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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og mdbetale indmeldelsesglroXOI1 Delle forelindes på kontorels dør I 

bådehallen Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent 

KONTINGENT: opkræves leVanalsvIst forud via giro Ved overskndelse af belallngsfrlst pålægges e( gebyr på 
25 kr pr rykker HviS rykker krydser forsmket indbetahng kan der ses bOrt tra rykker, men gebyret vrl blrve op.
krævet det følgende kvartal. Kontingentet er 450 kr pr kvar1al. 

UDMELDELSE.- Kan ske gældende (ra 111, 114 , 117 og 1110 og skal væle DSR r hænde med IlW)dsl 3 dages 
varsel Gyldig udmeldelse foret~es ved al indbelale et grrokOr1 pa n0jaghg k.J J,DO li! OSR's glfokonlo nI. 500 
34 66 samt lied al anføre "udmeldelse", f)7!Nn og adresse på den del af girokortet, sam pllsthusel beholder (be
tahr\{lsde!en) , GIrokonet er dokumentcrtion for, al udmeldelse har fundel retlrdigt sled og man bør i ~ (",le· 
resse gemme glrokvlttenngen, Konlinge()topkrævnlngskor1ene Kan ikke anvendes hl udmeldelse Idel meddelel· 
ser ikke kan anføres på disse 

OBS I IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man e( medlem og konttr.genlplrghg, ,ncftll gyl. 
dig udmeldelse har fundet sted, uanset om OSR's faciliteter og ak1,v/lele1 beflYlles Eksklusion VII først finde 
sled ved en restance svarende III tI, - , ars kontingent og restancen vil om oodvend'gl blive mddragE!1 lied 
mC<lSSO. Alle omkostnlngef i forbmdelse hefmed betales af skyldneren 

Forsiden: 

Foto : Lllr, nunJt:sen 
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lWIlt·~ ho\cdgrnrral ronll mlin..: 

Hlill uj ~·· fn l 

***** Nyt fra bcs~relsen ~_**_~ 

Bestyrelsesmøde 8. december 1998 og 5. j:lnuar 1999 

• Ikslyrc:lsen har ud o\·er de medlemmer. der hJrv valgt på g~ncralfnrsam l ingl:ll. SUf'plcr<:: t 
sig med Lars 8 Kris/ens"" ~m mntion-.-rochd Ol!. Suslffme .'I.gersnap~um ko!;C"rncstcr 
)ansvurlig for kukh:"CI) 

• Lkr t:r Indgået kuntrakt med ct rcng,øring,sfirma, dcr fremo ver vardag~r rcng."rillgcll i 
klllbben . Det giver en lidt hlljcrt' udgi ft end tidli gef(-, hvor vi sclv havd'.: pcr~on3 l e 3nsal. 
men IOl"håhent lig o~så en sl"rr~ slabilild 

• Pil baggrund af tyverier fra kajakskuret er det be~l u1\t'131 6mb~l1C nøglen. sil kun 
kajakroere Ilr adgang til k<ljakskuret. (.<;.. ,\1ngl'nI (lY/iAd.l I;. red) 

• Monttdt' limcn i haH"cn n blcve1 ~t.lålct! I1c~tyr~ben ll~avei'!r. hvilken tckf()ll l c~r.ing. der 
skal vælgcs tli crstatnlllg. 

• Taglcr.-i\s;en cr ut,ct og skal renove!"e, 1"111 delte er gion. vil det ikke være mullgl at male 
[len sidSle væg i Tllot:or1Slokakl og. væggene r hern:mcj 0rnk.lædningsrurn 

'1 ø1åt øj atholdcs d. 13 . marIs. 



ROMERSK VlNSMAGNING - TOGA PARTY! 

SALUTO IIØJT ÆREDE KEJSER, KONKUBI NER OG 
GALEJSLAVER (M +) PETRUS Er PETRUS KAJAKLIS BYDER 
DIG TIL ROMERSK VINUMAFTEN MED VI N KYI)ERI JS 
CLAUDIUS I GALEJSTLj f:N 

DER VIL V ÆRE V INlJM OG EN LETTERE ANRETNING FRA 
ITALlA TERRA. 

FAK TUM : 

DAnJ\!: MCMIC-II -XXV I 
TEM PUS: HORA XIX 
PECUN IA : KR. CXXX 
PÅKLÆDNING: FEST-TOGA (I.AGEN) 
TILMELDING: GALEJSTUEl--: 

rfk ,,(vo re 1",,,,,'(:, ,k, 
,I.. I..~ rr ~~ ,riw' !.lI in 
"b ""'H:II.li, bc(L·~ 

"" . 1 ~ 1 

['I V[NO VERITAS 



Bølgegang på Hjelmsjo 

I det sydlige Sverige ligger en stille sø - ct i sig selv meget fTedsommeligt stykke natur, som 
pii del seneste har faet bølgerne ved Svanemøllehavnen til al g<1 højt. 

Anlerlningen til det lokale blæsevejr er min arlikel i sidste nummer af bladel. hvorefter 
bestyrelsen havde tilslunet sig 8enedicte Brohms forslag om, at medlemmer, ~om vi l dellage i 
den årlige tur til Hjdm~j/j skulle yde el antal (lrbejdstimer med b<idklargøring. 

De fleste bestyrelsesmedlemmer er nem I ig af den opfattelse, al del pågældende forslag blev 
drøftet, men ikke vedtaget. Henil kommer, at en stor del afbesryreben er udskiftet, siden 
forslaget blev diskuteret. Derfor tog den nyvalgte bestyrelse forslaget op til drøftelse igen. 

Som resultat af denne fomyede drøftelse er forslaget blevet forkil5tel. Fkstyrelsen hitf :;.;\Iedes 
ikke indf0T1 nogen form for obligatorisk arhejde i forbindelse med Hjelmsjo-arrangemcl\lct 

Det må forekomme noget underligt, at bestyrelsens medlemmer k,m være i tvivl om. hVfld der 
er resultatet af en drøftelse. Den slag~ bør kUllI1e undgås I Der er ikke megen hjælp al hente i 
referatet fra det pågældende bestyrelsesmøde. Det omtaler slet ikke den drøftel.~e. som fandt 
sted. Jeg har ladet mig forstå., a\ den nye sekretær vil stramme op, hl.a. som udløher ilf (Ienne 
sag. 

Alt delle ændrer imidlertid ikke på. at der skal vedligeholdes nogle både, hvis vi vtl m til 
sommer. Matcrieludvalgel har klart bakket op om Be::nediclcs forslag, som ·sa længe det 
tilsyneladende gjaldt - så ud til at have en særdeles po~itiv effekt pil me::dkmmemes 
arbejdsiveri Det indeholder også nogle vigtige principielle synspunkter, som bestyrelsen tager 
op på Slr3tegiweekenden i februar. 

Vi er - trods alt - kommet et pænt stykke ad vejen, bla fordi det er blevet obligiilorisk filr nye 
medlemmer og styrm~nds.a.<;piranter at deltage i vintt1-vcdligeholdelscn (var der en enkelt, som 
fik røde ører'l). Det er dog klart, at vetlligeholdelsesarrangementer, hvor 30 dclt~gere sk"l 
arbejde pJl en gang, kun egner sig til visse typer opgaver. fx slibning af håde. 

Der er ogsii mange andn: opgaver, som trænger til at blive I",st. Mogens Clnl<J!t:r vores i\n:r 
andetsteds i bladet, og bAdvognene er vel egentlig også noget bras. Der kunne nævnes andre 
opgaver, mell humlen er, at der er en række ~tølTe eller mindre projekter. som ct par m<tnd (de 
fleste aktive er nu faktisk piger) sagtens kan løse med lidt vejledning i ryggen. p~ 
upslagstavlen hænger derfor en lisie over større eller mindre projekter 

Interesserede hhvcr tllhudl materiel kursus, hV()f Jorgen Andersen underVIser 1. hvortllln v(ITe~ 
materiel fungerer, og hvordan man vedligeholder de::t I i'oråret 1999 er der k)re.li.lblg plDolagt el 
kursus. som bliver alholdtlllTdag den /J. februar 1999 TilrneIJ!llg.<;listcn hæng.er i 
,lyngeISlucn. 

Søren Lanen. mOlerlelforvaller 



Vcrlnnoende Hjelmsjo & bådvedligeholdelse 

: 1 1)~·o.Jlemsb l ;J<.1t:1 fr:l decemher 98 frem går do.:t, at!xslyrL'lst:n skulle haV( tllsl ultet sig Cl ;'orsi ag 
,'>111 25 timers vtdligeh()ldchcsllrbcjJo.: som adl<3Ilgs1C ~.11 lil den tradi tionelle lur lil ltjt'lmsj(i. 
1"'<.: lI~· ~ k~lllj0g Ikke opf:lu..,,,. SOIll om t..c'I)rCIM,."Tl har V<':dM,gct. atlOr.i lagct er ~odk("rl\.h og skilr 
g,.t:ldl' i !Id nYl'!lr lk<.!yr,'ls<'n bk~ und , lTc\ld om ror~I ;.!;c! L ('I ktolx.'r, men tr:\I- ikke nogen 
I:>e<,lulninft l>m del. Ved be~tyrelsesm i"k t i jun~IHr hlev tx~~ llJlte(. al fl!~slagct i kkc skal g,a' lde. 

[)clll.: o.:r bbndt :IIlJo.: l ocgnl/u.h;( i. at Itlclm~i(li\:ntacn ik;'; L' kan g:i inl! for det. Juntaen V;lr ikke 
8) l~'fh;]nd blev..:! bo:kcndl,m:d for..IJ ~t:1 og har ~;\kdt, 1""1:' ilr"flcl fkt I.ncd In,Jtcr icl l:dval[;L!; 
'I KI) I I filldn i~kr . al det hnr nO@,Cll ,,·bliollt'IIIJelmsJl:I. 
I I,ilk(' !<.iil,", I'·'. der hllll"'l:r lil :Lt ~,\·Idc. ,'r Ikke fa.~t!Xl L: Illa) r,,!]~irp..:1 IlK"d "at .'·dt kr at 
kunn.: n., d ,,·· g.....-lJ~·r. ~om ogs,1 1;,[II)I ,·rc. lil' H~.;IIrl~io IIlal,dl ,,,,dct ska l mmcril·.lkt til do:""'" 

1m sl~l\{;"lgI'lil~ kl<tr?l'res. og i år j.!...C ld<,r dd rrimæ:1 i~lal1dsændse ,!I' ott,Tcn Skipner. der l 
'Il;JO ll\dll!;C ~r lmr ·;101 p;l en kær lig h!md. IX.T vii komm~ or~la.il.om (jette. 

Da !å seh:ri.16dig en !!.oJ mening hllg (()p.bgeL 11)(,;\1 som <lrol'ilrl har J"::t tngpl r.::lala)fl til 
Itld m~.i i)' Jq~ kan fn!'n~ft.':l1e n,ang.c lignende r(,r~lag. sl,m "e~ly rcl ,cn helkr ikke vi l ~edl;Jge. 
fx 

7 :imcr; arbejde fOl at deltage i lurm lil S;ruck!l\;t!U1,parkcrl. 

14 timers arbejde for at de llilge i ptIl5e!Uren. 

ROlorbud. h\'i.> du ik~c har d.-Jlai!.el , 1( I;m<:r~ arhelde 

Og :'Såt~k: ~ \ itj,!fe . Yuu namt" i!. ]-"ant: ,~ien hm kun dc græ ll ~ cr. du ~eiv sætter. DI.." er dog det 
tmnu.~ n:d alle f(lr~t!lge [[e. at de r :kh er njelTlmd til dern I kllthbens lu\ ... ~ 
I ~l It ar i al den tid. jeg Itar va:rel medlem I klullhcn. \'a.;rcl ..:! probleTlI ~1 m01wac 
rnedk:ll1lhcrm: I: l 31 ~cdli!;dwlde materiellet. og dnfor s~'r m~ll~ både hærgede ud, og >rcclch 
rn:m ........ åc<:, hor være1 i ell dtndlg iorfalniog med afslid l lak ,)g.l1lahl1~, hakkede ~rehlad(' og 
liOS~Cllc ar;::5kal1c . mens gearing og smig har va:rel som en by i Rusland. Delle kaplIel med 
3r,'r h~r olk været ,Ilt Illr \aY1 prioriterel afde siddcnc .. mat('neludvalg. men eet f"rlyd~r. ~t en 
nedri :Ig .... r ri"! vcj 

u)!..<;<\ d\\ ~'r vellmmr11l:n lil dl medvIrI../.: til al re.'1li~e re dt'nnt~ llP&a\· ~. sum i mangt' ::1I\(lrc 
klubt->cr er h~1 :ncd :ncget fUlI resultat DCI hurdc Ik.ke va:re ul'Verk.mlllllc[:gt Men hVI~ ,lu 

~YrtCS <.lennc opgave Cl' tor S\'iCL er du allig,c \'d velk.olllmen lil dik de (mure 0l'gaver 1 
h~,! hJlh: o; 

" 

1';'1 Vl" gm: af H;d msjiijuntacn 
~f(Jg("m H,,,,! 



Minder fra Styrmandslauget i prosa og poesi 

F ra Aage Bang, et af DSR 's ældre med lemmer (i øvrigt æresmedlem af k lubben og 
aktiv i DSR 's Venner) har vi modtaget nedenstående beretning om Slyrmandslaugel. 

Illovemb~mllmmeret afmedlemsoladet har ovcrstyn1landen givet en histori~k heretning om 
Stymlandslaugct haseret pil de kildeskrifter. hun har været i stand til at fremskaffe. 

Da undertegnede var en af medSlifieme af Sryrmandsllluget, mil det måske være mig ti lIadt her 
at fremkomme med nogle erindringer om mit virke i dcnc udmærkede foretagende. 

Som nævnt i Brina Kri~loflersens artikel, blev Sryrmandslauget sti fkll [958. Ideen blev IJnd
fanget ar daværende mehef, .~cllcrc formand for DSI{, Børge Boesen, og lanken var at samle 
yngre medlemmer for derigennem al styrke kammeratskabet, sammenholde! og klublivel. 

Oprindelig var del ideen at kalde foretagendet DSR's unge venner, rorkortet til DSR's uven
ner. som en pendant til det etablerede og hæderkronede "venneselskah" 
Det blev vi absolut ikke p(lpulære p~ blandt de ældre hestyrelsesmedlemmer nUl. Navnltg 
DSR's mangeårige og hæderkronede inspektør, major C.A. Sjelle, tog os kraftig! i skole, bl.a. 
med ordene ·'tænk dog p~, hvad der star øverst pii huset: DANSKE STUDEN l'ERS 
ROKI.UB." Herefter ændredes navne! til Stynnandslauget, hvortil adgangen dog ikke var 
begrænser ej l roere med stynnandsret. 

Ideen fandt tilslutning og lauget lik hurtigl adski II ige medlemmer, der imidlertid hurtigt escale
rede til en kreds af midd:lgsherrer med damer, idet fællesspisninger hlev kardinale punkler. 

Således blev indtagelse af rijstafel, levereL ud afhuset fra resrllurant Galathea i Rådhusstræde, 
et yndet samlingspunkt. Lidt senere hlev dee også populært hvert efrerår at arrangere de så
kaldte "krahbegilder", hvor man indtog kløer ilf nykogte t..a~kekrabber med passende tilbehør nt' 
øl og snaps 

Navnlig disse aftener havde et festligt og lidt usædvanligt præg, idel festbordet udover nonnalt 
bestik var garneretmcd knibe-, bide- og papagøjetænger lil clemoliserillg af de kraftige kløer 
I denne forbindelse kan nævnes, at i en årrække var ee :lf laugets agtede medlemmer, nu afdøde 
tandlæge Erik Weeke, en populær gæst, idet han ved disse lejligheder altid medbragte en im
ponerende samling af ældre tænger og elevalorer til rydning af gebisser. 

Weeke fortalte, at disse instrumenter, som han havde arvel fra sin far, havde været kendte og 
frygtede pli Anholt, hvor faderen i sin ungdom havde været læge og derfor også foretog den 
dentale service i det isolerede I'Jsamfund. Vore krabhegilder var imidlertid glade for dern. 

Ved en enkelt lejlighed var det imidlertid nær gået rivende galt. Krabbekøeme var altid ind
købt og tjlberedt hos fiske firmaet FC1l1herling, således at de var klar ti I servering. Det år havde 
klubben ansat en køkkendame, der absolut ikke var nogen ny Escoffier. (Hun blev fyret ved 
sæsonens slutning). 

7 



l):l krabbcm~ ~~r 3nkornm!"! 111 køkkenel, (rCled,;: dNTlen, at de skulle npvarmes <lg ~rveres 
y,Jrm..: 'r ti <l r held kom et duva: rcnde sk.allet medrem a fhllJ gd ridt for tld ligt l)g nåel1e al ~ l(lppe 
hl.:nde. nelop ,(\111 hUII "kulle tænde lI lideT gryden . lilm reddede t)s derved t'r~ el nlilvc<\ndc. 

