed har 
bestyrelsen bedt redaktionen om at indskærpe 
klubbens medlemmer, at man tænker i tyveri

sikringsmæssige baner og bl.a. sikrer sig, at 
klubhen er behørigt aOåst, når man torlader den 

som sidste mand mik. 

Som det er de fleste bekendt. kan man erhverve 

en nogle til klubben hos Mogens Haut mod et 

beskedent depositum. således at man er sikker på 
at kunne komme ind, selvom døren er låst. 

Da der også i nden for de seneste måneder har 
væl"el til fælde af tyveri af bl.a. tegnebøger, bedes 

medlemmerne for deres egen skyld opbevare 
deres værdigenstande forsvarligt. 

Det e r muligt. at der vil blive truflet yderligere 
sikkerhedsforanstaltninger eller blive opsat nogle 
retningslinjer mod tyveri. l så fald vil der blive 

givet nærmere ori entering her i bladet. 

Diæten er blevet deres 
livret 

Et billede af Danmarks OL-guldfirer, heriblandt 
DSR's Thomas Poulsen. pryder sundhedsbladet 
Helses oktobernummer. og inde i bladet tinder 
nl iln en artikel om, hvordan diæten er h/evet 
deres livret. som overskriften lyder. 
Lelvægtsrncrnc lever af en t"edtt:lllig kost med 
masser ar kulh) urate l" Nul smør pil hrndet. 
magert og torstegt kod samt ris. karto Il e r. rasta. 
gronsagcr og frugt. Hertil ~7-4() limers træning 

om ugen samtjernviljc. Så har Illan reeepten pil 
OL-guld i roning. 

l den efterfølgende artikel i bladet fortæller 

guldfirerens diætist. DSR 's Regitze Siggaard. 
selv tidligere verdensmester i letvægtsl'Oning.ol11 
hvordan eliteidrætsudøvere får topresultater med 
lupkost. 

I.n 

• 
• • 

Større vinsortiment 
Bestyrelsen har besluttet ål satse på et mere 
vat'ieret vinudbud i klubben end hidtil. Der er 

lagt ud med indkøb af gode tilbud på vin fra 
Spanien, Portugal og Chile, og fremover vil der 
blive købt ind arvin fra Illrskellige lande, nJrue r 
måtte være gode tilbud, sflledes at der vil blive 
noget for enhver smag. Ligeledes vil der blive 
mulighed for køb arvin pr. glas, ogsii på 
hverclagsaflenerne 

Nyt trykkeri 

Som meddelt i sept.nr. af bladet har klubben 
måttet finde et nyt trykkeri. Efter indhentning af 
tilbud er valget faldet på Offseta, der også har 
trykt de to foregående numre. En konsekvell5 af 
ski ftet Cl', at bladet nu trykkes på et bedre papir. 
hvilket forbedrer gengivelsen af billeder i bladet 
og således bevirker et kvalitets løft i bladets 
udseende. som red;tl<tionen håber. at læserne vil 
værdsætte. 

,\ /('d .. e/llig hd,,,n /'"d"ktilinllJ1 

17 



Glimt fra sæsonen 

Ved kanindåhen i august gennemgik ca 75 kaniner pinsierne jor at bltve rtgti~e roere 
(j% Melie Lyhneborg) 

Eksperter I HJr'lmsjo-slang må afgørp, hvad der er den korrekte betegnelse for Thomas Krumholts 
handlmg over for Dorthe Bartels. (lv/åske en " Thomas" n (Foto. Lars Bundesen) 

Karen Jensens scullers/il i Hje/msjo .\yn/es noget påvirket af OL-gymnastikken Rygterne siger, a/ Mogem 
vtl gøre denne øve/se obliga/orisk Iii erhvervelse aj Kuller-ret (FOlD Lars BlInde~en) 
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Danske Studenters Roklub - Strandvænget 55 - 2100 København ø 
Postgiro 500 34 66 - Kontortid onsdag og torsdag kl. 18 - 20 

Telefon (køkken og kontor) : 39296326 
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal) : 31 1858 11 
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Østerbrogade 88F,st. 
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31 380997 
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Charlotte Ringius 
Rosenborggade 6,4.th. 
1130 København K 
33933308 
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Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
39298499 

Motion+ ro chef: 

T eis P Hansen 
Manøgade 10, 2.th . 
2100 København ø 
39298802 
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Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
45885886 
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Johan Frydendahl 
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45858605 

Materielforvalter: 

Christian Pedersen 
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2100 København ø 
39274620 
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Køgemester: 

Susanne Agersnap 
H.CØrstedsvej 63 
1879 Frdbrg. C 
35368805 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 