11 ~ f l '-Iu~l:; J<.l~a:reIlJ;; ~ l.J\ l1 cdc lI1~dkmm l.: r. ad.o kal Amt: Pc:dem:n. l u ~ c:1 ~ r ill i ! i ~tl\' l il er:: 
t a~ lk' II Jllugt l"r l allg o:t~ mnllcmma med cn al d: ;:I,, ~ rerend~ Sc" rk t1 - b~lk . ru b<)T!; 11,l\'1l 
!lu"kkrofla relul I k lUlI.' udflugl gi"- J~r læng!" fra>agn om 

:-!"t ~ <'fI\ll""r ~ ' i 1, 1 /Il A r dlF 
I k r 1 11~ ieg j .11 Ilb <"~ "c.knh(:d ;miøTt: . ;"U Idecl1 til d c: t1c ,ærpræ ~edc: fllTc:t a~endc er m in 
I le t lll ldnli,f!c lIa "llT hentel J S\1\1,cn l l~t , hVil! det n hetegnelscn for m u)hlJ li del'g ::;amlllen
b"l,~t I nll''- S l'r(l ~' i tl:'tkm sIJb.:, ~ ,m llllo.: nk.olll st .;r . hvor d e"l kul ill3nsk.c n \J ~s"cd"nt, 11ll' 1l hvor 
fæ ll",",mg u~ 3(lr kd,lta er i h"J ~æde l 

llC! hkv dCl t'lT ~slullct, lU dcn vaml ~ Illml ,~ kul k b",t(l af'"Cerllmt" leds!l )/t'I af ol og sIlaps, I 
de tilr~ l<.: :"tr sluttede I!l:W (krdkr df med punch. Ddi t" cr såvidt Jeg vn! fald et bon. ll1 å~ k(' fo rdi 
undcT!t:gll ..:J,· og <'l par I ll~dM-,mgorer C! AI lillle rcdle og til sm,lgte r un.;hcn i den~ fOr<.k ~ lIl ge 

fa ser med cl fnr .)_~ fI:t I-.ata,trntllt rt:S ull,1( 

Silvi,j[ ,icg .. ri ndn:r. ~Iart"dc vi Incd "HI~l øjc" olTlkring 1965 Senere kOITl d den trad ition e lle 
julefrokost til. de r nu ogsii er en anaug~ls hæderkronnk Iradilio ller 
Vcd et !Ir .lc sidste ' ·B(.\I '"' ic "r. Jcg arrangerede, havde jeg fort~lId en nok lalt drama(lseJ<:1 
' miudcrunc " m-'1 );luBeb dll~a: l~mk hislor le, ~()rn vandt Cl ~i~l geh~,r. og som jeg tillader mig 
al gengiV<' he r 

Ikwa:rr(' t'..,r J<'"g nu Sil langt .æ "- tra OSK ,11 Imnsporttllulighede"nlc ik ke" [ill ader mig at dd
lage i lau )l.e" ls lestli gc <; 3mmcflko m<;\er, men ~ Tl tidligere velkendt \[J~estrore er s tad ig gældende 
"Mindeine Ilar 1tl~1I d~ lov at 'HI ' 

, 



Tekst: Aage Bang 

Mel.: Stakkels Hanne 

I ninen hundred femtione 
var der folk, der syntes de måne 
gøre noget for fællesskabet 
og en nok blev sammenskrabet 
for at udgøre en kærne 
der bestandig skulle værne 
klubbens trivsel - det var kravet, 
sådan skabtes styrmandslauget. 

Det blev til kinesisk taffel 
uden brug af kniv og gaffel 
krabbe-gilder - pandekager 
øl og snaps og slige sager 
og da ideer ej så lys mcr' 
entrede man en kæfTertkrydser 
til Landskrona blev folk javet 
på en tur med styrmandslauget. 

Vi har stedse gennem årene 
skønt vi ofte sli kkede sårene 
uden tøven os vi ære 
disse ting som er os kære 
julefrokost, sæveøjed 
selvom også tit vi døjed 
nar i branden hjem vi raved 
efter fes! i styrmandslauget. 

Alt i livet er forgængeligt 
men dog håber vi forfængeligt 
sko' klubbens fremtid bli' en gold tid 
vi dog kan ses til fælles måltid 
ligger roningen på valen 
vil vi svinge med pokalen 
for når alting er begravet 
stedse lever styrmandslauget. 



Gudmund Schacks Mindefond 

Verdensmesleren Thomas Poulsen hædret med legat 

Ved den lirlige uddeling af legater Ira Gudmund Schoch .'.-linde/omi. der tinder st,ro j DSR 
med ddWgdse afen larlg række honoration:s, tildeIIe fondens protektor. Ilendes Kongelige 
III1Jhed Prillse~st: Benedikte, d . 17. 11 . 1998 et af årets tre legater pli hver 20.000 kr. til Thomas 
Poulsen, den ene af de fire yerdc:nsmc.~Lre i [etvl'egtSlircr tor herrer og OL-guldvind<:r i 19% 

Fra Oudmwtd Schack.s Mindefond der er oPfCttet Iii nlimle om DSR's mangeårige formand. 
der døde i 1988. uddeles hyt" år Cl Jtgat til en person inden for henholdsvis rosporten. 
handicapldræucn og modslandskamp(:n under [)anmark.~ besættelse. Årets IO o'm ge 
legalmodtagere var goalball spil1eren Soren Holmgren Jensen og frihedskæmperen Patrick 
Schu llz. 

Pri.~udtldin gc: n p l ~Je:r ikke lit plkaldc: .,iS den s tOl"C medl~ma::~ige ormærksomlu:~d, men i ,ir 
var cl TV-hold frJ DR tilstede. Dene giW an!cdning lil et kort (kmr 20 sek.) indlæg i DR 's 
sportSUdseflddse !;amme: aften. hvor del ikke b lev næVJlI, at begivenheden fandl sled i DSR. og 
hvor man noget overraskende kunne hNe, at "pris erne gik ikke lil de kendtc". Så Thomas 
Poulsen mA konstatere. <l t selvom hnn er verdensmester 011. OL-guldvinder. kClldcr de ham 
altså ikke i DR· TV' s sportsredaktion, hvilket unægteli g kan undre 

LB 

Thoma.-' P()ul~t'" mod/og liN em' alJn'" 1"1<<1I('/" fra HKH Prifls", 't' B"nt'dikll' (fil/O lB) 
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Guldfirer-drengene kåret til Årets Sportsnavn! 

Ved en pnsoverrækkelse (redag d. 8 . .iilJlUar I Statens MusellIn for Kunst blev Thomas POlllsen. 
Thomas Ehal. Eskild Ehhcsen og Vle/nr Fede/asen, der tilsammen udgør OL- og VM
vinderne i klvæg\sherrefirer, af fOrmanden 101' Danm3rks Idrætsforbund Kai Holm tilddt pri
sen som Årets Sportsnavn \ 998 Prisen. der tildeles af Dl F. Team 01lruTI.:trk og Morgen:lvisen 
Jyllands-Poslen. indc::b~r IOnJden et diplom en kollektiv check på JO.OOO kr. til de fire roere 

"Et kæmpe skulderklap. Dct kan vi ro på - t,mg! Ild i fremtiden. D[F!T~am Danmarks og Jyl
lands-Po~\ens pris er PRlSF.N .... Denne pris er en anerkendelse ikke bare af vore resultater. 
men også af det arbejde. der ligger bag." udt:!lte Victor Feddersen i takketalen efter priSlilde
lingen. 

Roerne blev tildeIr prisen i tæt opløb med hL:!. herrelandsholdet i fodbold og damelandsholdel 
i håndbold. 

"En overset sportsgren, hvor æresbevisningerne og opmærksomheden i det dag] ige er omvendt 
proponional med træningsindsatsen. tik endelig det fortjente skulderklilp" skrev Jyllands
Posten i sin reportage fra begivenheden. 

Aflåsning af kajakskur 
Der har været problemer med ubudne gæsler I kajakskuret, hvor der er forsvundet adskillige 
ting. blandt andet en kajak. Det er svært at undgå helt, skurct står i sæ$onens løb meget tit 
åbent i dagrimerne. og det sker og.~å ofte, at dagens sidste kajakroer undlader al lfu;c, hvilket er 
hansIhendes pligt. 

Men selvom skuret er låst, er risikoen for tyveri stadig til stede, idet mDnge tidligere 
medlemmer ikke afleverer deres nøgle til klubhen ved udmeldelse. For at eliminere denne 
meget lille mllligh~d har besryrelsen beslunet, at låsene til skuret skal ændres. Det vil så 
mcdfme. at næsten alle kajakroere. der har ell nøgle, skal havc denne byllet. 

Ændringw vil ske korltid før slanderhejsning og vil blive: adviserer på opslagstavlen. Dc nye 
nøgler er først pil l<lger i slutningen af marts. 

Mogens Haut 
hllsfoyvolter 
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Referat af generalforsamling 1998 

------------------------ -------~------------------------ ------------

Ordinær generalforsamling i DSR afholdtes d. 20. november 199R. 

Formanden, Henning Rasrnu<;.<;eJl, bød vclkonul1en og bad for~am!ingen mindes ReJm()J\ Wiis. 
der var død t~ dage inden generel I forsaml ingen 

'[ i l dirigenc valgtes Niels Fr~d$'ed og ttl sekret.zer Lars Bundesen 

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var indk(llul i 
oven.:ns~iCrnmelse med lovenes § 8. og erklærede med. genera I fors a m lIngens samrykke denne 
for lovligt mdvarslel og beslutningsdy g[ig. 

I. Aflæggelse afberetn~ 

Generalfor.\aml ingen gik derefter over til dagsordenens punkt l, fonnandens beretni ngo 

Formand Henning Rasmussen henviste tiL al bC$tyrdsesmedlemmemes berelninger for 
I 997J98, herunder fom1andens beretning, l lighed med sidsle år VIlr medtage! i medlemsblade.\ 
i november måned. Han ville dog knytte nogle bema,'Tkninger til sin skrdtltgc beretning: 

Del f(lldende m:=dkmsraJ vil få betydning for økonomien, men er dog ikke katastrofalt. En af 
de store opgaver i den kommende sæson bliver at f]. instruktionen og med den 
medlemsindtaget up pli niveau med årene før. 
Bcstyr.:lsen må for første gang ga til generalforsamling uden at kunne opfylde DSR's loves 
krav om, at der er kandidater til aHe bestyrelsespo~ter, idet det Ikke er lykkedes at finde en 
kandidat til posten som motionsrochef. Vi sl.år derfor uden daglig ledel~e:'lf dc aktiviteter, dN 
bcnyrtes af den største gruppe af medlemmerne, hvilket er stærk! heklagcl igt 

Bestyrelsc:n arbejder med uprettelse afen præmievæg. Formen af en sådan er dog endnu Ikke 
fastlagt 

F omlanden motiverede herefter uddel ingen af kj ubbens hædersbcvisn i ng pa pi rknl ven, 
Papirkniven tildeltes tidlige instruktionsrochef Karen Føyn som påskønnelse af en mangdrig 
indsats som in~truktør og 4 sæsoner som inslruktionsrochef. Endnu el eksemplar af 
papirkniven ti Ideltes Lars Bzmdpsen i påskønnelse af hans aktivilet på forskellIge områder l 
klubben, herunder to sæsoner som motionsrochef og hvervet som redaktør af medlemsbludet 

Alligatoren, der hvert år uddeles til et medlem, der har gjort el påskønnelsesværdigt arbeJde for 
kammeratskahet og klublivel i DSR, blev heretler tlldelt Niels G Jørgensen 

Jokum Poulsen uddelte herefter sejrsmasten til Eskild Ebht:sen, d~r _~nm en af rnemc l 

"guld tireren" blev verden:;mestcr i ! 99R. 

Hen 1'1 k ellr Petersen hi.l'yJ~ ~n ra~kkc kritiske hemærkJiinger Id fOIlYl!-lnuens hcrcLning 
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Mcdkmsll lhagegangoen kunne efter hans "p(311e l,<,o! skylde~ . .II man tilsynelmlend.: har opadl 
llIedlcmlllnnc i I -. ='-. ' og l -rangsllledlemrner. ,åledes som ,okl ko,rnn"T td udtryk; bni!.:cll n[ 
de! Ilye rnolronsnnn 
H~n !:ehre jdcde herel1cr f(\rmanden, at de-nne in tel havde gl,,,r1 vedr<lrende. ~t 
besly re l s('~rnedlcmmcr havde gIVet sig selv ('B andre gTdh, adg,mg 'jl nyldr~fe stcn Iwer da 
~kuHe betales o::ntre . og ni rnrmanuen ligeledes havde Værtl pas~iv r den efierll,l gcnde he!.1 rrr (KI 
I1lSlruk!rurNlI(hcf JcS)"l<:r Pet\'rscn, der havue anS\i'aret ror Jen pagældende :t:~1. HLa havde 
!omlandt"rI intet forclJg~1 sig i forbinuclse med, at dn p~ et opslag var bkve! ma let IlitIer 
~kæg på ('I f 010 af Jesoer Petersen Jesrer vaf desuden blevet udelukket fra at ammgere 
knnind:l.ht'n 

lian ønsk.:dc l,krnæ~1 en tor~larrng på, at Jesper Peters~n< mdlæg ti l bladet. hVllr han 1l1(lhldIC, 

at han trllk ~'g fra hCSlyrc!~~n, rkke var blevet bragt 

Med h~nvisning ti l de ovensllicm!c krilikpull]..1cr, S3111t m fo lk ('[' blewt h(~IJ ålet og ,I<id , .... ,,1 i 
klubben og al en de l rr.cdlemmer afbhryrdscn Ikke fortsx tttr. mente l-kllrrJ,. ("hr I 'ct<, r~en 

ikke, at Hennrng R3~mussen var den rcue til at t",re DSR frelll mod år :Wfll) 

I knnrng R;r~l1ru~,en SVJredt pil krit ikken, at hatlllatHrligvi s >Ilcrkt hek l lq~cd,: 

medier nst i I hagt' f'.angt n 
Vt'drørend<, den på.\likde opdel itlg af medlcrrlllleme var del ,ilktles. al l{ ee5 Leg;}t h;}r hl dr-:l g~·t 

!Ilt"d 1,5 mio. kr, til dCI ny 1TI()(1()flsnmJ for al bproemt" hM g()<jc \ 'intertr æn, rt&~hetrngch~'r 

Kaproerne har d<:r!Or f"r;terc-t til brob't:n af lo \..alc-(. Dernæst har beslyrelst'n :·lIudet. ~1 klijbh~r1s 
motionplus 'crr har <'pnilel så gode resullatn. bLa_ tlne dilnrnarksmtst("r~knb.::I. al lilan ogs;l 
h3vde pnor rleft'! deres mlchgherl for anvcnddse af motionsrutnmet pil faslc tido::r h0J t. :\1 d ,~\ e 

grupper Vilr tildelt nogle rus te Irænillg;;tider i rnotionsnJmmel var dog rkke el\soctyd,:"!',de rnccd 
Crt opdeling af medlcrnm.:me i 1 -, 2.- og J.-rang~mcdlemm("r. Alm:nddi !<:,' m\ltionistef ha.'de 
gode mulig.heder lor b<c-nyl1ds.e at ml>lion"\HJUne, pa lindre tidspunkter 

Vedrocelll!c den omta lt~ tildragelse ved nylårs1csten ()ply~K' formanden. dl hiln klart h3Vd~ 
udwlt pil Cl be~lyrelses(\\(ld c. at hvi~ nogen har op ført sig som heskrevct, .:r Jtt uaccrplilbclt 

l-.pisoden med al pamale Illller-skæg på el hrllNt'" fundt Hennr.ng ".ar under 1:1YtJlåkl t"T 1)..,1\ 
I ovrigl menU han ikke iH ha .... e høn om dennc tildragelse f,.r nu 

Det V,lf I')rrlwmlcns opt,lftc!se, at arrangcme1l\el a f kanindilhen lIaf beslull(·t med Jcsper~ 
accept 

I'onnandens hil ldning var i «vngL at man ikke hare kunne melde sig ud IIf bestyreben, Hkl 
Ilun .'ar "algl afmedlt'm1OctJle p~ gencralfor.<am lmgen ug derfur havde tillidsllVcrv~t indl tl 
næ~1e gencrattilrsamling 

I lenning hcklllgede del na:"nle ti lfælde af ~'old samt ty\'t:ricm .... men merl1~ r (lvrlh'"', at året var 
gaet godt Ilv,)rvidt han Vllr den relle lil al f,lre !)SR ind r år 2000, må.tte være op t il k l ub~ns 

medkmmer al tJ.cd'Hnllle 

fl"X Mosi"f!.wlld oplyste. al hnn og lre andre ;n,frllklørcr havde fået en tdeen vedrørende 
konceptet ror Mets kanindåh. Ideen var blevel præ~enlcrct pli in~lruktionsudvH I !<:~lm.dt'. (BAg tf 
medlem al U{h'~llg.et), hVDr det var bind vC'dlaget <lI arb<'jde videre med konreptel. ksper 
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Petersen ..... ar mdfor5tiie t he rmed. Bøg mente derfor ikke, at der var ta le om, al Jesper var b levet 
holdt uden tilr beslutningen om kanindåben 
Høg opfordrede i øvri gl til, at kritik gives på ~n konstnJktlV og ansvarlig måde 

Lars Bundf'S'.''', redaktur lIfmedl~m~hladel, op lyste, al redakti onen efter en Ikl diskussion 
huvJe val gt ikke at bringe Je;;per Petersens meddelelse om, aL han Irak sig ud af be,ty rd se ll 
p~a. samar~jdsvanslo: li ghedcr. idet redakllOllel1 havde fundet meddelelsen s:l ko rt.. at den ville 
VlI:re fOfVirrende for l:I'semc. Rrnaktionen havde i sledel valgt a l brinjo(e oplysningen 0111, Ht 
Jesper fratrådte , fillgt ilt en lak ItI Jes(">Cr for hans ~Iore indsats som instmktionsrochef 

Kajakrochef Dur'" Baruls oplyste, at et nyt design i TOtØj nu var k la r , således 31 der i løbel af 
nogle måneder ville v:l: re nyt kluhtnJ l i l .~a I8 

ElIl'Ørt Karm P"yn modtog den eTU' af cif lo p(lpirknive. 
der blev /Iddelt r.>J genemiforwmlingrn 

Kli~sereren, Johan Frydendahl, gennemgI k på sædv3nllg mstmktiv måde regnskabet for 
l 997fl99K lig redegjorde for budge ttel 
Oellavn~ 1l1edlenlstul og d~nlled lavere medlemskonting~nt~l' kUlUll' mærkes, idd ån.'t 
~lullede med el underskud flå godt 250.000 kr Medvirkende her1 11 var, at klubl>en havdc 
beslullet at a {.~krjve k"kkene!s gæld III kluhhen Idel' væ~cntl i gst stammer fra omnygn ingen i 
1lJ<){J/91) i nkcndel se aL at denrle gæld ikke ville blive indfriet 

Vodr0Teluk GAsehuset forelå d.::n lidt 1I10rs0l1l1lHO situation, al den oll'entligc vurdering 31' 
grunden var større cfld den samlede \1Jrdcrcde v.enli a f grund og hus l 

Kassereren oplyste, nt oc~~'rclsen foreslog Cl uærldret kontingt'nl p~ 150.- kr månedhgl dier 
4~(),- kr, pr, kvartal for (lrdinær~ medlemmer, Der var Illgen debat eller a.ndro: fors l~lg, og 
d iri genten knn<lateredc, at kvar1ll.I~konlinf!,entet fOrt sat udRiordt, 450,- kr. for ord inære 
Illcdknuncr 
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Ikrming Rilsmu~sen, Joh:m I·'rydendahl, Søren LarStIl, Jens Reimer og Mogens I!<lut blev 
genv<llgt p~ deres respektive poster 

Nye i bc~tyrels<;,n er" 

Karen umherg (.o;e!u-etær). 
Søren An~",ul (kaproningschcO. 
Morten RUf/gI' Poulsen (illstmktioflsrochet) . 
.Jacob Nordby (kajakrochel) 

Moti()n.~mc!1ctrostcn er fortsat vakant. da del ikke var nogen kandidat 

Palh' R"n-gaard og Carl-Ifelge Juul Pe/erse" g~nv~lgtt~ Desuden har bestyrc:\scn gen\lillgl 
-'ørxen Blom som DSR 's statsllulon.-;eredc revisor 

14 Vnl~wræsenU!J)\er til OlUl~k F()T<;,rling for Rosoor1. 

Besryrels~ 1I ble" valgt. 