Kasserer: 

Nis C. J. Schmidt 
Hvedevej 14 sI. 
2700 Brønshøj 
31284871 

Sekretær: 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
45858605 

Sekretær: 

Thomas Krumholt 
Carl Johans Gade 5,4.tv. 
2100 København ø 
35264648 

Instruktionsroehef: 

Karen Brems F øyn 
Valbylangg.108,1 .th. 
2500 Valby 
36457324 

Kaproningsudvalg: 

Bettina Frederiksen 
Sofievej 10, stiv. 
2840 Holte 
4541 06 17 

Motionsroehef: 

Jesper Petersen 
Brøndkærvej 15, 2.th. 
2500 Valby 
36 1701 01 

Kajakrochef: 

Dorthe Bartels 
Hjelmsgade 2, 2.tv. 
2100 København ø 
39274882 

PR-arbejde: 

Jacob Nordby 
Nordre Fasanvej 60 
2000 Frederiksberg 
31 870495 



Dato 

3/ 11 

10111 

24/ 11 

15/12 

Tilmelding: 

02634 I<HC 96 000 
JO HAN FR YDE MDAHL 
EI'fGBA KI< EN 27 
2330 V IRUM 

Orienteringsløb 1996 

Løbsl)'ne Skov 

Gåsehus Ravnsholt 

Jættemil Teglstrup HegnlNyrup 

Gåsehus Ravnsholt 

Julekispus Ravnsholt 

Arrangør 

DSR 

OK 73 

DSR 

DSR 

Gåsehusløb:_Mødetidspunkt: Søndag mellem kl. IO og 12. 
3 baner på ca. 3, 5 og 8 km. 

Øvrige løb: Johan Frydendahl, Engbakken 27, 2830 Virum, 
tlf. 38 176252 (arb.), 45 85 8605 (priv). 

Tilmelding senest 14 dage før. 



Ci~6~4 . K+\C 1 6.~ 

IJ 1 BEKE DELFS JAt'~~=;EH 
E OP GERl..h1HGE.T 7 8 , s-r. -rH . 
. ~ 1 C.l1J KuBEHHAI .. lt·\ i2l 

Orienteringsløb 1996/1997 

~ Løbstype 

15/12-96 Julekispus 

5 / 01-9 7 
12/01 

2 / 02 
23/02 

2 / 03 
9/03 
9/03 

]4/03 
15/03 
16 / 03 
22/03 
25/03 
27 -2 9/3 

Tilmelding: 

Nytårsstafet 
Gåsehus 
Gåsehus 
Gåsehus 
B/C 
Gåsehus 
B 
Nat-Spring Cup 
A-Spring Cup 
Stafet-Spring 
6. Div. 
D-Stafet 
A-påskeløb 

Ravnshol t 

Jyderup 
Ravnsholt 
Ravnshol t 
Ravnsholt 
Hamborg Skov 
Ravnshol t 
Lellinge 
Stenholt Vang 
Høv elte!Tokkekøb 
Gn.bskov Mårum 
Lekkende Skov 
Ravnsholt 
Stensbæk/ Frøslev/Hjelm 

OCI[J 

Arrangør 

W*. DSR *.* 

Holbæk OK 
DSR 

••• DSR .*. 
.** DSR ••• 
Storstrøm Skovkarle 
..... DSR ••• 
Køge OKilde 
E'IF / OK Øse 
FIF / OK øst 
FIF / OK øst 
Herlufsholm 
S.G. 
OK SYD / HTF 

Gåsehus l øb: Mødetidspunkt: Søndag mellem 10 og 12 
3 baner på ca . 3 km. 5 km og 8 km 

øvrige løb : 

(14 dage før) 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 

tlf. 38 17 62 52 (arb. ) 

45 85 86 05 (priv) 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

.( 
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Rotøj 

Ny sending rotøj, 
(bedre syning, samme farver) 

Rodragt (med DSR tryk) 

Rod ragt (sort bomuld med stribe) 

Roshorts (uden tryk) 

Størrelserne er M, L, XL 

350 liT 

350 kr 
170 kr 

- andre størrelser kan bestilles. Læg en bestillingsseddel med 

navn, type, størrelse på kontoret att: Dorthe Bartels. 