Dirigenten konstaterede. at der var fremsat cl forsla g frn Insse WredSlmm vcdwrendt: 
opsætning af hædersplader til erindring om wmdne mesterskaber vundet at" nSR-rocre Da del 
IlU var oply~(. j f. det lmder pkt. I nævnte. al bt:styrelsen allerede havde sManne planer. frafaldl 
L.asse WredSITiml s rt k)rsla~ 

Walll"(lUl Lissol/ udInite cn lak til den afgikde kilproningschef Jokum POllls"n, der som 
påskønnels~ r()r indsatsen afknprocme fik overrakt en pasl/l.maskine 

Dirigenten erkl.t:rede genenlltorsarnlingen ror afsluttet kJ. ~·a . 22 
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Justerede regler for kajakroning i DSR 

Generelt 

Hvis du er kajakroer. er under Instruktion eller overvejer ~l stilne P,l instruktionen i 1999. $~ se 
heri NedensLående regler gælder fra st~nJt.:rhcjsning 1999 og skal overholdes ar dig. hvis du 
vil ro kajak i DSR 

DSR er S0m bekendt en rokluh, med k3.J3kroning som ~ekllndær aktivitet på linie med 
orienteringsløh, gymnastik m.m. Derfor er der grænser for, hvor mange ressourcer klubben kan 
hruge pa kajakaktivltetcr. I det lys ,bl neden slående juslerede regler (or kajakroning i DSR 
ses 

For at sikre at <llle kender og overholdEr regleme for klljakroning j DSR henyues 
OPSLAGSTAVLERNE i slyngelstuen og kajakskuret til kornnlllnikarion med roerne. Derfor 
bør du læse pa opslagstavlerne. før du ror. med samme selvfølgeligheJ, som du tjekker 
vejnIdsiglen. 

I nstru ktio n 

B"'f!YnderinSlnlkt ion 

På den ene side er der mange. der ønsker at få kajakinstruktion. Pil. den anden side har vi Cl 
begrænset antal aktive instr1lklører. Det betydc:r, at der kan gå adskillige ar. fra man har meldt 
sig ind i klubhen. og til man kan komme p~ ka,iakinstr1lktion. Det er kajakudvalgeIs mål at 
nedbringe ventetiden mest muligt. Hvis det skal lykkes. sbl de, der melder sig lil instruktion, 
mene det alvorligt og møje op - ogs~ når det ikke er vindstille og strålende soL p~ den maje 
(Il\dg~r instruktørerne at spilde tiden. 

Hvis du ønsker kaiakillstruktion, så skal du holde: dig orienteret om. hvad der stAr pa 
opslagstavlen j Slyngelstuen. Der ophænges tilmeldingslister og detaljer om datoer m.m. 
Proceduren er generelt som følger: 

I mar1S ophænges tilmeldingslister til instruktion. Du skal skrive dig på med navn og 
medlemsnummer. 
I april ophænges en liste med navne på de medlemmer. der er plads lil pli årets instruktion. 
Pladser(le fordeles efter medlemsnummer. 
l /naj afholdes en teoriat"len for de "heldige" Der er m'1~ til teoriaftenen. Denne aften 
{'ordeles "pingvinerne" på et antal hold. Hvert hold tildeles et startdato. På ~tartdatoen er der 
mødepligt, derefter indgår du i den almindelige frivillige instruktion, indtil du har Orn~e( 
kajakreI. 

- Fra 1999 er reglen. at du skal have erhvervet k<ljakreL senest den næstfølgende sæson. 
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Vi arbe.tder pa at organisere videregående instruktion for rutinerede kajakroere. enten pA 
B~gsværd Sø eJler 0rc!,und ~n gang Ol)] ugen Se: n<ennere p5 opslagstavkme. 

Overføn.el {lf kO)CJkre t 

Hvis du er frigivet kajakroer Ir3 tn anden kj ub. !iå kan du ffi overført din kajak.ret på følgende 
made:. 

l . De.ltag I lcoretisk slyrmandskursLls i OSR. 
2. Mød op til teoriaftenen i maj mi.\ned og gør fra slarten opmærksom på, al du ønsker at tIt 

overført din kajakrct. 
3. Laven aftale med en kajakinstruktør om al ro en tur Vær forberedt på at dem()nstr~re 

entring af kajak. H vis alt gar vd, sa far du overføn din kajakret 

Materiel 

Vi har i længere tid været plaget af al vorlige og unødvendig~ ~kader på kajakkerne. og senest 
også af tyverier fra kajakskuret. Dct er en dyr fornøjelse, og vi er derfor nødt lil at have 
skrappe regler for brug af materiellet. 

Regler/or hmg af materiel/el 

For at skabe overblik over materiellet har aJle bade et nummer, som modsvarer nummerel på 
den plads i skuret, hvor kajakken skal placeres efter hrug. 

En k~jak må ikke fjernes fra skuret, uden at det fremgår af rorrolo\<ollen , hvor den er, og hvem 
der har taget den, 

Når der ikke er akti vite.t og omkring kajakskurcl, skal deL være a flasL Der vtl sige ogsa 
medens du er på vandet. 

For hurtigt at klllUle iværksætte reparationer skal allt: skader straks notcre.s i roprofok()lkn 

Endelig er hver kajak mærke[ med en farve, som indikerer hvilken type m<llerid, der er t~)e 
om, og hvilke reslriktioner der er forbundet med brugen, DIsse er følgende : 

GRØN: Turkajakker! 

GRØN+ 

Ma anvendes af alle med kajakret og til instrukt(on 
Må entres med forsigtighed. 

CUL: Som GRØN, men må desuden anvendes til ~ntnngsøvel <;er (orbindelse IllCd 

instruktionen, 

BLÅ: Skrohl!ligt ma/erieJ af forskellig art. 
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Ma roes ar personer, som har roet mere end 30{) km i kajak. 
Der må ikke forsøges entnng, men båden skal svømmes illd efter kæntring. og 
tømmc,s med stor forsigtighed. 

RØO: J( apr()1Iings'ItJl1terieJ! 

Mii anvendes ved træning lil - eller deltagelse L - kaproninger. Dog klJn ar personer. 
$001 har roer mere end 600 km \ kajak 
Der ma ikke fOr$0'ge,\ entnng, ]'(len båden skal svømmes ind efter kæntring, og 
lømmes med stor forsigtighed. 

SORT: Sær}igt!ølsonrl materieL 
M~ klln anvendes efter aJtale med kajakruchejen. 

LANGTUR: Det aftales j hvert tilfælde med kajakudvalget... hvilke både der kan medbringes 
på langtur. Vær opmærksom på reglerne lor forsikring, som fremgar af 
J allgtursmappen, der s[~r pa hylden i Slyngelstuen. All fcrskvand j Danmark 
linses for cn del af dagligt rofar...and for kajakker, men hvis du er væk over el 

døgn, sa skal du udtylde en langtursansøgntng og aflevere den l postkas~cn efter 
de almindelige langtursregler. 

Møder 

Kajakudvalgets møder er åbne for alle kLljakroere. Dagsorden ophænges normalt ca. en uge før 
mødet, så du kan se, om der er noget, du vil tale med om. Senest en uge efter mødet ophænges 
et beslutningsreferat. 

Diverse 

Vinlerkajakrel' 

Ca. en måned tør standerstrygning ophænges en seddel på ~lavlen i Slyngelstue.n, hvor 
du skal skrive dig på, hvis du ønsker vinterkajakret. Ca. en uge fm standerSlJ'ygning opnænges 
en seddel med navnene på de der har flet vinterkajakret. Alle, sam har foct mindst 300 km i 
kajak i den forløbne sæson eller i øvrigt er rutinerede kajakroere, kan normalt fa vinterkajakret. 
Reglerne for vintcrroning fremgår afDSR's reglement, som naturlIgvis skal overholdes. 
Bemærk at redningsvest skal anlægges i perioden n-a l. oktober til 30, april. Hvis du ror alene, 
skal du desuden være [ført v.åddragt. 

Kaproninger m.m. 

Når kluppen modtager en invitatlOn ti l cn ka.proning m. m., orhængec; den på op~lagstLlvlen 
under "OIVER. SE". Hvis der er tale om et ;HTang~nJl!:f1t, hvor der (orventes m.ar.g~ delragcrL' /(8 
DSR. lager ka.j:lkudv:Jlget Initiativ til d ~onrdineringsmode Ved minclre amUlgementcr m;\ 
deltagerne selv linde ~alOml.:n. Dt.:lto.gernc (r ~cl\' ansvarlige for aJle rrakt(s~e forhold. 
1& 



henmdtr tllffi('ldinf,. og de IiC i/JI:er ~Iv ud f(>f' al le udgiftCI '\Il r atfanl>eOJr~mel er sluI ;'jfltvcr~~ 
cl samlet rcgnsklll> (mc:d rc le"'HllIe hilag) ri:>!" all~ dcilngere lil kajaku.:h·algeL som deTener \11 
refundere sL'U1gebyr. Kaph"h'lIlgct klin I III'gel) gmd }de ~' der[lgere SlOtte til elitckapnxt'ei 
ckhøgelse , dnnmarkS"lc~k'rsknh .. r ol! andre ~ I('rrr mestc rska~r. Dog shl dette aftal~ med 
kajakrocnefc:n i gl.l<! lid li.tr nITIlngell1elllCl 

Efter a/ble med kiljilkud\'algcct kan du n.'Sc!'\'ccre hlldc 1,1 kaproning og lan gtur Res,c.l'\'ali~-.aen 

gælder kun i ck:n rlCflllck. hveor båden bruges lilllell pl\g:ddtndc akliVl tet Du kan altså ikke 
TC$C1'Vt:1'e bAck ul lr.t'1ung Resc;rv3 tlon ~ker ved. ul du IU!:Ilger cn lille sc(\(kl pi\ op!l.g~tul~ u 
i lul !. kd.urtt (de n med plelligla,rudc) med b:.'!d c,,~ {'8 d] t nltVfl . ~amt !kn peri~ Qg lIk1 i...ilet 
rc.~r.alionen gælder for. 'kddclcn s l..al fjernes Str3ks de ll ikke hs:nJo\ae eT aktuel Ih.,;,~k 

•. ksuden al fflfe roprOlokollcn. nlr du fjerner båden. 

~ -r·' 

Med ... en lig hilse" 

Orienteringssektionen 

Referat rra generalforsamlin l#.cn den 1 5 / 12-~8 kJ. 20.00 

DiT~~.!!l Torben Møller blev va lgt og kun~t3In<:dl.: derpå gCIx:rnl 
for.;:lmhngen~ luvlighed. 

Ikrtlning. 

Ronald Clauscn ~(,llI1Cll"Igll( bcrel1li"~cn f O( sektiOf\Cns 58 . ~>on . Fllrslc alT~ lI gern e ll! .... ar l·t 
I(,mujc:hgt ng vtlbcsvgt JI.llekispu5 arrangerl't <tf I,)f llse "' .~ vH1tkm<:. Ud ~r t: n fin !rJdition, ill 
iirds ... mdcn: an angC'rer næste års Julekispus. så I~"ge folk ikke , 'pf:,l1lT del S·IlIII ~n waf 31 
... inde 

G;'~c huslnh Forårets ",h var l'a:: nllK~.,gl~. fIlt'n s .ler h.u ~.c,rt I,dt f:Jefrc hl (' l!edret5 1.11' . I' il 
l'll Jfvcb lll' g ha r der .æret nnglc prob1cffiC'r fl'l('d t-ådt' del lC'fhk nI!. vnnll" ... ,,,,,1 I (, ., ~~ ltll Sl'l 

Den gun,l .. ~t(>pna l'lt' var u tæl, men den ('I nu forseglet . ng ('lier en ih3eHl' K II1d,>lt < fra \1il..kel 
... "ler .and ... ,Jrmc rnl gansl e ~1 .. hlll. \ ' t er t .)W Ig1 r.,,' ,tl..d tlll( ,I<: IIUlld ig 1 • .,. . al h~" 'I .,dl i! h,~ I(kr 

II,, ~I fungerend l' 

Oi"i~ i o)n ~lur" cri()g I S;IJI1 MbeJde med I-:R og M:lnbo dch,~g vi am'r , .i. , d,~ ;"' ... ,q .. ] •. 
nc,i"g<"n I f,-,drd, I;·h hlev v] ' u l ud afS. ()~ IlT S ud af r.] t';kl'jrel~ l"h V, m;mglcr .iJ Ir'IC' 
p;' hvldel (''I. nllSlt.:r derfor 1ll 3n~1: 1""(11 , ~is~c': t.;_h~),t:r 

:lbnt h,b l or IT] (kll :lgl'!<'" Id d ls!.e løb Ikr n en Ik,llll. ;'1 \'1 ,U .... I..Jn f?l fkre 1, 1 al V'I\rIt.:!'t 
"I" t> hdt hnJITC", ~~ J~ q ' S':-f lkn l] dfN'dnl'~' <;0I1 \ !kt t I fil Jt' ltage l 'frcnm]~·1.le "'I' 

" 



Slifinderløb. Del 5.1. StlfinderhJh blcv afholdt den J0/4-98 i Teghtrup Hegn mo.:d 
stævntx:<tntet· ved HSOK's klLlbllU~ Vi haV1k svært ved at samle tilstrækkeligt m"IIg,~ 

hj;elpere. nlen det lykkede~ til sidsI. [DB-systemet til tidst3gning voldte os nogle problemer, 
<.iclvis ~(\1Il følge af for slnr afstand ml."lIem mål og stæ\71e<:entcr Ved kommende stili l1dcrløb 
vil vi derfor have stævne!:cnter i nærheden af tll~1. Det er nu !">levet tlllllil-\t at liUlc et nillende 
kontor hos u~the(bcn. hvdktt luscr nogle a f rle prakli ~ke prob lemer med stævlleCell lc[ i 
skoven 

KlubmeslrrskAb blevatholdt i (jrib.~kov dell 25 akt '98 med Helge N id~en som ,> llveræn 
vinder. Atter ell gang blcv fonnand en lir. 2 

l),1 kassererelI N is Schmidt var forhindrel i at deltag!:, blev regnskabet gtnJ1t:1ng<iet af revi~orell 
Poul Nis~ell. Kontingenter p<i 1.350 kr.. lidt mindl:": t'"nD tidligere. men til gt:ng:cld er V(ln:~ 
kontmgent lil IX)F steget kraftigt, fra 300 kr. III nu ca. 1.200 kr. Sektionen har betalt start3f
gilter h l de 2 divislOn~malchcr. i alt SIlO kr. fog \d har k"bt skærme og klippetæJl ~cr lil 
(iiischus l{" h tor I 310 kr. Ån~ts Stifindcrløuct g~v .'1 overskud på l ~41) kr. Dc( silmlc\!e rCgJl
skab udViser el underskud på I 410 kr.. tlg formue II er p<i 44 .500 kj 
Arskontingcotel ble ... hævet kr. 30 til kr 35 
Sektionen har 50 metllcmmrr heraf ._ ærcsmed!t:mmcr 

Valg af.~ IHe . 

Formflncl' r~onaJd Clausen (genvalgt) 

Kasserer NIS c.J Schmidt (genvlI l!::1). 

Sekretær' lottan Frydendahl (genvalgt) 

PR.-arheJde ingen valgt, men vi bor have en mere i ~ty rel 

Re~' i sor : Poul Nissen (genvalgt). 

":ventuelt 

Det 54. Stilinderll.b finder sted den 25/4·1999 i Klosteris (Iegn med 
Ole Hurup som ~t;-evnekder og Ronald Clauscn som ballclægger 

Johan Frydewlhl 
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Beretning fra rundvisningen på 
Det Kongelige Teater 
Lørdag den 14.1) fP...,dlc vi ~[XL"1l(I(e og l.alri~1 I)r fra DSf{ I I h:t 
K I)~gdigc T .-:ater.; tOril,1 1. parale [: 1 cl bogstavel igt kig hag ). Uh~S f!TIC . 

\lures ~lJidc (gvld~, ~(J11l H anne 0, 'lilie sigd ~'aT ~1l tri\oL'li!; J3me Ird illdkltbsalt.kllllg<':rl. ~lIl1I 
umiddelbart kUllm: virke lidt ~tnm I hctræk:':cL [kil ()pfatld~c fik vi dug heldigvi~ ~[1ar1 
afkr3!ftel, da hUl! .~[lrudlcde af roor.~Oll1me aTltkdO(~' r pa he le [uren! 

Vi startede m~d al h3:fl~e O\'\:I1Øjcl, da man under ingen ornSlændight:der ':1::\ have overiTJkken 
p~. nl r man betræ(la ~c lvt' scener., I ng, oven ro betyder d::1 d..,den f()f ~n af st)' kkt':l\ Ill<.'(h ir
kende inden fur 8 dage. hviJl{t:( i sig selv er 3!<.:mt nok. men SIraks mere økonomisk arskr~k· 
~cnde er det , at man skil give Øllil silr\1 tlige scenearbejdere. hvis dl' sp<Jtter ('n i overtøjet l 

Om selv!.' teatrtl lrunn~ vores b'1Jide fort~lIc 1~!ll':t"ndl': : !)el KQnge!ise Tealer .;r uni:(1. da del 
huser <1 kunstarter ri'! en gang: ."' .( ll~!>ptl, billle!. opera ()~ nrkc~ler. T~atn>t er 250 ar gomridt 
(fra 1'}4~); dtn gamle: bygning lå ogs~!Ja KO!lgcns Ny torv, men den nuværcnde b>gJlinger Ira 
slutningen af : 800-t.aih:i Teatre'. har KOO an~lk og hu~t:T o~,iI håde m3ler- og snedknVZ!"rk
-'Ied~r. 