Ældre model rotøj: 

Rojakke 
Rodragt (med tryk) 

Rodragt (ensfarvet blå, uden tryk) 

Tigh ts (med tryk) 

Hilsen Dorthe 

500 kr 
250 kr 
250 kr 
150 kr 

, 

Aktivitetskalender 1996 

I Søndag 8. dec. Billedaften - HjeiJnsjo 1996 kl. 19.30 

I Lørdag 14. dec. Julefrokost k! 19.00 

I rirsdag 31. dec. Nytårsfest kl. 17.45 

l Mandag 13. januar Møde for kajakinteresserede kl. 1930 

Vinteraktiviteter 
Som sædvanlig vil der i vinterens løb blive afholdt diverse hyggeaftener med spil, forevisning af billeder fra 
langture m v. Redaktionen har ikke modtaget informationer om præcise tidspunkter for disse 
arrangementer. så hold øje med opslagstavlen, hvor arrangementerne vil blive bekendtgjort. 

Badminton 
DSR giver også medlemmerne mulighed for at spille badminton, idet klubben har rådighed over to baner i 
Svanemøllehallen hver lørdag formiddag kl. 9-12 (bane 8 og 9) Hvis du er interesseret i at spille, kan du 
reservere en bane i en af timerne ved at skrive dig pil opslaget på opslagstavlen 

Adventsroning 
For de friske i klubben bliver der mulighed for adventsroning hver lørdag k1, t 3. Efter roningen gratis 
gløgg og æbleskiver' Arrangør: Motionsudvalget 

Reda ktionen oplyser, at der ikke planlægges udgivet noget blad i januar måned. Næste nummer af 
DSR-bladet forventes på gaden primo februar Du har derfor over en måned til at lave dit indlæg til første 
blad i 1997 og således være med til at give bladet en god start pA det ny år. 
Der må stadig være oplevelser fra sæsonen, der kan fortjene en lille artikel i bladet. Redaktionen efterlyser 
således stadig en artikel om, hvordan det er at være kanin i DSR. Mon ikke også en af de mange del1agere 
i sommerens langture ved Hvaler-øerne i Norge kunne forfatte en lille beretning om oplevelserne deroppe? 

Redaktionen ønsker alle læserne en glædelig jul og et godt og aktivt 
nytår. På gensyn i 1997 med forhåbentlig mange gode indlæg til DSR
bladet. 
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Klubmesterskaber 1996 
Hermed "iler" klubbladets udsendte med en såkaldt øjenvidneberetning fra en solbeskinnet 
bygelørdag sidst i september Tidspunktet var kommet til at identificere de af klubbens medlemmer, 
for hvem sommerens roning havde båret størst frugt. Nok havde klubbens roere vundet medaljer ved 
diverse marginale konkurrencer i udlandet (OL + VM), men den ultimative test er og bliver 
KLUBMESTERSKABERNEI Hvem af denne udvalgte skare, som kendetegnes ved græske (eller 
romerske?) gudekroppe og stålsatte viljer, ville løbe afmed sejren? 

Scenen var sat til kl. 1800 Luften var tyk af spænding - spændte overarme. spændte maver og 
spændte spændholdter - hvor meget mere spændende kunne det blive? 
Alt teknisk personel var på plads: Ole, Davis og Niels på motorbåd, startskud og mellemtid samt 
Jørgen Blom på mål. Mesterskaberne kunne tage deres begyndelse. 

I et væk lagde atleterne fra land for for at tage kampen op og bevise for gud og hvermand. hvem de 
sande klubmestre skulle være. [takt med mesterskabernes afvikling skiftede vejret fra solbeskinnet 
blikvand til en rasende orkan med alt godt fra oven. det var som at selv vejret blev påvirket af 
situationens alvor. Atleterne kæmpede intenst mod modstandere, muskelfibre og elementernes rasen. 
Afstanden til målet syntes uendelig og gav rig lejlighed til at fundere over, hvad motivationen i 
grunden havde været til denne intense, anstrengelse. Var sejren, og dermed æren, den sande 
motivation, eller dækkede den bare over et andet og mere basalt behov? Spørgsmålet kunne først 
besvares, når sejren var i hus. 

Tilbage på land stod det snart klart for de nye klubmestre, at æren i sig selv ikke alene havde været 
motivationen for måneders målrettet træning For hvem kunne se på disse smenepinte, ildelugtende 
mennesker, at det netop var dem, der var de sande klubmestre? nej - motivationen måtte fmdes 
andetsteds. 

Den sande motivation bag disse klubmestres stræben skulle dog allerede blive afsløret ved den 
følgende aftens høstfest. For udenforstående og nye kaniner måtte sceneriet, der udspillede sig denne 
aften have været en bizar forestilling Aftenen igennem er det tilbagevendende samtalepunkl (ro Jer, 
som oftest bli'r nævnt i forbindelse med en god portion eder og en vis motion+ -rochefs navn. 