Ind': l) (Jps t Lgllin~ t il $(:cncn, bctrllgled<" vi ,kn 'lor,. crCJc~ell(: ncdct"ra - mden den bk~ 
inslJlkrr(. h.a~dc tCJtrel;.a s:lnrlelig de Iradlt'olleJk ~kril bra:ddcr, SUIII ,li malle IlIde live! tit 
fDrdel lor tcklllkkt:Jls vidmu.lcr Dr<"jcsn:ncn gur del da og.~å muligt at tilføje fOfestillingcme en 
Inllsse tryllekullstntr.agtige trick\. ~å",-,m IYlIs".ue h'stume~klfl" personers l"rS\';ndt'(I og 
dukkcT! op Igen, sceneskift Udt"lItxppd"ald, ow. Bag vni s~cllen var der CII u~a:dvall:'g. 
elevator: Den var 25 m lang 'Ig h<lv(k indtil 1,)( nylig vær.:l d.:n CIlc"tc af sil, ,ut r !:- ur(lp_ Den 
er tiltæppcvogJltn, Iworptl lilan tran.o;purterer de kæmpemæssige Sl"cnClæpper op 0)1. lied fra 
ophtvan ngSr1lmmCL 

Ude h;lg ved "Cenen k"Jrlfle ~I bese del lokale med t\IJde-uo skillevægge, hv()r de oplrædmde 
J~nh(jrfigt kun 'lkilk kostume. Her skal påklædcT';kcme s.,rgc for al have de rigtig~ ki>Stumer 
klar, Qg vores guide IOrfaltc om til &'lug. hvor det gik galt Det gik ud ovn en >takkels 
haJ!eldanser, der tik el I trikot pi der var tO!" lille (ug Itg ,om troede, al de s kulle være for 
små J, sll nik han d::lIt<;cde rund '. I har overkrop. gled trik'lten læn~rc ug længen' nr.x! Og k'r 
at gmt: dt't endnu værre, s:i ~'ar t-an rl'! uverkroppen IIlalcl hnUl, sil det har sel rigtigt ~ Imrt ud 
med c:l bredt h~ld l slykke ml. maling og trikot l 

Fn anden siov hi storie var den om opcra-dlvilCn, der i hUJ "B hast hle\' henle t op fra 'l )sldand 
psa sygdum Ilun vftr en m<'l~e( stor ,Inmt;. da ikke kunnr være i det pfigældendc kosturrlc. Så 
~Jr i'\ooe dyr.JO rilctn~, tll~n dcn opfil\dsomme skrædder kJippede kjolen ur 1 t">egge ~,dc! og 
saft(' 40 sikkerhcdsmlk i hver ,ide og gav '[;\'ucn o::>n kappe Ild o\'<'r Det gik.1n 0 15.,:"1 tint <ll~ 
damcn ~ang 'ilnukt, Incn da hun ,å ~kulle modtagc ,it hragcnuc bilald, ,meJ hun kDppen, lurdi 
det. v~lr '<;'-1 varmtl Men dier hvad hislorien 'videre IIlddn. s:i del da IlOI \Id mcd alie ,le 
sl ~ålcnde ,;kkcrht'dsll; , I" ,prOJ"'I"rly",~t I 

I dcn \ lnI:kke II_ve tilbygning Iii kdlrel var der en t[ " l'i~k ,lc'1IfIir.g. da del ,I,lre ~hn~' run VM 
1):1 <11 rned m",,~c> gJ"'''I''e plJuttr og ~cnt.ld ,. , kanalIciugle lI>1il. Her' til':>r:lIgn h,,1 klhl'l1 le1lC 
d(,c~ Jdg. da de 0g..~.1 gM i ,k(') l(': illlle pa tea lret ug det er I[lC~t f'lr dnt~ ~kyld. at Ill~lcne cr 
d<.:L Ikr ~ad "':<' d 1'''1' hvrd~' du,:r i cr S(uri bur. ,k hil\de ",erer m"d, en II~":I M.!lhgL1:~· 
f, ,r"~lli I 'ng n", ,',Ir 1)1cwt ,1\"lCW. af ('irk ll~ I\rena. , Ielt ve l afre~tedc \Jt dc' Ikke, i'lI under 



fore!)Ldltngen havde de for vane al f\yve ud i sale" og kJane på puhlikum l Tidligere havde 
papegøjen Henrik og,sa haft SIL hJen1 htr Han var en gammel herre pli 35 år, og da han VI rkedc 
lidt ensom, indkøbre m<lO en ung kæresle til ham, Oce(ine på 6 år. Desværre var det r()r meget 
for Henrik. der faldt ned af sin pind og udåndede, den dag han blev (ørt sammen med sin 
udkårne' Så nu er han endt i rckvisrtatoelingcn J\h kan åbenbart genbruges på Det Kgl. 
Teate.r' 

Vi fik tt kig ind på makr- og snedkerværkstedeme, hvor de arbejder med de kæmpemæssige 
dekoralioner ud fra detaljerede tegninger og birte.små modeller. Kravet til alle dekorationer er, 
~l de skal kunne foldes og skilles ad, så de kan være I en (;onLainer, da de ofte senl1C5 verden 
rundt I)lcd en forestilling. I skrædderiet sa vi de smukkeste kosrumer - det kriblede i fingrene 
for at fa lov til at røre ved prinsessekjoleme og f1øjl~lakkeme) men del var f()rbudt. Et kostume 
fik 'vi dog lov at føle på - og løfte! Det vejede gode til, så det m~ være hårclr ar stå i føn rå 
scenen. mens Ctlsind lamper bager ned på en! DGt tager 200 skræddert,mcr al sy en krinoline, 
og mange af Slofferne er S3 sjældne, at de må hentes fra PariS, Del ældste kostllme, vi så, var 
fra teatret..; ahning i 1748. 

Vi sluttede a f med at se Dronningens loge - hun har jo den dårl[gstc pl3ds i leatret. Od er fordi, 
at Ingen ma vende ryggen til Dronningen, sa derfor ma hun sidde og glo ud j kul i",,, en og kan 
slet ikke se venstre halvdel af scenen. De kongelige stole var godt slidte I belrækkcl, men 
Kongehuset skal selv bekoste at rn dem omberrukket og bet.aler i det hele (aget for rengøring, 
vedljgeholde-~e, osv. af de kongelige gemakker på teatret. Her var ogsa en elevator til de 
royale, der var lidt lunefuld; en gang sad Dronning Ingrid fasl i den i 20 min s~mmen mel! 
Prins Henrik, der til sidst matte lade hende sidde på sin jakke. Derfor er der stole i elevatoren 
nu ... Vores guide fortalte om Dronningens far, Kong Frederik den 9 , ar han plejede at vente, li I 
lyset vat" slukket i salen, og så kravlede han på alle 4 ind og sa-t1e sig pllløberplad:ierne j 

venstre side aflogen (hvorfra man kun kan se puhlikum, ikke scenen), så han kunne lytte 
ubemærket til sit orkester, som han elskede. (1 parentes skal bemærkes, ar det dyreste 
instnlOlen~ orkestret har, er en Stradivarius til 22 mil!.!). 

Da vi sagde farvel til vores guide, var vi enige om, at det skal VI gøre igen, mAske kombineret 
med en middag på teatret og en forestilling. Man kan nemlig godl f] en pakkeløsnrng! 

Må jeg (il slut tilskynde til, at vi ~tarter en indsam ling til fordel for Dronning Margrethe, s.å 
hun kan fa skiftet hetræk p~ sin kongelige stol - det er da synd, at hun skal sidde der med 
[revler på armlænel. .. (måske en sagfor Rees Legal? red) 

Dorte Sfeiness 

Toga-partyet og vinsmagningen afholdes d. 26. februar kL 19, 

Pris'. 130,- kr. 

- Og så er der vist kun at sige som de gamle romere: None cst blbendum! 
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Head of thc Charles i Boston 

ln~rin:Td al' ~ iJste ;j", "Cjf I J 4 ~ I rcg,an<lCIl I If3d ol Ih ... LIlar!.:; 1 Iln~t"n b.,.·,inued-.: .... , ,Il t;,C!~ 
uI\("",hmgen (IP i g~'II' ,Ir Vi ,-,Ile !o:CIlII: dck('plevdM"O lIleJ Vll!>':S rO!;:lI'llIlCT;ltrr Iw f..\,~ ,.~ 
tllnwlrll: (Inl<1r en ,CI,te d:lll,k d3m('uttcr /l.1:alsætn;npelL ro .. unefl,:" \";IT ,~n pl.ln'nllp.l'I~IlJ \ J~ 

:; h<:(hle h;u!c J{Ppe: havlk !i.",-.kt "Slll1lll('n 11k.. ... 1 ntlgk Jf S1!1C mlcnl.m<b k.: ko 'll~mr"llIc, (", :11 

r,) nu,S iirtr med Slyrlllantl . S"m $1)lOII;ll1d havde Je ~con.1lr..:n ~ r J.rnl' ng ~,'II ~· ... al ,l,' 11l.'Ik:T- Ir.:! 
WI ""('''I~il' I i"ivcr.-it)' - /1.1:11)' HfOWnll1!; og IlIjkl 1.,( kpp<-'~ t>ilJ \' ;]f ~I I!,;'r," .1([ ""I ~';U1"")11I 

t11~ll~J r,, ~ c!l'rt~ hlll~lIn.:l'llt'"r al ' uwe:. men ~lTr.C t J~" bnlr( 1·3-.10:\. I l'N~ I,'T" td,,,~ <iCJ 

d~1 ,,~,. IC1\ ,"'~~Sr,rl'l I kOf11~I1l;l I:ulI rned den ;11lI~1' i],;l IISkc kl \':l.'L;I' Ilr~'r 1,1 ,,'II , II ~, "~ " ,1'1<, 

iiI' gl." t hun r","" ~l\'oer mlil'lfc:'~.n !lIed cn n:1l I )",I{-b~,j , 14, I ,\" hel ll~"nl.ln ,kt ~ll ns all .. 

Ilfi dc"c va, \..1"'1' nok 11r.,~~CI ufDM·t rd,icRfl , .1l \., n ggc(k Knh~ "uer ul. Ik tkq( all,I~~' 
kaploelc VJr, " li:ri e~ t(:'llJ"II~ ". Irum v, ~.ll I. ' SI bo.·,tllltel p.1 ni lIlivid,' '.c~(lI,,·n rnul ddt,' 
tl['l)J " ~I , Vi hrll'dt ""J.' &'1'& IO dage ul at sYllkmmwrc " 1)~m-ll)<:r" 11 /Z ,I f'"k·W,'IL', hu,d 
~t"~Ml'ddl'n ~n:llcrrr>c:re ~f alle tinc.'tc: k,lIil .... ' u..~ f"~tl· lra:lling~I\Ol~ v,lr IlI lt ~h;I\..Y V, ,\.., dl, 
,IH .. wnd .. o' ul .. n SIm blid.lwor mal1 ff.:1 kd ' ka:do:::u ~~\m h\<!rh'l l ~ka l ~.,rt'.: I;'f 
kommarld0<'r, lemf'O eller Slynng. Mc:'d J t:.I": r (, uldburg og ( 'ar" lc!) H:l~'lng jl:1 ,.,i ,klmi ,'n "io' 
skifl,'vi', I ': I1C , 1-0.-11 . Kalhrire. Nm,1 og. MO'1<'.l Ruh:n \..k!l\1 Ill";: me i lem ~I,\'",:III"":'II'\ 1'.,l t,·. 
d .. \ hedr .. dll~ fOl d;l)!. 

Efter I "ges Ir:nung tId log ",; EflerAr~l/Opr .. nongc" ptlILa~~"'J:rd 'w V,'I" f,'l1h" rT<, r,, ~ kU"IK 

skt i\o. l.;~ f01~(' med. " g "or~·, fC'S(T'oI! . Jc?p< 1,:'!-spiJ'.Cn-K'III.\t - kll ~ ,'n . hnvti" \ ,·1 Ikk.' I,,:k 
ærrn for ~in;:n, Sr"rgsm:;kl Vllf 1111 , '""3 vi l.." ll n~ j,")ck 1<:111))0 og 'ull'lmg.. n.ir \li:.I:lII"~I' ~k\ 
øget Ir,1 I ()(!() mder II I 3, l mlh:~ (il ~ km I 

Rejsc:nll l Ik.st,m gik UVCT Island I kr opholdl ,'I i"o 1,,'n!!1: IhI\.. Id ,Il H" .: Inrrl'J,,!rkr,'1 uJ 101 
den Blj Lalnllle La~nen ,11 midI i in8c:'nllng, \Iandel ~ar,l{f. Infku J" lIg PI.."·",, X ~1)'j.. Ik' 
V.lr k\!fn~l..:mk al logge do:r "g drrve I dflmrll:1I Ira dl'" I<:n~ k,LlkvanJ SLlllk~·1l "f'~II\"c .-:;.: 
(.>\'(1",1\ log ,I"g Ildt af gl ~d('u 

f n"SI'"~ h:lVlk Sarah fra KVi k arnlOgcrd pr:"';lt I:ldl(lf!(ring læl r;'Il\1J ga~i rr Ih::"·h. lw,,r 
~lm~l('ddt:n 31 h3dC'IIC' ligger V, Illv:ld.:rt"k der!e'f Ila"c~ (t, il:1l<:r 1',1 !I(l~(ln \ '''1 •. " ,,1\ ) h". 
med lunm:tLIf:l ~""'r 1J{t '<OvcJll.l'ier Hans hund !-lome)' h,\ ill,:(clk med at ;cJe.:n kTIlIPC ,:,h<: 
dalhle smiib!i:<:r. so", Iii , v.'n:s haga!'.cl rllkl,·1 \a~fC <';ar;Jh~ grnk !.onlakln tra nr,,,k~ tid p:. 
l tnr.I\~ 1)1I;,C', \,t)' ha~de ~ I Hkt lov :1[ låne Ulliwr~llt'lC'[<; nve~lO: og fedest..: S 'CI (Ve\lInlil ~arlll 
8 rl)'C' SIIIMllr-afer. k\ ;1 og (fiL Nu rrI;lnglcJe: \Ii bart" ~ryrmill1dcn, Sl~ \\i Sluke'.. 101,11 \..:0: 
tl)'\('m1c VOlrlo kOllkurrenln ~å mall" ,c ud, n,\r .. J ("rtall.: urin, h"enl der ~kul)c ~Iyrr ,l'i 
"Y"U',,( ,1::01 "ICw" , ~agde de: ('g ~å II<I ~m. :1I Jct liHl en fllflkl på linie Int:J mnlor i 1>;\,10:1 •. 11.'1 
l.,d lmCII<k: 

t 'dc,: lU \)wrdfl\( kun Ic:'g glJtlt sJge, :li Slew ~ar ~c<ll [n !IIlc ~p,nh'l fyr, """I CII k-l l1f,,1I1 
'Icmme og h"JI humør. Han havde de r.:rte cgcllSki,hcr ~()m overili i ~ . hcslll l>.nn:hC'J " ~ 
humor Sf'\' VIII d.::r "d. IOO· ... ,scr al hllclc pil ",undet lillr mgm af tlS c1 "'I",bllk i IVlvl .. m at 

Ste ..... lrallde tjek pa dcl Hjemmefra huvde S:lrah ull f"rtncl en m-IIMI"r met! d( v , gt'g~t.:: a~· 

flk n"~~I: k,nnlll,l" dll';' V, i'i,,,dl' . ,V.'I ns pl <"rd ~(U" 0 0\\1, 'ill:",. ti l' II 0,,1. kt II nUl 'og "' :')< 

m ucgh.:.å dc-t ene~tc, tltr vaktt hdt tumul t I t'~dtn. 'ar kOnt lllOilldOC'I1 111RT IO ,~(J thls h n:c 



Del N:1>dc:r Ikke, al tre'erl!ll ~kal falde ud og ~var~r heller ikke til .... ore:~ olt~, dmne gang, Del 
betyder ~iJt\Fc l then, at m~n har 3 lag li l at kom me op i dct mmonccr<.:dc tempo - ~~ .... ed du del 

Så hlev del ""ndag og dermed k(mkulTcncedag tor "Champion f ights" og "Champion F OUTS" 
Snlcn skjnnl'.de, det var .... J.Tml lIg de r hlæ~le en svag mod!~ldevind , Ifort nye l i Arikoter og 
bluser sponseret af i\&C U}"l~ lignede vi el rigtigt ';amme:IfOCI hold, og IId,~eende forpl lgtc:r. 
Der var mylder pli bi1dpladscn Ile k., Vl:!l loilelltnlc. Der V3r 69 OUere lil s tart, IIl k seeded ud 
fra sidste ars r<:~u l tat Med ~lannUnH!ler l , det c:milJi~ke landshold, rom log hronzc ved VM i 
Køln, B:ldenc ~ kulle sendc.~ af Sled med ca, 15 sek, mellemrum. Mcu ~!a l lnU'l\ rner 38 ~1ir vi 
formdcll klar over, al vi skulk overhale en dc l bade lllr at være med fremme. Overha ling<:1 
koster lid. og del yar St<:w~ rO Tll tl1l~h: llpg3ve at fii ue andre både' til .11 vige og lave snævr ... 
w ing ned ad tk .. kn 

l'aktikkt'o var kl or Vi skulk holde tempo }2·J} hde 'leJen og SdlSe p:i rytme og slilbilitet. 
Ingen I'u.~h elin pl luhelige udhrud, !ddcn , Desuden skulle 'I i være opm.crkSOltHllC i s .... i ll g~l1c, 
Iyuc d kr Stews kormn<lnuoer ' lg hjælpe ham med ,Il lnw de bedsle SV lIl g, Vi var opsatl .... 
Stcw .'ar klllr (l IS mcner Jespcr Gu ldbor)( troede lyde liAvIS pii os. 

S5 gik Slal1 ... n, og inden :;0 lag yar vi allcrede i lærd Illed at overhale de l! f",ntc båd fra 
Skjdmore College. ~kide godt. Rl\b. larm og musik i lllnen, "Uo, Iknmork" lod genr.agTle 
gange. Fkre <wtrhalinger, og hde tiden fokus pa Stews Slemrnt og kommandoer. 

Målstf(~ .~en kOlli f(lr l'orvcntet , dd bley ald rig tlln!:,'l dkr syret. Fvaluering<:ll 'laf sva'T, (k 
ll e~le <lI' os havde iQ ikke wct otter i en del JL Men dct havde ful les fi m, rcsuhlllcl IIiIIe vi tørst 
11 pfl Magasine Hellch ca. 2 timer ~e llerc 

Jeppe; hM var startet som nummer 1) ( ') pa de 3, J mllc$, T<lklikken var næsle n den S<lmmc 
~om hos damcrn<:, Mary havde dog rorhehold t sig re t ti l Ul pace under løbet og gjorde de lte ti l 
dt':Jl store guldmcljalj e. Drcngcne endte med at ligge i terllpo .14-35 i stt':dl!l rur de planlagte .~2· 
1J og lik d<:'iudell en IIltensi y lekture lidi dC'1 amcrikanskr sprogs .~hshon il<:te r og lrækhedt':r 
Sa mmen med en ell gel~k og to amerikanske landsholdSTocre ly kkedes det Jeppe al blive nr. } i 
den IlI llge 4 ", Ior(ll1 hl a, KR l'J)cd kl1fX"\ tidli.l?,ere makker J,lCob Nielscn. 



(h·crra;,l-.d'><'l! 01; glxdcn I·,'r :.II)~ . 11.\ CCl ~, ~' ( ~1~ .:\1 1)U ~'r~n IJJ"'~IC \' lllrdrl T" kn 15 J J 1.J6 :';'1 

d~' l I Illlk, \ ~r tx'rl\a·llcl,c~\.cfll l ll gv.l. ~ .. r( J !il 11"11 Ntntrc~ ,N"J<'n l·"n ... I ... t>k ... nr .~ I 

'Hkn I ' <;" . .J~ "f! \ 1' l(o\l>lIIg II" I , I S 5g .. ' ~ V, :' lgn ,lilied .. (lJ'tr l 11'01". (.,leb'·I ' ~b,ll ~ 
f,>rt:""~t""~ p .. ,JI(1 hin ",dta""" IIl.-J ,m l: på Ia:\len 

"-r::1\ l,rlgL' llg: VM dCI ,lrJhp.l1 \1I,,Je dl'lllle" ~fX"<I..:Ik r<.!! ,ltta. 'l.()m "V~"'~l ti l en J4n,~ ,.,,:~ , 

\'rllhr,J 1l\'~ l"l<:oJSI ~an ~Imn~crll~:;llr~ meJ I rt'mlt..:l~cI.'hel I [~rrhd\ot'1! "-kn &1 VM ')b~l 

<lellogl ,II oplc\;.· rOrlrn g.., n ~3 In 'ende- "g I'upul.rr , ;<.>1Il dcn er i n,,~t(">n AmCIlUnrnlC 1"nota " I 

gurt J..- rull· fC"g~l1il til en fesl f:n 1(\("",C pj alle fl' I<,"JlIC"l. harc \ I ha\Je nnsel hgJIC""d~ I 
f) arll1lar~ , 

Ciuh r:-t' 

('h'u"r'· II~ ' 

Champ H.J · 

Champ I'K" 

f(Hh,nhavn~ \{, .... ' uO 1:1 

( D~I{ Mcur M,lnhl.t-.(I1, Rit !'><'lC"os,n. H:ar...:! C~r:;lcn~C"n ~ ('h" SlIo,. \{"dom 

K \o ll. Sara./l Lmmucn. Still"': rC'l'r~clI . A~l IIlJ .k~ pt:r")c lI og Tnm; H;u' ~~11 1 

I Redaktøren e r -.l~ngt om IXl1g" · kM',"" 1 noW::rl lundC" n,cd p~ nCklnnc ')i; tril! r~Ct 
oprert e-! CIl e-·m,,, I~oJres,,,= 
Indl..:g rrl mcdkmsb!adcl kan nU ~lIkd~~ ogs.! fremsendes dclm"o,~k til " drt' ~$en 

lars.bl.ndesen(!l'gcI2nct.dl-.. 

I "Hlgl n tx->l:yr.:l s<,~medkf!ll"en1<'~ e·ma. I."lre <;.<;e r 'rt-m(">\t'r "8',' ;11l~.I\C' r~ 

,tll n:::MC"Q'-"CNigtC"1\ p." t>ladcl.<; n lt:~I$lIhl<," .• ,de 

Slib'y every Sunday! 
A"amnl "ndj ',"fm'Ir" , ";J"" ' / rll III< ( . t . (II j/II' 1,~4· u( ""m rltI hu, .1(/,.11('" r, "",,,~( •. , u" ,,''!!. ,,/ ~"" . 

""''')."1 ""Il V, l' , ,~/tn v, """r' ",,. .. ,,,,,,,,, 11,,,,-·,.-I,,J,'(J (Xo·/' tf ,I.."", ."{"t. h.· .. , "".,I"x. /d ", 

,I'~' I"'.I(J~· 

{'a ftl,.,I<Jg""'·!rn ,.,/ •. , J,·./u, f.,!J. nJ< "nnvtl.. rr< Ir",o,a, ma.'('rlrl~.J'"<J I~('/ Ird , rJ..n/,'!·1 

uir/,, ·,Ir/a Dn r' Inu/"h, . ." plu"'''flI w-JI'}:f;,I)(,J,'!I ,',dug 1'1nJ.>", Jt" -' / .' JtJ"'t',4 I f IN> til 
,'f. {\II r" ,~I, ,.""(n,,U, "'r.J r, I"~ .. I.i,,,g rV "{',l,,_.:. .,,,,·/, '{"(' ,,/ r". :", JII' '/ 1. -'''' 1/", i /" 

",:.', ., læ,,}:,· ""k "fl·.'i,-' d", ,1,-/ '" .. .111,- "·k/""".", .. ,, 

()", t' ",., •. " . , "1 m",,1.,· "/'c." ", ,.,,,,,!,, ,,·h l""JlJ"I'I",.:.<'-"J: .. ,J.'",~ II." ,/ ...... ~"" ' " h",," 
,·.· ...... 1(/ .. "". l" .ii' ".Ok""" .. , '-" 1:/ ,IO J,.tlt ... " .~ .. "" .",·II-t"".'.~ , ·1 P,~g /,1 """,~ I~' J"" - '.; Jl 

'r,,, , ,.", 1/, ", .. ,~." , 
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kti""~, ------ -
RUI'".Imll ••• OSR •• • 

1 \ ,nkrc'up--- B,'nJe-rn(',> Iltgn J I ~n~by O K , 
i (,a~,.hl4' RU"' lI/wll ••• DSR ,., 

Lu\.:hu' RII"".lltoll 

J (,rh,'h,l' 
---- r'" DSR~ 

RIJI'nSholl 

M."j~I".!'r""~1 ..; •• "....111: "lt lem I fI .... jI; 1-;' 
3:x>n~rp,)", 1~m.5 ~ mnI!R""' 

• • • D!iR • • • 

Ovr,;;~ I.tb Johan Fryd.-"JJhl lir' 19 p 6:> ~~ ( .. ,1'0) 
EJlgha ,~~n :-7 

(1 4 dJg" h,,] ~~30 Vir"m 45 85 ~nu~ IP"" 

Hvor kommer din energi fra? 
n .• nnu,,,\ ~1l ' HI~ o.: '>,U,Y"jr IJ<h Jlg I lporhcrnzfltlg linder ~u ho~ Wl,;lff Tr.ld"'8 

V !mh~n.fCf all~ de ~~l'Ilh( ",.el lcl W! '-INTRG '(. I !'f hr ",c. r: xlfan, I cpp,n og Ma~im 

V, ~f .l', Ir><..!en'o- cn:(~ldrl l . !:clog cncr~ lhare,

KI". 'c,r pr.,:,,,~ "f ~~,Ihr, eller ~ ' ul=.i 10"...",,,,,,,;<1.:: 

" ww.wulfftrading.rom 

I \\ · lIlrf T rudin~· 1-\ UIIl!t'!ltil'lI .'U - von Virum - rlf/f:n 4='8.3 75 Sf/ l . ----_ .. --, 
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02634 ~HC 206 
BENTE K.JØLLER 
NORDRE ~RrHAUNSG~DE 26, 
2100 I-<ØBENHAUI'! ø 2 100 

000 

4 . TU 
o 2 ~ / 11 , 

NyLåJ"Sllflt:n i D~R ble~' en ",eUytlN fest, IW(lf C:l 125 !)\:J'><)Iler f\.rst hør!(' dr .... nnlngtns 
nytårstale og derefter kastede ~Ig <lvtr den Ia::krc maJ I furhold til titlh~rc >,.111 rn5en...at n'~ 
I ",cjrcl, men lIlad!.:n,~ kvali te t "'lir ~lIndt:li~ og.od MJ, o~ del knstcr JO 
II"bet af aftenen og nauen m.!dte man!;e t1en: op for at d.anst: ()g Cc.~[c. _dle.:ks at mJln lullde 
muligheden f M at '"lskt godt nytir HI en ~tlr del ~f kJllbht-ns aktivr Il"k:'dlenunef. 
På hlltooC'l ses nogle af de festkl:;cdte medlemmer fCll'SI p.\ lInenen (lOlO: Ul). 
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Sådan ' DSR 's holdvindere ved ergo-DAl. 
Fra v, Niels f~vJdager, Vallon Ter- Vardanyan. 

Jeppe Ko/ha og Suscwne Mikkelsen 
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-Rn.iag!0;m0fW 

'fl\<:!j Ol .. h~l' 

INIlIIOI DSI Ol( rLGNEI SI 

"(r.,f{S tri, ""II. '9 ',.'<1 ",""",">et .... - [)I..t 

T"'l ". IIIOOr",,~ ""l'" 

r..Jr>e'" ..... ":I.I·~h 

"''''p~SI'I,'h' 

1<1"t.'lt· 51Ø""~ I ~I."..." .. IC""'N'''I 

-------

S,ne 
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• 
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" 
" 

'. 
IN()4fFL Ol:' ~( 'Jo,\(~"" 'r' II"'Y""> og ,(\(J!lel., 'e Inn""'I'I<l/!\I!:;qlrO~'lrt Den .. ltYer,'O(Ie~ I'" ~ '''''<:<'''\ 00, , M· 
cW!n ....... ', ....... .,.111'9<:1\ ,M. ~ · (' (fe 3 ("r~to JI10,~ .. dl.~:S ~""'lI"'gent 

KONTINGeNT: '1,~r .. ",f" k •. lI1.101iW ''.\ 1(')( .>(1 v , ~ 11"0 Vr(! O'JC!. sI<n c1else ol bdlll'ngstn ... paI~~ ti ""by, f'3. 
'J"IU' I~ ry~k." f NI, 'Y~~er k 'Yd~r ".)(51 I'k .. . "ldloe!~on9 ~a n der ~ DOn Iril rvI<\e< men Qe!ly''''''' ' 1I"'e OP 
klill"-uI øl!! r" .'JCf'd<' ~va<1l. Konl">geOle! ('ol 4~ kr p< kIi .. "~ 

UDMHOHSE. 10;,." ske 'JiI!kIc~ I, ,, l / I 114 l i' 09 ,nn "9 ~* v_ ø DSR hænoo. mr<! ~ 3'~ 

\I,"SoI!' •• ~ OOn~.elSoI! foI el il9'!" ved '" 'fVJ lW':TlIle ~ lI"oIc" " na "0j:.gtlY kf :) 00 ~ " OSR"§ gor .... onl<l fil 500 
:\.4 b6 ,...",. ved .• '"'~ .. «(' -' MIr~~- n ..... ":>{I oMl ' ''~," n.A orr :k1,J( gjrol<orl~ '10m pos!""~ bdJoI~ IOI'! 
I<II,"",YI'<"~) G",:;II .. "'i.!'! '" (~ume"'atJon 101 il! ~hJejse n3' IcnoeI ' eTt;oogl S!eo 09 mat. frØ, , "9"" ,...re 
, ('sS<' 9'"'nrne 9',o!c •. "' .... ,"IIØ" l(ont,ngo'IfItOpl<' ....... rongs~O't~n" ~ .. n ,~k e anvendes III ~~ ,de! me::lOP.leo 
Sf!r ,o;ke .... anr,, 'es,..:. (~ u.e 

08S 'IKKE AUTOtIlA TISK lJOMEL DELSE: VED RESTANCE: M ... , er 'TIedlem og b nLr.gertplrgbg. ,ndl" gyl 
n,:! ..... ~ r' .. h/Ilder ~' e<l u"'~ o'" OSR'~ laol,tele, og aio:lJv ,teter bfon~es. Etio<luSlOP v, larst fifKl& 
s:eo .. ",I "" ,..,.lane", ' Vd '" n<Jf: hl 'II- t " tS ~orrI"'9"nt og re~l"r lC" n ~ , I om "Ødvendr<)1 hh" " ,n~ .. to(! "'. 

casso AJe .,."..no;tro nget , fQfbonoel~ ne tme<! bet .. /!~ al skyld ",,'en 

æ Vii u r N! ,'(86;; {:.fol N~ 
8 .1 D t'f CjG. ,06 _n tI!1-
IY-!X, :It:; 6W{: HI6 t:.-v 
{SvT1"f- f'f( i5. 

Forsiden: Fint :lf DSR's vindft~ ved ftrgo- OM i Kertemmde, 
St> art/k /en.s 6 



Aktivitetskalender 1999 L __ ___ ----'--=='_' 

: Oato ~ 
~- ---- ---
I u" fehrullT 

1 3::14. marts 1 
_. __ . J 

!J. marts 

Ilt marts 

20.-2 1. ", ul~ 

2~. mal1~ 

Bl'givenhcd 

TOJ:.-pa rty øg v in~mag.ing 

DFIR'5 hontlgrnt'nllful'1Iamling 

Sllnd frhrj.n in~ I kJ. I J) 

~**** Nyt fra bestyrelsen. *~~** 
• Ikstyrclsen har lIIholdt Slnllegjwe~ktlld d. 6,·7 februar. Vi h.:\.bt.'T i n.1t:~lt' I1l1 nuner at 

kunne bringe en nrli kd med rt':sultat~mt: af dCIUlC weekend I f()fIn af tanker. forlag 
til diskussion og nye ti ltag fra bestyrelsen 

• Ændret!..:: madpriser fra l, marts: 
Dagens re l 35,' kr. 
Dagens ret uden kød 20,' kr 
Priserne for "log valid er uændrede 

II ~krivcnde stund ligger~~n mdnu i gaderne, men tt)rare\ er lang:;ollll. 1llt:1I ~ikkcr1 på vej 
Et tegn på fNåret er 

Standerhejsning i DSR 
der i år tinder sred 

søndag d. 2M. marts k!. II * 

Fftcdølgcmk frokost kl. ca, I :!,o, hvor lyne byder på en lækker hlln'N for ~lLn kr. 60.- m~L 
~<lITe og kage . 

(,\~ 

'vi ,',1 \ ,'01 il-! hi 1 ,,"ri 
!I, 111,'d'll l 

Mrn:I "p, va:r llIed II! at gørt: ~<t:sonstartcJ\ fe~tlig og m en gud ,nak med 
klubkammcralcmc om planerne for sæsonen. Afheo~yo ti l k0kkcncls 
planlægning hede, du tilmelde dig frokosten pi'! opslaget i Slyngeblucn 

'Illhk, alud Cl' IOlste da1l med ~()m[1lcr1;d Ilvi~ du i kk ~ h; lr s1i lld urd 
om. ,-, ~r~ll\ klh\'i~nl1lgcfl kl IO. 



Rovagtsmøde 
l) .... 1{ \ ljr ~"In bekendt (i 1I\"('n fald I $kn ven{k ~llJndl d<:s~~rte stadig uden mOl,on~r",.: het -
(kr e r d,, 1o( ~t moJtiun,udvIl 1i: under dunnclse. Da j~g hat lovet (li v!en:: bchp:lrd ig mtd Il t h)<l::I 
;l< :u"I,VlldLnlL pl 11I,,'")!I$Olltrl<kll gang. i"dkalde~ hermed Iii rovlIg1smøJ:: 

torsdag d, 18, marts kj. 20 iKongeværelset 

h\ ~'! , Ir! vi l 'Ilel e ~'n onct)I ,· ri nJ;'.ur1l rovagtsordningens lJldhold. og hvor V! furhåbcnlh g kdn I~ 

SIIl v,I ),(I<; r r~ f' \f ~:I;:~ "ncn~ 106r~I(' mllln kr 

JL )-\ Ilaher , .11 rn;lIlf!,c al' dem. dcr l de ~ id~le sæsoner har pilllgct sig rov&gter, ~la;Jlg er \'jll'ge til 
al yue ('II IIl\kIL<., mell forh!1llC"lllllger dll'- us,d en del nye. \kr VII påLagc sig IJdthCn "o[!lc !lrS
da).:~ v).: IVJ<;d..l~c i ) .~:~ Ullrns 1,,\, 

VI "kil Ile I" f.~nl(' h;l\'j' dCl1 llc vigtIge rimklion for den dagJ lge motiollsrorllnj.; \,1 at fungr-.t: 
gOUl, Ikkt: nllnd~t hl J::l.uk: for kawn..:mr-, nAr dr- r-r trigi\'C l Iril Ul ~l nll1ionCIl, så VI lan f;i dem 
gool IIIlegrcrcl i klllbben 

R(IV~ lI.l~'\idll"l.:<' n r.'I,~llw'l> Ul filngcn' lir.~dagc Of.! IOMlIjtt . dt'1 r-r d~ ~I'\fr- mOIIOO~ 
roning."I<lJ(e. h~l ~ ,kr el rl'~'()IIr<:e r III 11«1, ~'I I {\('f ogd blive rovagtcf på s.fndttgt". h'·t")f dcr II' 
og.~11. III r-r IIlHnge, II.::. lllold .:: r up fllr nI t1l en lur lJlI "~flI!t:1 

H~'I S du hl\( lysl Id al blt"c to,'agt OS "ti h.nc lltere om ordnlllgcn. ~r du ogsl vclkomnten hl 
fomr! f{lr mooet al rene henve ... del,e III m, A. eme ... I klubbe ... eller pi lU )~ 82 IJ IR H",s du 
har l:,- sl III 111 \'1I:fC TO"lIgl. men er forhindret I al komme hl mødeL hørcr Jcg lI,u\)rlog"'" os.d 
gerne frll dig. 

Krawllc II I .11 \a:r~ co"agt ~r Ikke s.A ~ Io. e du sklll hd~1 hll\'(' \'.t:~t lI"1C'd I O~R , ct pa! sxw
ncr. og del er en for~1. h" s du har s[) nnalldsrcI. 