På et givet tidspunkt under middagen rejser dette ganske udmærkede menneske af en motion+ -chef 
sig for at lykønske klubbens nye mestre, men hvad bli'r der mødt ham? HÅN og atter hån. - Og helt 
galt går det, da selvsamme person ønsker at gratulere hver af de nye mestre med trøjer af lidt ældre 
årgang, men i øvrigt af ganske udmærket kvalitet. Stemningen piskes op og antager på et tidspu nkt 
karakter af lynchstemning. det er på dette tidspunkt, at det går op for klubbladets udsendte, hvilke 
simple mennesker, disse cremen af klubbens roere i virkeligheden er. Motivationen for alle disse 
måneders træning og slid var i virkeligheden (rojer - ikke hæder og ære og andre gode gamle dyder, 
men nye trøjer I Det synes jeg er simpelt I 

Klubbens udsendte ønsker at være anonym (men læserne kan jo nok gætte, hvem der gemmer sig bag 
anonymiteten, ellers har I juleferien til at fundere i, red.) 

Navnene på disse simple mennesker er som følger 

Nytårsfest 19996/97 i Danske Studenters Roklub 

Traditionen tro arrangerer vi igen i år nytårsfest i DSR 

Max deltagerantal 150 personer, så skynd dig at erhverve en billet i baren og 
gå ikke glip af dette enestående tilbud. Tre retters menu med vin samt 
kransekage og champagne. Pris 200 kr. 

Entre efter kl. 23.0030 kr. for kransekager og champagne, indgang gennem 
døren ved baren. 

Start kI. 17.45. Oll kan selv vælge en drink i baren. 

KI. 18.00 ser vi Hendes Majestæt Dronningens nytårstale i kongeværel set. 

KI. 19.00 middag med tre retters menu. 

KI.OO.OO 1997 champagne og kransekage. 

Påklædning smoking (gælder ikke damerne) eller lignende. 

Skriv dig på listen i baren, og køb billet i baren fra 2. december, og senest 
torsdag d. 19. december kl. 20.00. 

MotionsudvaJget 

~R DU I KKE. G~A D rOR, 
AI VI I KKf. HOL.DT DO 
NYT)lRS0IWE. HOS OS ~ 

Dt.T GØR VI, DIN DRUK -

~ MAs! 
I I 
"\Il. 



Et eksempel på hvorledes et "projekt" med 
bådvedligeholdelsen fungerer. 

I sidste nummer af bladet havde Søren og undertegnede en artikel i bladet, hvor vi skrev om, hvorledes vi 
forestillede os, at båd vedligeholdelsen vil komme til at foregå i fremtiden 

Vi vil i de næste numre afbladet følge nogle afde projekter, der er sat i gang vedr materielvedlige
holdelse- og klargøring. 

Hvis man ser på siden af, vil man et eksempel på et projekt. Det er vores hensigt at skrive en kort status
rapport på projektet indtil projektet er slut. Det er vores håb, at der vil komme mange "projekter" i gang i 
løbet af vinteren Materieludvalget vil så sørge for, at de projekter, der er kommet i gang eller skal sættes i 
gang, vil blive fulgt og beskrevet i bladet og på opslagstavlen i bådehallen. 

I bådehallen op ad væggen til vestibulen er der to store opslagstavler, hvor alle "projekterne" vil blive sat 
op, og der vil stå om et projekt mangler yderligere personforstærkning Det er så vores håb, at de med
lemmer, der har lyst til at hjælpe med bådvedligeholdelsen, skriver sig på, og at gi-tippen der står for pro
jektet kan samarbejde om at løse opgaven. 

Projektet "Navn på bådene" er i gang, men det ville være rart, hvis der er et medlem mere, der ville være 
os behjælpelig med at gennemføre opgaven. Hvis man er interesseret i at deltage kan man skrive sig p listen 
i bådehallen, så vil man snart blive kontaktet. 

Husk at hvis du har ideer til projekter, skal du henvende dig til materielforvaJteren Søren Larsen. Materiel
udvalget vil sørge for, at der hænger skemaer nede i bådehallen som medlemmer med "projekt"ideer kan 
udfylde. Giv dit/jeres forslag til materielforvalteren, læg forslaget i postkassen i slyngelstuen eller send et 
brev til materielforvaheren, så vil han kontakte jer. 

Materielforvalteren vil i meget nær frremtid komme med flere forslag og eksempler på projekter i bladet og 
på opslagstavlen i bådehallen, som vi mere er vigtige at få løst. 

Vi kan ikke garantere at alt vil komme til at gå som smurt i starten, men vi regner med, at medlemmerne 
deltager i omstruktureringen afmedlemsarbejde i DSR. 

Med venlig hilsen 
Den forrige materielforvalter. 

ChrislIan Pedersen 
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Niels Helweg-Larsen 85 år 

Et af DSR's mangeårige medlemmer, 
forlagsboghandler Niels Helweg-Larsen, 
fylder d. 4. december 1996 85 år. 
Helweg-Larsen blev medlem af DSR i 
1936 el. 1937 og var i en årrække der
eRer ivrig langtursroer, bl.a. med mange 
ture i Norge. Han var dereRer i en del år 
inaktiv, men har i de seneste år været 
aktiv som medlem af det såkaldte tirs
dagshold, der omfatter en gruppe aktive 
ældre medlemmer af DSR. 

Niels Helweg-Larsen er medstiRer af 
Thaning & Appels Forlag, der tilførte 
bogmarkedet mange markante og 
smukke udgivelser Han har desuden selv 
forfattet to erindringsbøger Mit navn er 
Nt/MI/m - borgerlige bekendelser (1979) 
og Muntre mil/der - og mindre mllntre 
(1980). En tredje bog, LYKKEpå REJ
SEN, der også indeholder beretninger om 
langture, er netop udgivet på Greens 
forlag. En artikel af Niels Helweg
Larsen, Vi horer Dere er dal/ske, der 
bl.a. omhandler en langtur til Norge i 
1946, blev bragt i DSR-bladet i april 
1995. 

LB 

JEG VIl- I KK(; UU?t: RT 
sveMMt:! 

De( BfHelJtJI,:::t& SltT /l1J<[
:JEG Bl-IVC:R fARt: FA 

UlNo:JOAæJ HEU MIT !N 

\ 

h'lAD HVIS 
DU FIlLDæ 
UDFRA 

"N B/W? 

Foto: Rigmor Mydtskov 

7 
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VINTERRONING I KAJAK 

6 bud på at overleve vinterroning: 

.. Ro kun i dagslys 

.. Ro aldrig alene 

.. Ro altid tæt ved land 

.. Ro altid med våddragt 

.. Ro altid med redningsvest 

.. Ro kun i sikkert vand - aldrig når der er is III 

Husk !!! Vinter-roret i kajak er påkrævet. 

KAJARONlNG l DSR - HVAD ER VORES MÅL? 

Kajakudvalget har planlagt et møde for aJle kajakinteresserede omkring kajakroning i DSR i freml iden. På 
mødet vil der være oplæg til åben debat om bLa. følgende spørgsmål 

Hvad er målet for kajakroning i DSR ? 
Hvor mange kajakroere har vi plads til? 
Hvilke økonomiske rammer er der for kajakroning i DSR ? 

Reserver allerede nu mandag d. 13. januar kl. 19.30 - 21.30 

Med venlig hilsen 

Kajakudvalget vIErik 

Billedaften - Hjemsjo 1996 

Sø~dag d. 8. december kl. ~ 930 afholdes hyggeaften med billeder fra årets scullertræningslejr i Hjelmsjo, 
henblandt undertegnedes dias fra første uge. Var du med i år, så mød op, og medbring dine billeder, hvis 
du tog nogle. Har du ikke været i Hjelmsjo endnu, så mød op og se, hvad du kan glæde dig til til næste års 
tur. 

Der vil ikke være mad denne aften, men kaffe, te og kage. 

Lars BlIndesen 

, ., 

Sådan finder du Gåsehuset 

DSR 

o 51JO-.. 
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· Glimt fra klubmesterskaberne 

Glade kajakpiger efter konkurrencen (Fotos. Lars Bundesen) 

IO Lars Kristensen og Vahan Ter-Verdanian - mestre i dobheltkajak 

\. 

I 

(, 

r 

Vinderne i 4-åres inrigger jor damer jar uddelt trøjer 

Jeg er klubmestel" (Karen Jensen) Vahan Ter-Verdanian - tredobbelt mester i kajak 
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Orienteringsløb i DSR 

En suveræn vinteraktivitet! 

En af DSRs bedste vinteraktiviteter er orienteringsløb Mange medlemmer er ikke opmærksomme på, at 
DSR arrangerer et o-løb hver tredie søndag vinteren igennem 

Datoerne for o-løb står på bagsiden af klubbladet. Bemærk, at det er de løb, der betegnes "Gåsehusløb", 
der er DSRs egne. 

Alle løbene udgår fra Gåsehuset i Ravnsholt ved Allerød. Gåsehuset er et ældre sommerhus, som er ejet af 
DSR. Det kan i øvrigt bruges af alle DSRs medlemmer efter aftale med husforvalteren 

På løbsdagen møder man i GåseilUset mellem kl. 1000 og 1200. Placeringen af Gåsehuset er vist på kortet 
med en cirkel. Det er muligt at tage S-toget til Allerød og gå derfra, men de fleste cykler eller kører i bil. 