I.lJH Hund,"Jr n 
p I rr:wogH/o.oordmmn, 

OFfR tilbyder sommerlangture 
s.. ..... , "'." ,: ~·,.,.h., ,ll.., h'!:} J'ldI , Il",n 01' /11,", mOh ' '\) · os lunl<halj; t'1 all~(', k ,1,- 'n('J "Ihud (1 m 
",~. -fl,."' k . '," "')!~" ',' 

lkr lilt-:.,i~·~ ,", "l'k· . ... I~,·>llJr' J,'II '., ".,:' q',l"'~.JIJ \,.J \l.!ht~_, ~ , ,._,' 
,"1 n :Ii~' - ~':! "r: ". :!,~,.llIf III \1. ".:~·-I ,lr'll 1,- I r.'llf r l ~ ~: ~ 



Gå ikke glip af årets Blåt Øje-fest 
lørdag den 13. marts 1999 

l rildit lur:en tro, byder styrmambliluget alle sine medlemmer til fe:.' eila ~11t:' kumtC:lI~ 
regler. 

:\tkllt'tls m~ 

Sk irrerlabskovs J. la 'ly r m.1nd~laug anno) l)lj'l 
f)eS~t'11 hit'mmoevarmede x ble:; lo..l \,cr meJ !5cmiisc 
Dan~ og k)<;.~en ad libitum 

I lv;H1 skal du gøre tor al deltage I dette fantastiske arrangement 

være medlem af DSR 
være I (esthumor lørdag den 13 3. '1)9 omkring kl. 1900 
være ellevildt begejstret for klubbens styrmandslaug. 
Skynde dig al skrive dig pi\ li~len I $Iyn~e lstuen m.h.t. div. arbejdsopgaver 
kube en billet i baren senest tirsdag den 9. marts '99 111 defl hltlcrligc sum af 
kr. 90,-

og sidst ml'. ikke mindsi: AT VÆRE IKLÆDT NOGET IILAT ·- ELLt~I{S .-AR 
IllJ ET "LÅl' ØJ F: TILDELT Af' [ N AF OE BARSK t:: ST Yll. MA~nS-I.,A l l(;S
MEDLEMMER. 

Vi g,l;.l.:lkr ll~ lil al se dig. 

På ~narligt gensyn, 

SIriI, Ole X 2 og M('(le 

p.s_ Styrmandslauget er on- line' 
Br<ender du inde med g()d~ ideer elle r bare har IY~ 1 til at komme lil orde. konLlkt os på 
s tyrma Ilds ];lllget@1ill!mail.com 

Familiegymnastikken I DSR alholdes sidste ~ang d . 21. mln1s. 
- -.. -- - _._- --_.- - - - -



DSR's TRIUMFTOG VED ERGOMETER-DM 
Tekst og foto: Melie Bacher 

Der stod DSR på næsten alt ved Danmarksmesterskabeme i crgomelerronmg. For første gang 
stod Fynskredsen for arrangementet, og der var scor spænding Dm de kunne leve op til succe
sen de foregående ar, hvor det blev holdt i Københavns RokJllb. DSR h.a.vde tilmeldt 49 roere 
til stævnet og selvom 3 meldte fra, gjorde det virkelig indtryk, at en enkelt klub kw1ne møde 
frem med sa mange deltagere. 

Arrangemclltet var rigtig godt. Vandrerhjem og rokJubben, hvor deltage.rne kunne :;pise, la i 
hehage lig g.'la fstand fra hallen. 

Om lørdagen blev der holdt tidtagning, hvor man kunne kvalificere sig (il finalen, hvis man 
altså roede hurtigt nok. 

Claus frydeodahJ var f0rste DSR-roer i ilden og noget kan ryde på, at han allerede er på v~i 
til cn forrygende sæson i forhold til i fjor, hvor del ikke rigtigt kørte for Claus. I Kerteminde 
vandt han finalen i overlegen stil, godt bistået af t!lskucme. forældre og fonnand Henning, der 
havde væreloppe; de tidlige morgentimer for at følge finalerne i det fynSke fra stan [il slut. 

Cecilie Christensen var næ~te DSR-roer i ilden. Hun blev nr. 8 i pigernes junior A-klasse et 
pien1 srykkc efter vinderen. 

Dernæst stod (kr mænd, 19-22 ~, seniorer på programmet. Tbomas Krumholt og Thomas 
Wil bel nlse n var vores repræsentanter j den ne disc i pi i II. Og overraskende nok var Thomas 
KrumJlolt, der ikke er landsholdsrocr, godt med blandt de bedste kaproere. Han log sig længt: 
af 3. pladsen men blev overhalet på de sidsle 500 meter. Tbomas Wilb~lm~en. der skulle have 
været på ski feric el sted uden sne, valgte i elvte time at tilmelde ~ig indendørs OM istedet. 
Thomas hlev nr. S. 

4 DSR -piger var tilmeldt i letvægtsklassen. Favortncn LeDe Andersson havde længe lidt af 
lungebetændelse og m~ttc indtage penicillin. Alligevel vovede hun a[ stille op ved DM. Del 
sam me gjorde hendes makker, A n D a H eUe berg. Langd iSlancerocrcn. K aren Jensen var l ige
ledes med j dette løb og Rebt!cca Ericbsen var vore~ sidste fin31isl. 

Lene og Anna lagde ud S()m lyn og torden og {Iden var nøjagtig ens efter 500 meter. Dernæst 
begyndte Lene al lJække fr~ men Anna fik atter halet ind på h~nde og noget overraskende. ikke 
mindst for sig selv, kom A.nna l-lellebcrg først i mål. Vild jubel. Men selvfølgelig ikke hos Le
nc. der var så dårlig entr løbe1, at hun ikke evnede at komme på medaljeskamlen. DCI var også 
ovemtskende men bestemt ikke uventet. at Karen Jensen kunne være med helt fremme; løbet. 
Sorøs superstjerne, Malene Busk. mcioc virkel ig op at Sl~ I pedalerne for ilt /] has på Karen, der 
Iæ.nge lå på J. pladsen. Rchccta blev nummer 6 cfter I\t have ligge1 på 5. pladsen i den første 
halvdel af l 121 bel. 

J herremes veteran kJasse 30·39 ar, Icrvægt, roede Jacob T besa oder sig t il en 110t 3. pi ads e tler 
uovervindel ige Per Hansen Jacob kunne måske have opnået en 2. plads hvis skærmene Ikke 
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var I'>rudt ncd midt i løbet. Han kunne derved Ikke fillge :;ine næmle~ le konkuTTen~er I ~ am!1"le 
løb deling Lars Heori knn. der bkv nummer ni 

l tjor tog "'llId ~ IlItllbru si g eftertrykkehgt at" mc~t\' rsk3tx'l I hc rr-:: clIo åbn \' kbs~l'. I Id er d~ 
store drenges løb og man ma unægtel ig erknllk, a lllrengene fakti sk hl i"cr SlI,rre Ic,) Ilol "nl, 
Hobtehr<). kUllne ingen hamle op m..:.J i år, Mads lagde IIU ~om lyn og l"nkll og fw'tc knd>cu: 
efter ~t)(l meter for stilk ug roligt al ghde n~d p~ 4 . pladsen til sidsl 

DSR havde Io tinaliSIa mfd I lVlrldeme, åbm: klasse. Ogs! her n de t d~ store piger. der mM 
kerer .. ig med I Q{) cm h",je ~arah Lauri tz.:n Ira KVI K I spidsen, h 'r lå år siden .... ar ,lel IJan · 
marks supcrrynde k lV:l!F,tsriger, der markerede .. ig i dansk- Ol; ill ln n;Jl. ional roning. I dnb er 
det ved ni være cl særsYII, hvis pigerne er under 11':0 C!l1 

Man kunne k l lege med tanken om at lad:,: 11l1~ e af de l i lin8listn lbnm:: en sllfl'-"T~t,,-, rk dalll"· 
DIter, De n vil saglen; kunne hamle op rnec all(lrc store runatiO!leL Ikl bliv<.:r do l' ikh' a.ktUl·11 
f(lr pigeme skal tor hovedpal1CIlS vedkolnmenJ~ k ~al iticc re "g ti lO! i single-;l'ulkr. \(ler o~ i 
dobbcltfire r 

C bris ti n.a Rindom vaf som sa.:dvlln lig i særkla.'oSc. Sdvom hun il..kc kun llc Iwmk op med Sa
rah og Trine Hansen, rl'l:dc hun sig sikkerl ind på .j. pladsen . Ikndes lTl aJ.. kcr. Maria "'n a . 
var !:tIandi de "mind<;te" i sel~kabet og bkv nr. olle . 

Hvor mange klubber kan kvalificere sig med 6 rocrt til en lina le med plads lil IO') Ikke mange 
men DSR kan. Dc~værre mlllle Mor ten S kuv Ila nsen scrIlIdie så fem vaf tIIhage Jo:5kild 

F,bbuen sidder stadig p;1. Ironen som Danmarks Idvægtsrocr nr. I i ma.~kiJlronrng. Få dage fvr 
DM var der grund til bekymrin g i det Lbsenskc hjem for Eskild mangkde lige vd lire ki I[) i al 
nå kllmpvægkn. Mm hnn VM klar på dagen [)g han vandt Sikkert foran SØTt'n Mad~ell. Midael· 
r:1I1. Thoma! Poulsen hle~' nr. 3 og som ~ædvallhg manglede hlllTltlret ikke ho' I'oulstn. lJa 
Ebbcsen og Wi lhelm~cn af bar iver tyvslartede, så løbet bkv hl;rst III'. var l l"M:)mas :;om s2td· 
vanlig kVik i sine bemærkninger. "Fik I et godt løh", råble han. Inden Pl1Wl1 for a lvor ramle ~l1e 
jjnalislcm~ l! minutter ~eJlere. Bja rne Kalles tIe bkv nr, 4, Thomas EbeN og Kanlen Nit I
~e l1 hkv nr. fem og seks. 

Jens Cbr. Pø rneki reW'~de med el nern4 løb i he rrcme~ vernan kli'l~~(" 3(1-)4 ar Men 1011 gar
ve t Illngdlslanceroer fra KR fulgte Jens som cn skygge på de f.lrste I SCHl m('((~r Og selvom 
han var godl J sekullder efter. fi k han sat turboen p;1. ti l sidst. ~å Jens både måtte op al 5tå i pe ' 
dalerne og vise lænder før ~ej re n var i hu~. Det var en af de sej re. dtr gjorde 01ldl ,kke mindst 
i benene, hvilkel blev bevist. da Pmnerell sku lle op på præmieskamlen og efterfølgende ned 
igcn . Han måtte nærrnest have s!>ltIe at store Nid~ l !yldager, der fik bHk~et rundl med Jens, så 
han kunne kmnmt: lil hægterne. Det skll l i furblfarten ikke glemrnes. at Jens f(1kli ~ k har \lære t 
OL-roer. men det skal he lle r ikke glemmes, al de l unægtelig er nogle år ~iden 

Gith~ Lindegaard mødte li l Slart i kvindernes linale. vNeran letvægt og blev nr :'i eMer nogle 
garvede Jangdistanccm('re tf:! KV!K. 

M ia Larsen og Karen f .auhuJ: blev nf 2 og 3 I vctn,ul- rct~a:gtstinal en 

.Inkum I' llulse n var. scl vnll l h,m ikl., ' bld,' r ,ig fu ldt ;chkapr(}cr m<'fC, i ~;n s1n!\';ulllge ~\lde 
fnml wrl I )M, II:!n '''I! ~rl? , i ~h'rI af :-.<:j r'·Il' m.l"l IJ. -tO·4'l ;'" . , ~' l, ' ,Ul kt \·,c.,,~t 



J .. ~tn Thtil roede sig til en not 2, pJalh i n~rT~me~ vetcranl'inalo: ror ~O-S9·åt i gt 

Pilt Widcnborg 5kullc ud !l t mIKk den evige ... ,nder, Mer~te 0010.11 De~"'i!:rTc er der Ikke så 
mange andre i Pias >,.eteran letvæ gtskJa",se, 5A deltagcme - let \ 'ægt tUer C,I - moolc hinlInden i 
finalen, Pia opnaede en f"mCOl 3. plads og fik. >.Om mange andrt J!lcd"IJcI8geu:, bl,mdt dndet 
et glæ> lækre Kertl'll llnde-si ld med hjem . 

Som rO~ lIl cn i poL~eendcn med masser at Ullokrholdmog. var holdkoo)..urre'll'cn. 

DSI( hlwde ,[ hold med i Jinalcn. ,~lIc kan s tille op uanset alder og kIm. Dcr bhver rClI.nel han
dil.:npllllc r ud. ~ roeme :'I\1rt set ender i Iltll p.il na:;slell samme lid. Del belyder 111 nogk ~mlpi
ger pl JJ år "an ri ~iken: ar kOlnm t i rn61 næslen sanll,dlg som OSI<s ~ uperhold med I ly ldilgcr 
'lS Jcpre Ku llat Ol , l1en: 
I tjaT pr"vede Nie ls Ilyldllgcr del forfa.:nJelrgc, at tabe i c,gOffitteTToninf! lil co lille rige fra 
1I01sldHo lig <;kæbncn .... lIlc. III de ~m:\ piger s kulk ml"k Niels og han, hold L 1Lrets DM-lillille 

l' lgeme f~l'1c filkti$k ,n(kn 51 ('-~t e lI)tall~lll, men da Nleh kns tede s ig i !T1'l'lki nen. blev der '<Ir
kehg g"t t lil de,,, Og denne gang lykkedes det OSR al komme OJVcrSl ru \tirsskamkn 1 hold 
kampen 

"'Del er n~illgti g!>Om ved udtndors OM ", ~agde IOrlnanu Hennmg. "ug dcr plejer vi jo ng,<;å at 
VInde utteren". '\rct5 tnlkuoors OM bkv af"hmel med nmller og, OSR ~il tle de rmed Cl 1101 
punkll.lIn p.1 DanlllarkslOcsle!"Skabeme ar Su~l nne MikJ,:~ ls en . Vllbln Ter-VrrtlotnYln, Jtppt> 
I(olla' og ~it l s H)"ldager. 
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Tid (mio.): 

. M~{~ Ilaubro ~ --- - - - -----_~ --- -'r.:o.G _ I 
f-,sk lld Ebbestn (i .0l> 5 

. CIHUS Frydend:ilij - --_---=-- ___ _ __ _ ___ ~1~_.6 __ __ _ 

T hurnas Krumr.o lt 6,12. 1 

Th'll l las Wi lhdm~1l 

"JeM Chr. P"'m-'c'c'--- ---

-- - - -_C-- --
['hornas POllhen 

B jarne K al lesØ(. 

Thomas Ehe-"- - - -- -

Karsten Nielsr:rl-- - - - -- - - -

JnK"Uln Pou lsen 

JacobThc~lcdc,c,--

Jørgen Thed 

Christi na Rindom 

Lars Hcnr i k.~cn 

6. 13.2 

0 .14.7 

6 .17. 1 

-TI6~1' () ---

6 1(,1.0 

0,21') 

6.33"6- - 

---r6C-_~J.I;-'·' 

6 .. l9 (, 

6'10.9 - - - -I 
6.58.7 

.-- --------- -- --------~= - --
Maria Vraa 6 51'1') 

Amla TiClIchcr~g---
L.en~ Andcrs~on 7.I.H 

Karen Jcn,cTI 

[RChc~~ Erid~se;-;-- ---=--= _ 
',Ceci lie Askov Chri~tenscn 

Pilt WidcnllOrg 7.51,0 
- - - -
Mia Larsen 

- -- - - - -------c~ 

7.5{, 2 

Kart:n Laube;:g-~ 

Gi!! !;': Lindegaard 

- l 
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PUl Widl'nborg opnt7l!de "" fornem tred;epllldr eff(' ~ Jlol't'rvirJ(Jdigf' M,'r efe /k/dr. 
de~ .IOUt! r t!h.".d · igen ! 

To {)S}( U!,·,",' ,.il 'i'a'min I lf'n·:rgrdl .... \,,·/; 
J .1 {lU Lbbr~"'l u.1! ,' 11,,111(;., f'ou l l/ ·II . i" ~"'- ,p! ,;:h·j 



DM i motion plus-regi 
Den sidste lørdag i januar foregi k motion og tri:Cfl ingen i Kertemindehalle n ved årel~ ergome
ter-DM, Der var fa "enere", der stillede op i individuel - 2000 meter i kamp med [idOl og ~jg 
selv 

Men årets st~e lillnbsstykke var hll ldko nkUlTcncen, hvor 4 per.;oncr pæll t deles om 4000 me
Icr d.v,s hver mel' har 1000 meters ,purt · nogle hek tiske s.:kunder, hvor man fOr',;Hger det 
umulige: al skifte mens ergometeret kører - og selvfølgelig helst med samme tryk. Pga. al er
gometrene stod nK'gel tæl i Kertcmindehalkn, blev skJfteregleme Javet om. Ingen kæn: mor hl 
at hjælpe, d v.s. man s lutspurter med de sidste tag, løsner sit spændholdt. lægger håndtilget pa. 
plads. ka~lcr sig ud til venstre, hvorefter næste person sætter sig godllilreUc på sædet l.'g md
leder en slarlspurt; men~ milli forsøger at hjælpe vedkommende mf.'u al spæntic føeltk:mc: rll~l 

Disse fehnl ske sekunder er vist en stOf tid af undrrholtJningtn for puhhkum. Vi hll~'\(o d l .. r; 
øvet nogle seje skift, hvor all .. <I vat" pJI ved hvert skift; med hver Sin ille svedige hånd. men. 