I Gåsehuset rar man udleveret et o-kort, og man tegner derefter selv ruten af Der er altid tre forskellige 
ruter. En på ca 3 km, en på ca 5 km og en på ca. 8 km Der kræves ingen forkundskaber, og det er muligt 
at få lidt instruktion før start De første gange kan det være en fordel at starte to og to eJler i små grupper 
Hvis du har et kompas, så tag det med, men der er også mulighed for at låne. Hele arrangementet koster 
20 kr pr o-løb. 

I løbet af vinteren sker der også andet end de almindelige Gåsehusløb. En del af de mere energiske DSR
løbere deltager i andre klubbers løb. DSRs klubmesterskaber i orienteringsløb afllOldes ved sådan et løb 
Alle DSR løbere melder sig til samme bane ved en anden klubs arrangement. Den af DSR-Iøberne, der 
klarer sig bedst, bliver så klubmester, uanset placering i forhold tilløbere fra andre klubber. 

Det sidste Gåsehusløb før jul er det såkaldte "julekispus" Hvad der sker på dette løb ved kun arrangørerne, 
men det plejer at have noget at gøre med at finde vej og løse nogle opgaver, der har med jul at gøre 
Bagefter er der æbleskiver og gløgg i Gåsehuset. 

Hvis du bliver bidt af o-løb, så kan du melde dig ind i DSRs o-sektion for 30 kr. Dermed er du medlem af 
en "rigtig" orienterings-klub, og du kan deltage i alle de mange orienteringsarrangementer, der er over hele 
landet hver weekend året rundt. Det er ikke nødvendigt at være medlem af o-sektionen for at deltage i 
Gåsehusløbene 

Vi er normalt 15 - 20 løbere ved Gåsehusløbene, men vi kan sagtens være flere, så vel mødt til næste løbl 

Jacob Nordb} 
l, 

Rostatistik 1996 

Top 20: (opgjort medio november) 

Medlemsnr. Navn Anlal roede km 

I t318 Thomas Kjøller Krumholt 1688,2 

2 3436 Karen Kristine Jensen 1504, I 

J 3207 Yvon Lindschouw 1398,9 

4 3107 Jesper Petersen 1280,5 

5 1431 Trine Fischer Hansen 1201,5 

1

6 2850 Jens Reimer 1190,5 

7 2825 Niclas Magnussen 1120 

8 3275 Britta Kristoffersen 1078 

9 183 I Klaus Holme 965 

IO 1238 Kurt Jacobsen 936,5 

II 534 Dorthe Bartels 906 

12 2763 Søren Larsen 867,4 

13 729 Anders Føyn 837,5 

14 1860 Franz Stefan Alstrøm 800 

15 165 Vibeke Delfs Jansen 765 

16 2572 David McKenna 751 

17 1174 Niels Henrik Marker 713 

18 1706 Lotte Ørnø 707 

19 1231 Marlene Lund Nielsen 680 

20 51 Anders Bo Christensen 656,5 

STILLINGSANNONCE 
MOIionsudvalget søger nye medlemmer Vi er i øjeblikket 8 medlemmer. Vi arrangerer små ture og et par 
afDSR's fester og sørger for, at der er rovagter fem gange om ugen. 

Dine kvalifikationer: 

Du er engageret i roning og du kommer jævnligt i DSR 

Vi kan tilbyde dig 

Et spændende ulønnet, sjovt "job" med masser af udfordring i og en mulighed for al lære en masse roere at 
kende. 

Henvendelse tilmotionsudvalget / motionsrochef Jespe/ l'elel'sl'/I. 1/( 36 /7 O/ O! 

-



JurLE~G)(RNASTIK 
Der er ingen grund til ikke at holde sig i fonn over julen, snarere tværtimod. Følgende 
skema fejer enhver dårlig undskyldning af bordet, for her er listen over gymnastik
aktiviteter i julen. 
Indtil 22. december er der nonnal undervisning, men fra 22. december lil 3. januar er 
programmet som følger: 

Dag / Dato 0700 16:00 1700 1830 1845 

Søndag 22/1 2 • - - Pernille -
Mandag 23/12 - - Christina -

Tirsdag 24/12 J ngen gymnastik 

Onsdag 25/12 Ingen gymnastik 

Torsdag 26/12 Ingen gymnastik 

Fredag 27/12 Asbjørn - Susanne -
Søndag 29/12 • - - Pernille - -
Mandag 30/12 - - - Mette -
Tirsdag 31/12 Ingen gymnastik 

Onsdag l/l 1997 Ingen gymnastik 

Torsdag 2/1 1997 - Ulla Susanne Susanne -

Fredag 3/ l 1997 Asbjørn - Lisbeth - -

Fra 3. januar er alt igen nonnall (bortset fra at vi skal leve op iii nytårsforsætteme om at 
motionere mere) 

* Danseundervisningen om søndagen fra Il :00 - 13:00 holder pause i julen. Sidste gang 
inden jul bliver 15. december, og første gang efter jul bliver 5. januar 1997 
Danseundervisningen vil fortsætte efter jtd om søndagen satrune tid til og med 15. marts -
JUHUU [JUttil I·JUBII[I!tt!! 

ØVRIGE AKTIVITETSNYHEDER: 

• Vi prøver at finde en danseinstruktør til at undervise mandag aften fra 20:00 - 21:00. Så 
hvis du ikke kan komme til dans om søndagen, far du forhåbentlig chancen her. 

Den hyggelige tradition med SØNDAGS-MAD vil blive taget op igen efter jul. Første gang 
bliver søndag d. 12. januar. 

Se opslag i klubben og læs næste nummer afklubbJadet for mere 
infonnation 

6 

Projekt navn: Navne p~ b~de 
-- -
Proj~kl begynd: 19/11 - 1996 Projeklet fOI"V~nles Hfsluttel I /3 - 199 

OpgHve sI iler: Chrisl ian Pedersen Medl. nr Tlf.39 27 46 20 

Navn pil IniliHliv IHger: Aineo Lea Wilher-ped Medl.nr. Tlf 39699747 
---- -

(Jvl'ige pl'ojekl dellHgere Medl. nr. Tlf. 

I )('hlbll~n Pedersen I) I) 

2) Aino I.ert vVmther-Pederscn 2) 2) 

3) 3) 3) 

~) 4) 4) 

S) S) ~) 

6) 6) 6) 

7) 7) 7) 

8) 8) 8) 

9) 9) 9) 

IO) IO) IO) 

Projekl rådgiver: Søren Larsen Medl. nr. Tlf 3 I 67 74 <-13 

Beskriv arbejd('s opgav('n 

Navne på både og b~denes tilbehør ( bundbrader, ~rer, øsekar. badshager-----) 
Skilter med hådenes navne lil at sætte op i bådhaleden og overportnee i badhalden. 

Hvilke reservedele eller værktøj skal der li n- Ca. pris på indkøbte dele 

vendes til at løse opgaven: Der indhentes til bud på priserne 

Bogstaver og piaslikplader 

Arbejde som Kim skal udføre: 

Ikke nogel 

IS 



St~rmal1oslaugets 
~l!' (lne\ f fioJklloi 15,/\t: 

Den 14. oecember 
Pris: En ret til 5-6 personer 

+ 
kr. 100,- for medlemmer 

og 
kr. 120,- for ikke n1edlemrner 

MAX. 200 billetter 
Tilmelding ved køb af billet 
i baren fra d. 26/11 till 0/12 

Klubmestre 1996 
Singlesculler, damer, begynder Karen Jensen 

2-åres inrigger, damer Karen Jensen, Britta Kristoffersen, 
Yvon Lindscjouw 

-
Kajak, K l, damer Vibeke Jansen 

4-åres inrigger, herrer The Dream Team: Niels Hyldager, Jens C. Pørneki, 
Jacob Sander, Thomas Krumholt, 

Anne Katrine Secher 

Kajak, K2, herrer Vahan Ter- Verdanian, Lars Kristensen 

Singlesculler, herrer Jacob Thesander 

2-åres inrigger, herrer Niels Zangenberg, Edzard Domela 

4-åres inrigger, damer Anette Thornehøj, Maria Vraa, Bianca Carstensen, 
Benina Frederiksen, Cecilie? 

Kajak, K I, herrer Vahan Ter -Verdanian 

Kajak, K2, damer Eva Brøndum, LOlle 0rnø 

-
Kajak, K2, mix Vahan Ter- Verdanian, Vibeke Jansen 

4-åres inrigger Maria Vraa, Bianca Carstensen, Jokum Poulsen, 
Manin? , Thomas Krumholt 

Mal/oll +roclu!J Teis HOI/.\ell uddelte tro Jer T v. Jacob Thesonder, files/er i singlesclIller 
(fa/o: Lars BUlldesell) 
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"Aktivitetskatender" . 

"Vinteraktiviteter" og "Badminton" .. 

"Styrmandslaugets julefrokost". 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

"Nylårsfest" .. v/motionsrochefen ................. . 