V i \'ar 4 hnld fro motIon ~, hvil ket må siges at væn; ct tal~lærkl fremm"dc. l:.ner de indledende 
løb vru- vi illle (l>verraskcnde l) med j Iinllkll næste dag. Pludselig så del ~on ud med al1(1I>
maden for 110gle sværvægtere, der i dagcJls ~ærl ige anicdning var gået I le lvægt. Vore; nUliIge 

plant:r om I>esøg på ~n R9Idc j'irnpemel - efter sigende STEDET i KenemIIlde - blev :enilret 
li I en hyggeirg cafetur (lg en forholdsvis (t) ro lig nat på vandrehjemmet 

Søndag ~fterrniddag var d~r vægtpanik. Nugle droppede tllorgcnm<tden, andre fi k "lyst" ti l en 
livsvigti g løb~ttJr på små S km, andre drak mbser af kafre og Ubede på. at det sane gang J 

systemet. - og det lykkedes ~ 

Til tinaltJl vflr alle holds vægnraumer fOr bi: ~l!\ vi kæmpede mod hinandell - og sa ~dvra lge 

lig lige (le <Indre hold . Talk-Talk stynede rundt og opmuntrede os; ".'i, , godt, roe!", "hC'p l](lget 
mere pli hende !or f "o.s.v, Der Vaf sklltn travlhed i kll lissen, Nerveme vru- på hO,lkanc hvil
ke t gav sig !il udlryk pli Ill/lIlge måder. På vores hold var del fx en stærk kcrTti~k kri t:sfo rd,c 
overfor tuls konlrollanlen - ell(r var <let mon bare IulITen. der kra"Yede ~enlJJæle ')') 

Alle roede !lot (når vi nu selv skal sige det t i ) og de bedste vandt, Dd lo[}>eedcde favo[;lhcld 
med Ily ldagt'r, Vahan, Jeppe og Su~nm: løb med I. præmien: som udover p·okalen oc~tod af 
en d il~<:: IOrskr.rOPJl li l hver de ltager. Kygterne siger, fil (kt var en lokal '[>t:c;alilt:t frn Kn1t
minde 

AI! ; a lt en god fin ale med stor dominans af motion ~ Målet må næste år være en rerl llotiorl ·t 

finale, eller hvn'~ 

SCl, hørt I'g l'plcvN af PR-Manager for hold 1,2,3,4 . - .!".{elte Canlensen 
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Stafetten hos kaproningschef Søren Aasmul 

S,'ren Aa~mul hk ... pli sidste gem:r3It(,rsarnling ~ a l gt som klIJbbt"ns nye kaproningschd' Hiln 
vi l ,ned gardlll. "g.~4 I rl ~rHti{kn Ylk <:11 qur msm~ for k lub Dcrls kapn.>ning;;:lfde ling. Sollen hHf 
~clv nit": k,)pr()lIill~ Ira ·Q~7 · 1(jt)4 og ved derlo r, hvad del .. il sIge ~(r,) kaprorllng på internat;· 
"nall niveau 

Soren starlede med al ro i I lo lte Hlk lub ! J<J X7 SlIm sommertrrnlrlg It! SIL ~kil",b. Del var 
q putig meni ngen I" han skulk have f<'<:1 ki.lj!lk. men så mødte han Morten [~rt: rsen. som tik 
ham lil at rn I ~I~e t for Paradok\;llt nok var \k·t (lgsA Mortell " s~rst:n. ~om Vilr årsilg ti l, 111 
Søren stoppede med at ro i 1994, da han bl.a. udtalte, al det var nxnu:s egen sky ld, <l I del var 
I}kl darligt li l VM ' 1494, llg at roerne derefter ,k.ullc følge nogl<:> bestemte regkr i Rocen:cre l, 
...! k's mg de ud ({yder de l o.:kcndf') 

Søren hin med l ~m af I>SR i I'I'}O . 111111 ruede kaproning indlil 19CJ4 Nu lIlS1Sterer han {Jå dl 
kalde sig mll l illll i ~ t , sdvolll lian trænn l y, time hver dag Hvert ,ir lil DM ~un man finde Søren 
rå en e ller Ilat af vl>n~~ vindende blide 

f 'ødt: 2 iuni 1966 

IIl'1jdt : 190 <:m 

Vægl: 8J kg 

Skoor.: 46 

Stj t rnClcgn: tv illin g 

Hobhy ' Søren laver ~elv knive /dolke III h"bhybru g Han luver bihk hlmkl og ~ kæftct hdl rm 

hUlllkn Dcl tagtr lang tiJ. men er ,;joVl. og "il klin de bnlges hagener. Derud u ver er Søren 

også "ktiv i .. n amatiJrklub for ckktroflik ti l opsa mli ng a r målcresulta ter i rakeller (a la 0 rsteJ

sate11tlen) 

Yndlingsdyr: Dellin (is:t::r pg<l, dem inlellig"'I I:;) 

Yndlingsf:.rvt: gul. SIlrCII er nem <I I genk~nJ~', ~el v pa tang afstand. i sin~ meget gule lights 

Yndlingsmu~ik . AI DI Meola, I n x~, George Mldlac:1 CIC 

Lh'ret : Riso!to og Mex i· mad (siger Sandra) 

Sflortsidol Slc\'en RCIlgfllVc og I'homas Washerg 

Ro mæssig baggrund 

Sørell ~ tartede med al ro IX i Hol le roklub i 1987_ 1 1990 tik han sin debul i llRC i ~X . 1991 
roede han 2 X, men endte i en 2- med 6 ugers tr æning til VM, hvor de blev nr I}_ 1993 t 1994 
var han ti l VM i 4X med r(lr~kelligc mandskaber 
SLl rens rokarricrc har hårer .)'(kli!,'t præg af manglende langsiglcl mil1s<t:u lI lIg for den [unge 
tH~rregrupjX i ORC 

MttJalj~sCalistik : NM t <IX i 19'}), IIL J i Luzcrn i 19<)), et Il la l af DM-er 
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Mi l og a mbitioner: 
Del \'igli gs.l~ for .... ør~n er at have el godt/lykkeligt liv med høj liyskvalitel. hVQr tllVl <'!r tilliW ~ 

m~d det han laver I lweniag~n . Hvis det ~ giver nogle resuhaler. 0konomisk og karrkH' tl1~

sig'!. er det hare t'n el-, 'ra gevin.~t. Mon ikke også S"fen hhver en super,far fo-; en kommendo,; 
d it.::b.uhy , 

Den bedst( "oople~'els(: 
" 1);\ v, hl .. y nr '1 i I. lIll'm , 199, ; 4);' Vi fl " j h!W~ ~f~lN1 og fnlll' ,,11<.1'1 ~rnn Orr er ~f v~'re 
nlet! hd l ti-emme, hvur det gjr n!'i~ ~ t a;rk, Q& er ngtig sh,'J;t', 

()en ";;Jente ruu l,levehe: 
VM I 199] \orel\ welk 4X ogallt havde , lllfe lorvcntn inV,er um;u Ih: Ville la ""00.1" w li,I,I-
1 t" 1)!ilJ~ cl tef dere~ tanl a.~tl~kc løb I 1.1I1Cffi \ilmmc:\r. Ih: havde den hUIII&,le ud I mdlelkmk 
I" h, men '<.\; ~em ilinllleJl gik IIrt hMe lidt', de m~nglt"d~ den V"~I ",m 0.1..: havd,' 1 J ut..:m "it!
hk" ~låel af 'Nrtgcmt meJ 2-'10 -;,:1." og kO!lllkkc 1 tinak Eil o,:r t.,bd VM <ler ikke Mgcn på 
nåd .. ,\ ~\'1!1 :<.!Igd ... nogel, de li re roere furs\',IIlJI i lire fOfSkdill;t,e lelllingcr, og dl' fik allln~ lait 
om h~:ld der Slk gul! 

Uddannelse og fri tid: 
Sør.:-n n udda,n.J'I(! ~1\'llongemN og ar!'>eitk" med !)cYkt rl'chcardl på Novo Nurdl~1. I r ll id":lI 
h"r hM for Ildt af, ~ igCt han Mel! i den der er. kan han u\mligt gool It d ~ al S" og lan: tor ...... ,!
rin~e f elc på dere~ hus I Holte [1 inr tlte tml lmnn!J roi lur), Sllr tns n;crnte ~1C fu:mhdcn bliver I" 
nuk præget a rblccr, vra.d og vUl!j;eviser når hllll hlt\'d far I april. 

Ihad \l il le dll Isne b~'is d u ikke r ()Cd t: 
Mon Ikke Soren oliver ved nl~d at f 0), indlil han Ikke la',ngere krlll sidde i bA(!c1\ 

Ri.\ uG r ns lil DS N. : 
RI"" DSR skabn hl.a vb Ree~ legat økonoltli~k muJiglled (nr s"ri{'~ kaproning i kluhlx-n, 
hVI lket er en megel slor fordel for k!uhhens kapf{Jere, 
Ris: Sorco synes. <lI mange af k lubbeJl~ kapmne ..:r lidI for st"re II1d l\'iduahslcr og .,lbøJeligt 
!il kUllut lænke rå deres eget og ikke på t~ l ksskilbel. 

Sore" og Sandra onskc<; held og lyk ke med rarnili efO)røgel~en, op; ler. hAller ,tadlg. at han hM 
lid og lysl tilos. i IlSR 

Son' l! AlIslllul (I • J 

l '" ,rl ~H/u:lffll"n 

samm,'" 1110''' 

Jens c/" l'orll,.'~i 

l' 
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(hIl) t..t IP.. t) Ix> SkO\' 

130.0 \ Vintl!fCUP T okkekiJb Hegn 
000 _ •• -

I OU}l Gå.,ehu, R/J I'R}"hoft 

- " 
L~_tO! Vinterctlp Bondemes Hegn 

-
18.02 Gåst!hlls I Ral'n .{holl 

111.(/) Gtisl·hu.~ I Ravnsholt -11.04 &'åsehll.\' Rm'nsholt 

r i lllleldlug: 

{lå,dmsl.,h: M"delidsrunkt : Smldag mellem IO og 12 
:I haller pli ca. :I km, 5 km og 8 km 

Øvrige løb: Johan Prydendahl lif 38 1762 52 (arb, ) 
Enghakken 27 

(1 4 dage før) 2R10 Virum 45 85 86 05 (priv) 

Arrlln!:"r 

OK ø st 

*"" n SH .... " 

l~ .yugby Cl" 
.. " .. DSR .... .. 

..... DSR ... 

*""DSR ...... 

Hvor kommer din energi fra? 
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~ 
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Danmarks Sl l,,'~ e "I!. hi ll'E'''e lklva lg 1 ~ponS('ma:T ing fmder du hos Wul tT Tradmg. 
Vi fo rhandler alk de ~Cndlc ma: r ~ c ' W1NNI' RGY. I lighF I\'c, Exlran. LCPJI'n o l; Max,m. 

V i hae alt ;n. ltnfoT cnclgodt, k, gd ul!. (1ltTgilxtreT . 
Rin., rur rrislis!c og 1'o(,'lilli"l( .. II .. , 'ir" VOre'> hJt:mn)('_~ide · 

wwwowulfftradingocom 
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02':'34 Hh·: 20b 000 
EEtlTE y'';0LLLA 
Ni)RDRE ~R IMA ~jt~SCjlDE: 2';' . <l. TU 
2100 1-:06E:MHlurl 0 2100 <:I 2.1/11 1 

Kluhmestcrskahcr i crgoml'tcrroniug 

Iflnl:tg d. IJ. m:uts k!. J3 

\j,·'t.'r~~, I ~"""I<:':' .., IIlb.lc til "II~ klubbo:n, rtll'dkmnrr Du ~,U1 "'!ltr." \',l'l( med, ",'h "m Ju ,~k(' (I 
i K;'llrv~r c I ~I 'Ol' "'''(''''ro' 

!()O{J m klr h,:"e, og darn.:. 

FlvUc rrærn,~r ' 

Som opl'flrmning Iii jllllfruk(lJ/NI afholdt DSR fm.lmmlomunli',mg, du lurw/" ;:od (ll .. /ummll 
fra tlnl ~t'lcht'nvi"g('"d(' dd uf medlem.fsWrCI/ lkl I>1n' tierfor III '/(lf.:lt IIIIIers kallIpt , hvor 
del" lU" blel' R,/l1i'1 I'nl t!ø,,,Il'. før ""llIl'me hnw/, skill sig ud' 

K,m Øl"trulll OK Winnie Vaborg gik ofmed sejrttn IF% Ul) 

16 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSRLAD NR. 3 • APRIL 1999 ' 67. ÅRG. 

DSR 's lugaparty med 
vinsmagnitlg d. 26.2. 
havde sfor li/slutning 
så lokalerne var godl 
.fYld! up olskore 
romere 0R romer/Ilder 



'Ak1r,(ltetskalender m.v .. 

'Bestyrel5ef\S Slrategl\N'eekend" 

"F ørsteårsroer-llag-

"Kære klubmedlemmer 

"Mo!loosudvalg nedsa'" 

·M~nesklnSlure 1999" 

-langtur på Sllkf:oorgS.0eme- . 

'Ses VI I Slesvig" 

"RabaHllhud hl kageroerne' 

"Hjelmsjo 1999 kaldel .... 

·Styric dit image I DSR" . 

~Kong j:redenk IX 09 DSR". 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

-Nye redaklionsmedlemmer s0ges" 

"Hvor.or jeg 10(' .. 

"Veleran-ol1er" 

"Klubmesterskaber i ergometer-roning" 

'Women's Elghts Head ol the Rcve( 

'Onenreringsløb' 

-Adresseliste"" . 

-Les vac.ances d-hiver" 

3 

3 

S 

5 

6 

6 

7 

8 

8 

9 

Q 

10 

11 

13 

t4 

15 

19 

22 

23 

24 

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og Indbelale Indmeldels.esgirolr;ort DeMe lC)fefindes på kontorets der i ba
dehallen Indbetalingen dækker ~ :$ første måneders kQl)tlngent 

KONTJNGENT: opkræves !<vartaisvIst fOlud via giro Ved overskndelse af betallngsrnst pålægges el gebyr p:.. 
25 kr pr. rykker HviS rykker I<rydser forsinket Indbelalirlg kan der ses ban fra rykker. men gebyret VII blIVe op
krævet det følgende kvartal Kontingentet er 450 kr pr. !Nanal 

UDMELDELSE: Kan sk.e gældeM~ fra 1/1, 1/4, In og 1110 og skal være DSR I hænde med f1'11r)(/S1 3 dages 
varsel Gyldig udmeldelse forel ages vM at indbetale ~ girOKOrt på nøjagtig kr. 3,00 III DSR'g girokontO nr 500 
14 66 saml Ved al anføre ·udmeldelse-, navn og adresse på den c)el af girokonel. som po~thuset tleholder (De
tallngsdeler.) Girokortet er dokumenlahOl'l 'Cf, al udme ldelse har fundet rellldlgt Sled ~ man bø' I ege" mte
resse gemme glfok\ilttenngen K()"tl~entopkrævnH~~ortene kan Ikke anvendes III udmeldelse. idel meddelel 
ser ikke kan anføres pa disse 

OBS I IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og I(onfingentpllglig, mdlll gyl
dig udmeldelse har funoet sted. uans.et Dm DS R's faciliteter og aktiViteter bel'lynes Eks1<luscoo VII først (mde 
sted ved en restance svarende hl Yl - 1 års kontingent og restancen VII om nødliendlgl blIVe ir\ddragel ved ,n· 
casso Alle omkostninger, for\:)jnde/se hemled beIaies af Skyldneren. 

-- --- - --- - ---- - - - _._ --------
Forsiden: Eline og Esben (KleDpalro Dg Cæsar?) var blandl delIagerne J 

vlfIsmagnmgen/fogapartyet Foto: Peter V Johansen 

Tegnin~ s 18' Michnel Wurlz: 
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Aktivitetskalender 1999 ---
Begivtnhed 

!!tund trhcj~n~, J.: ( kl II I 

1" ;lnt kli'on ~st:m i .... r 

Inlroll'sl 

K rf'<b lur l il Slru~k",,.nn,,.rl.t" 

L"'·,p ri .,~lu r,,~ F"uruMn 

L" nj:lu r \,1 SilkrbO'1:"'l'rn e 

I --12::1"(,". ;'U'J - j -_._- I.anelur lil s~s~ " 

~ 22.-14 . mlj 

:---"'8. mlJ 

12. jU1I 1 

- '- . jull 

3. jo li 

24.7. - 7. S. 

I 
l~ 

j 

l ..... r;dl fn (or kanlntr 

I' in~rtur ti l ?-

Ml lln~"'Jlor 

Fitd ... l\.bglfnl 

M 'nr.kT~. r ; r 

F"lllur ... 1 f.r S •• nrm .. lkUubbt-rnt 

***** l\yt fra bestyrelsen ***** 
Reslyreisens slntlegiweckend på Agerso 

Furmdf. 

t-:II g:utg ('jl list ura!!...: r oJe-n ).lunk<k t-oe"yn:h.<: arst~d fur .. 1 Il amcJ(hw ug .,,! .,1 :tol """ .. '.Nt 

lidi ~l/.Jrrc; og lUl lgere elllner I en gammel og U1Id.II01l'-l"' g Id uh ~nm \"rcs er !'In ri ~h, ... 

for 1o.00Ulh,J Uct ogl&t1G,Sigtel plllJlI:rgnlllS ba.~t r ct p..I. \'clO\"CT\'Cjcdc og ho ldh:lrc hc~l urningcr 

r ,ngene ~ kol llsen/ote sammen ~;h.CI pA kort s igt SOm I <:1 ~tøm: ''K lænsucvat('ntk pcrspe~ -

11\ Ikrfor har bestyrelscn. DSR lagt v~gt p;1, at bc\l81C Irad'ltOltcnlC ug vz:rJi(m( . I!l(f\ 
udcn lit de: SIIVl\er op, bll\1er uve(jkn m lT\('llde 

E",,,('r 

I år fa ldt erNtcn lC I IO t-.o ... .::dgruppcr . omknng b.k1park.cn . og nmknng ~luhmcd lcm"'('f'"le.~ 
IIl<'ttvlldcr 

Hvordan vt>dJiSt>hold..,.- vi en Sit)( bAdpark I!lt!(] OAt/e tir mange f<lr~ ke1 h~ Ii)nnål o,.iivo.n kIP
romng. langturs.rllfll ng ug mj)"onsrnnin~ H\lOfdan si lrcr "OS en !.lsanS af bide: af h"J 
aa'Olile:t (~til Cl rIIn<:ltg prt ~') !kt en"""e værft!:f. der cft emåndcn c-r t ,lbagc I D;uml/lf k 

J 

I 
~ 



J''1e:''1l AIKkr.wl l ;'F i 11 .. ·.I~d,I I (II' ..... qk 11;11 (kit \"('01<:" l1d \ ,,111 d" hlif! ! Il hnd t ~r.l"1 d.:n tiJ 
"t b.li'~'-' ",ni ,'11 had ,kai Il,,. .. ·c·! "'!("mal i\-C'I eT:1t ,al'iC mcre ['Id vores ,·!/.ct b;'uh':t' rll. 1.llte r! 
m~d h,'III'.1 g~~'I' I "., t I r;1 h"'ld,'1\ ,1\<"1 ~"r~~ ,' grl~ og g;lIl lk ,kakt' !t llicr .;1 1<.;,- ,'~t. h, " nhit1:!rel 
",,",i hl "I' ,I f h?,h r"hJlklt" Ir" 111,1· " 6 udl; Lo(1. I)i IemLII<l~t ligge~ og~.1 i. at IO sværerc dd n 
,Il .~L.JIT': It> l' bad.; lU hnlt~· 111;1 vi pll.~'c· I'J dril l. " Ilar i fOrvt',·t'II' 