"Julegymnastik" .................................... ... ....... .. . 

"Niels Helweg-Larsen 85 år.:: 

"Orienteringsløb i DSR" v/Jacob Nordby ......... 

"Sådan finder du Gåsehuset" .. 

"Glimt fra klubmesterskaberne" v/Lars Bundesen 

"Vinterroning i kajak" v/kajakudvalgeL ... 

"Rostatistik 1996" .......... 

"--projekt med bådvedligeholdelse--". v/materielforvalteren 

"Nyl rotøj" .................... .. ...................................... .. 

"Klubkaproning 1996" v/motion+rochefen 

"Adresseliste m.v." .. 

"O-løb 1996/97" ............... .. ..... .. .. 

Side 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10-11 

12 

13 

14-15 

16 

17-18 

19 

20 

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokor1. Delte forefindes på kontorets dør i både
hallen. Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingenl. Nye er velkomne til 2 gratis prøvegange i klubben. 
inden indmeldelse skal finde sted. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved overskridelse af betalingsfris! pålægges et gebyr på 25 
kr. pr. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil blive opkrævet 
det følgende kvartal. 

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra l/l, 114. 117 og l/la og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages var
sel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nøjagtig kr. 3,00 til DSR's girokonto nr. 500 34 66 
samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder 
(betalingsdelen). Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted og man bør i egen inte
resse gemme girokvitteringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, idet meddelelser 
ikke kan anføres på disse. 

OBS I IKKE AUTOMA TISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil gyldig 
udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter beny1tes. Eksklusion vil først finde sted ved 

en restance svarende til Y, - 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved incasso. Alle 
omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren. 

JUL..~INDKØBf..Nf. Bl-lvE.R MERE. O&MERE. R.il AR FOr<)lR ! 

-'\ 

", 

Tidsfrist for indlæg til næste nummer er fredag d. 10" januar 1997 

Redaktion: Lisbet Jensen (ansv.) - Baggesensgade 19, sI. th, 2200 Kbh. N, tlf. 31 394079, 
Lars Bundesen (35 821418) og Niels Holme (31 190010) 

Tryk: Offseta, 4913 Horslunde Oplag: 1300 eks. 

ADRESSELISTE 
Danske Studenters Roklub - Strandvænget 55 - 2100 København ø 

Postgiro 500 34 66 - Kontortid onsdag og torsdag kl. 18 - 20 
Telefon (køkken og kontor) : 39 296326 

MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal) : 31 1858 11 

Formand: Kasserer: Sekretær: 

Henning Rasmussen Johan Frydendahl Thomas Krumholt 

Normasvej 14 Engbakken 27 Carl Johans Gade 5,4.tv. 

2000 Frederiksberg 2830 Virum 2100 København ø 
36464767 45858605 35264648 

Kaproningschef: Materielforvalter: Instruldionsrochef: 

Jens Chr. Pørneki Christian Pedersen Karen Brems F øyn 

Østerbrogade 88F,SI. Th. Laubsg. 29,2.th Valbylangg.l 08, Uh. 

2100 København Ø 2100 København Ø 2500 Valby 

31 380997 39274620 36457324 

Langtursrochef: Kontingentkasserer: Kaproningsudvalg: 

Charlotte Ringius Kun skriftlige henv. Bettina Frederiksen 

Rosenborggade 6,4.th. DSR, Strandvænget55 Sofievej lO, stiv. 

1130 København K 2100 København Ø 2840 Holte 

33933308 Att: Kontingentkass. 45410617 

Husforvalter: Køgemester: Motionsrochef: 

Mogens Haut Susanne Agersnap Jesper Petersen 

Strand vænget 55 H.C.Ørstedsvej 63 Brøndkærvej 15, 2.th. 

2100 København Ø 1879 Frdbrg. C 2500 Valby 

39298499 35368805 36 17 01 01 

Motion+ rochef: Kajakrochef: 

Teis P. Hansen Dorthe Bartels 
Manøgade lO, 2.th. Hjelmsgade 2, 2.tv. 

2100 København Ø 2100 København Ø 
39298802 39274882 

ORIENTERINGSSEKTIONEN 

Formand: Kasserer: Sekretær: PR-arbejde: 

Ronald Clausen Nis C. J. Schmidt Johan Frydendahl Jacob Nordby 

Engelsborgvej 44 Hvedevej 14 sI. Engbakken 27 Nordre Fasanvej 60 

2800 Lyngby 2700 Brønshøj 2830 Virum 2000 Frederiksberg 

45885886 31 284871 45858605 31 8704 95 
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