I !)Sl ~ n ~ l pi i\'ilt:gCl l',k tllc·d Cl ,tor: udval g ai a;':tiviw:n 1{«lllng Jyri..e~ p,1 ul il; niv~auer 
og l'ofIl1"r ug vore~ kn.iaku fd.: 111g l'r l'gS,J rigtig godt II1000d, I ),'ruJQvcr lindes d<:r villtt'rgym 
nas tiJ..k.e ll , Qricntl:rin g,~.sck l ion ~n , d~nsell 'lg':lI l;lng række al ~cKlak afTungnllnltcr som 
medic"IIHl'r k,ul (klt:.g<: I dkr hdlov og lyst. Vi er Dnnmark~ st",':>le klun. og d ,~t er vi 
stolte a f ,ng dt'! "n~kn .... i ;rt vedblive med ill \a~rc. I ir sal~c r VI pa. 31 101 gfUlgcn af kaninn 
bl i\'cr afeu ~t"fTd~e, sli \1 k llll nå "p pfi c'a. 1200 mt,dkH1l1ler, ..tit ' A lle: di~"e aktrviktn er 
to r ,1 0r; l(',kl<-" I'\ggel pli friVIlli g Mtx-j(hkmli af en fOfh<lldwl~ li Ilt kn n .... a f medlernm .... r ' 
I kj ",h\.:cr vi ;,1 ;1: 11.1 Ic' I nr al kv"lItelen il: aktiviwtcrnr \-cdbltwr med at værc hø" kræver 
,kl ~lId"" b"lrL' planl-l'gninl,i; og bOOlltl nlTIJ1g. IO tkrc vi tr, og endnu Ikr" pra ~l iskt: gt'isc 
Id "'. f" r, ( " p~a\"ern ( ' ud i [,Wl. Vi " nsk.:r al s.ruc ioklls pi :It (ict ()gsA er en ~)ovcn: rnåc!e at 
.... nt" m,dkm p.~ , .... ' (1 a t t;I{!.C' J ~tl\' dd i alk kl\lbhclt~ armnf,ClTlfnlCr 

I "lkl ,g dlSkukl ~ul' VI l)l'rcltt'.i,e ar rI di,k "<Id\-alg hC~t.{IC IlO;: af wl! l~ 1l 0 111I11 c rC(k og pruks
,'l<mell<: fo lk. Lld\~l lgfL~ arh:Jl,k skulk bc~til i, al vejlfue bestyrl'l,en lIn g;ienJc emner Hf 
eUl-k karakter (eks. I!OIJllillg \1 1 J"ping IllV, Vi blev dog enige 0111 at <, I lul va lg af dCnJlC ka
r<li..I~t miitt~ hure hj'-'Illllll' undrr I JFIH (" Iler- mnske DI F, u:J dd må ~ære I alk ri>k lubN:r, 
inlt:resst', at have en fælle~ og koord in~r~1 trolIt pil delle omriIde, Vi VII dog geme b;Ji..kc op 
om et ,iidam i:l ili ativ 1','<1 oræ's side. di! vi mener, der er v~,1 al ~';er~ c( Ixho'" I fOl"hold l il 
andre sport~gn:I"~> der llIuli g"'l> kunne ,mirtl' af p~ roningcn med uhddigc !.. r>nsckvcnsn Iii 
lill Ke 

Ne w/tateT. 

Weekenden resu lterede I f('lIS~lldc hc~lutJllngu : 

Det bhwr fra næ~le ~inlt:Tsæ~, wl obllglJ(()r i~k for alle aktive roere at ddtage i j}ådved l igehol 
Jel,en. IX'11 praktiske :-Idmini 5lralioll ligger i mnll~ r ieludvHlg~1 

Ocr skal ~ælt('s fokIl, pa, IlVJd det inllcbæt"lT Jt være medlem af DSR allerede ved ins lrukti · 
onen al k,mmn. Det vi l sige, ~ I vi i frcm tiden vil have højere forventnin ger III, ;11 nye meJ
!emmer al klubben deltager i al alT,ulgcfc kluhaktivitCler ml,', InstmkliollSudva! gel vil Slå for 
al kommunikere dcttl~ budskab lid lil de komlllemk mc'.dlem mcr. 
V, har behov for en serills og vedvarendc diskussion Hngåendc vores bllJv~r l l. 

Vi,III!IIer, 

II vad er roning') Hvad vi I del ~ Ise ;1.1 være medl.:m af en roklub som USf.t" L>etle e r ~p0rg~
mal. der efter strategiweeke nden afbestyrelstn vil blive besvaret med lidt større vægt på 
f;clJe sskab. samarbejde og kammeratskab~ Tkt handler om meget mere end ar sælte sig ned i 
båden for nt trække i åren l Det handler i særdclesh«l om at yde for 111 nyde. I beslyrelsen er 
VI en1ge om, at dette nok kræver en mCfllalilcts.ændring i DSR, men vi er samtid ig ~nige om, 
al de ncsle klubmed lemmer i s idste ende vil bakke op om denne holdning, Der tindes vel 
egentlig ikke noget altem1lli~~ 

, 

p,b,v, 

Kart'n Lal/berg 
Bestyrf'f.~l'u('krelær 



Førsteårsroer-dag! 

Ligesom ~nJ~ lc ~r vI I YI i år gentlige succesen n!o: Il lholde 0:11 ~rll p" rooktiv l ld~dllg for alk 
I kmllm:r Ira 1998 med roret! Så kære I aKrocr! Kom og vær II lt d 1,1 ~t Iii l' ll god ~t ;tn pa 
, ~:~~onen' V, sorger f, .r sty rmænd og klltfc:lkag.: ! 

Armngernelllcl <ltholdc~ 

LorduK d. R. maj /999 kl. / J. 00 

. IKllren 1 ::11Ibt.:rg __ 

Kære klubmedlemmer! 

Vinle'cn I'r ",o:d 11\ være (>lIIme, og ro~a;s"nerl o:: r sådn I sd ,~tartdl D<.:rfor er del tid I il al sia 
pon ene op "g I ~ nogellrisk lufl godt hju lpd af et plH fqeko<;te ti l :11 neme s]jhc~tu~d fra 
b!u1hlllk ll ! Kinn og va:r med lit a! ~i\le ~;('S()ncn et frj.,k Pll~t f Til start 

Lordag d. 8. maj 199_9! 

[ lIteli er ,lu Sl )"rmanJ ('log hj~ lpl:T i hrsn >emc: med ,II '"mm.: 
I>ftJhai len Ise IIlukeg Qv('<)!"or) for både. s:c:lIer dem I v,lIUld og 
rur en laaaaan~ lur med dem' S~ ~ kil ! du mnde kj. !J.nn og Ine

get gen1C mdde tlig til r~ ~cljkn i Slyr1gd~lu CJl! 

[ Iler ug>'i er du 1(oot uruf)rcI med ~n god pnnian !,mlr,io;,klhcoJ 
ug har lyst til .11 give etll!le lur " lcd ! Vi ~knl h,IVC rydd el L)P I 

hrhlhalkn. lejet <' l:!spu1ct ~'lIrVCII BonJ.: c. g h,!;nke st.<ll frem. ~ VI ngug kan nyde dt'! godt' 
ve jr! I Jet Ii ifieIde kaJl J u vente mcd <l I ""mme III kr 13.30 ' 

Vi'! MODT! 

{KaTen laubcrg 



l\lotionsudvalg nedsat 

r:-~R st.ar stadig uden mO(lon~roche[ men Cl motionsudvalg er nu blevet nedsat, og de første 
arrangementer under tilrettelæggelse Såltdes planlæggts der løvspringstur på Furesøen d. 
).). maj, figt::som der blive:r taget hånd om DSR's deltllgelse j kredstlrraJlgemcllLet I Slruck
mannparkcr1 Kri"ti Himmelfartsdag 

{ndIMr1\ngsvis er der fem per<;oner i udvalget, men der kan sogtens bruges flere, ligesom der 
er beho .... for folk til at give en h.ånd meJ ved arrangetYlcn!emcs afvikling. Så hvis du har lyst 
til at blive medlem afudvaJgeC eller bare godt vil vært: aktiv støtte ind imellem, så henvend 
dig til m'lg. der indtil videre fungerer som kontaktperson for udvalget 

Udvalgel haber pa mange henvendelser, der er nemlig mange ideer til arrangementer, men 
hvis de skal kunne føres ud i hvet, kræver det, at en del !lere tager akLiv del i arran,Gements
afviklingen, 

Med venlig hilsen 
Lars Rundesen (11/ 3582 1.J 18, e-mat!: lars bundesen(ivg,et2neLdk) 

Måneskinsture i 1999 

Motionsudvalget planlægger følgende måncskinsture afholdt l sæsonens løb. 

30. april (kj. 20) 

28. maj (kJ. 21) 

2. j u I j (kJ. 21) 

30. juli (kl. 2I) 

17. august (kj. 20) 

Vi ror ind i kanalerne, når del begynder at mørkne, og lægger til vcd GI. Strand. hvor VI 

drikker kaffe og spiser kage. Derefter ror vi hjem og far suppe som natm<ld 
I [vis du ikke har været pa måne~kinstur før, skylder du dig selv at prøve det. Hvis du har 
værel med før, er du selvlølgelig med igen i år. fordi du ved, hvor hyggeligt det erI 

Med venlig hiben 
MOlionsudvulge! 
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Langtur på Silkeborgsøern e 

Dtn 13.- 16. maj (Oel cr Knol; Ill mmelf,lrlsdag og del' til<;,t"de1\de wceh~nd) ilrTangtr,'T 
])Sl~ 0" 11 langtur ti I et ar I)anmarh al lersTllukk~SI (' lla1. ul"{;mriidel-. nemlig Si Ik<"borg~.,<"rn ~ 

V, ,tarln wrsdag ronniddag Ira I\.>!l>enhavn og lar fra rfeda~ Ire hele dage tol al ro rundt, 
Mile nottoe Jand~kah Hver da~ v,1 vi ro ~n Slræ"ning på ca 30 km 

, # 

.. G, 

RUI<'ll hliver Ry - Sk,mdcrborg og I-elur ~mnl Svcjhæk - 1',lradisø(~nw Silh'borg cl kr 
Ilimmclhjcrgd ()g tilhage ti l Ry 

Vi ov('rnatttr i Ry Roklu b a llt nælter ne K llIb~rl ligg"'f me,1 en (kjlig udsigt td havllnl 

Dcr vi) blive plads lil ca. 12 (\cllagl':n: pillu ro.:n ([vt. Cl par kajakker kdll ddlagc" .. h\i i l~cl 

kræver dobbd t dcl till~CraJltallllcd kajakretl 

Prisen for tu ren er JOCk). - kr 

Angtll': l1dc ti lmdding o.'? yd",rli g,-,t't infilrlllil l i<ll1" Im ld "je Ilwd "rslilgstil vlcn i slyngelstuton 

Knflt ak tpcrson vedrørende turen: Yvon l illd~chnU\\l, rlf. ,) 2J 7()90 
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Johnny Madsen og Langtur~ udvalgel sp,Jrger ' 

Ses vi i Slesvig? 

l)cr ananlOcrcs n.:mlig kl.ll tl.lr- og lallglur III Slesvig I Kr isll I hmmcl f/lr1,>wC'C'h"d~n (d. 13 -
Ih mol) ) 

V, I;incr kluhh:..s og h.:ld ~ af den rlan~kc roklub i Slc~vig. der desuden tI:v el sommemu'> ; 
Mysunde. knap 1 ~ km fb Sfesvig, som og~ii ~' år til vores radighed. 
Vi klIO derfor lave kortere eller længere IUTt 1'.\ Slien bu~ fra SleSVig og fra MY~lOdc 

l id over r"llIng.:11 vII der være gode rnu llgheLler for kulturelle ind
.\olag, fx I fmm af Dannevirke, vikill&eml~~,el l Hedcby OK Nydam
h:1.den I'å museel i Gottorp StOl, rOnld;:n 5eh'følgel ig selve Slesvig 
hy 

Prugtammel er ikke fas Ilagt endnu. og tlehagerr~ vil de rfor få ind
nydel\e p:' turens tilrettelæggelse 

A rreJse fo".'ent~ al ske ullsdag aflcn, med hjemkomst søndag eftcrmiddag/aften 

Pris: fra nspon ca 600 kr , hvor1i l kommer mad m.v. 

Tilmeldin~ : se på langrll rsoflS lagsl:wlen i sl)ngelsfuen 

Mul wll /iK hll.~ell 
'-m \ nUIla.'.h'" OK GIlI.~ "WI!<' IIW!n ar,an?O't'r 

Rabat-tilbud til kageroerne! 

J lSI>:. ·s I:-.;.""tyr .. ';o;e har oc.~l llltct , at der .,kai .. ",: rc tl erc tilbud lil 
khlhh~ l1 " airnul<lch)1.c rnOlionistcr. 
Ila det e r meget hnl!;1 andre ~ t eder I sarn fUlHk l, af fvrskelltge 
~ppc r j..,;l!l f~ rahal ved koh i hc~lenl\e forr clll inl;er, ng o.l.t d~l er ve lkendl, ru n l(">ll"nr ~ l erlle 

((lg;; ,'1 bidet kagc.roc~eJ lægger ikke uhctycl ("lt~c hdub r 'ikovshovet.l Rokluh~ k:"ts,c i ~i\'",") . 

nen ["b. er det r)'kkede.s DSR's kukken;lns\'.u hge. Su~an.lle Agcrsnap, al Iii en nthiuoudlllflG 
nwd Skovshoved Roklub l slant.!. 

Ordningen g~ r ud pi al nomI ved kil" a l el .,;\).,allll "SR GuidkM"' ttl 2S kr l Sku\ .. ~huved 
Roldull IHr 20 ·,,, rdbal på kl"lb af~fre ,)g kage lir '" I .k"Trne klub ved lit vise kortel. Ikr .,bl 
~tllo.'dcs ~1rn 1:'1 t>c ~~g l SkovshrWcd fi l. f Cl( ~<lf\CI n IJ.'m hjem. og fl ittige S k (\vsIHlVed p,:r-~ler 

"iii .,a: ~I'rl<"n' I"h kunne SP.lfC Cl I'ænt o.:l .. h wd al ben)".: r.rbttunulighcJ<.:n 
I lrdlllngcn træder i kfllf1llg~ elier slan(terh<'J~lIl11gcll, ncrn1i~ alle rede I. "I'rll 

IR , 



HJELMSJO 1999 
kald er a lle mand klar med ferieplan lægningen: 

Så er dCllgcn lid til !II sælte kr)ds i kalendCrt~n for den iirlige sommerbogivenhcd: 1Ij':hllsi('
luren !"CIf n~'c medlemmer, der ikke har været med endnu, klin der kun 5igc.~: PRØV ])1-. r -
tal cvl, med garvede hjemsjø-fol k. der gcme disker op mcO sjove h i~tori c r, gode minder. 
finurlige enlringsøvelsn eller opskriften på "brå~" 

'ilmclding. .. proceduren er ændret lidt l forhold III sidste år - men men: 001 de l i næste !lI" i1f 
hladet Dlver~ infOllTwtion samt lister kommer op i 'dyngdsfuen 

tirsdag den 25. maj 1999 

! ar ilfholde~ Hlchnsjoruren i tidsrummet 24. juli lil 7. a ugust 1999. begge d~ge inkJusiv 

b1{!vidcfl' hnr vi rekrutteret ct nyt Ill'lbcfl.1ldt medlem til vores Juma. som nurn:star ar. . 
I'aul Brtin ichc-Olsen. Mogens ! laU!. Thomas Felland & Mene Carstensen 

,.',,!ed hob om el godt \'ommcrvejr. 

p.\_ Har.lu spørgsmål eller gode ideer. er du [)1!tutli~~IS altid "el~ullllncntil ~t kontakte en afo~ 

Styrk dit image i DSR-
-

bliv set med cn t-shirt fra Styrmandslaugetl 

Er du med på det sidste nye. også når det gæ lder t-shirts ')') 
[ år har Stymtand;;lau~et d~ignct en helt specielt-shil1, som vi nu udhyder til salg for inte
ressc rcdc 

Kontald. en ar os for nænnere oply~mngcr. eller hvis du vil ~ den på !l' 

Desuden hllr I.auget selvfølgelig planer om at inds<~ diverse sponsorater i løbet af somme
ren , Hvorfor VI naturligvis behandler .';eri",~e henvendelser, som vi vil medtage i \iO~S spon
sor-strateglcr. 

OBS: Husk vorcs hjcml1le,~lde: HYPERUNK 
http://www.geoci ti es,com!yoscmite!fa lls/5225 www.gcocities.comlyoscmitt/falls/S225 
IStynnandsllluget 



Kong Frederik IX og Danske Studenters Roklub 

Kong Frederik IX ville d. ll. marts være fyldt 100 år. 1 den forbindelse mindedes kongen, 
bl.a. med en mindekoncert i Det Kongelige Teater med deliagdse af medlemmer llf den 
kongelige familie. 
Fem af kongens rOKammerarer fra DSR var også inviteret til mindekoncerten: Jørgen Røjel. 
dennes bror Preben Røjel. der var kongens rOinSI11Jk"tør, Aage Bang, Henning Amelllng og 
Ib Ove Bjerrehuus. 

Kongens tilknytJling til rosporten og Danske Smdenters Roklub hlev i høj grad husket i for
bindelse med mindedage!], 
Sii!edes, bragte dagbladet B.T. lørdag d. 6. marts en [osides artikel om kongen og DSR.. hvor 
Jørgen Røjel, Aage Bang og Henning Amelung bidrog med historier om kongens lid i DSR. 
(Arliklen kan ses i DSR's slyngelstue). 

fV2 Sporten havde d. ". mart~ også et indslag om kong frederik og DSR., h1.a. med et 
folmkJ ip fra efl.erårskaproningen i august 1940. hvor kongen deltog i et besryreIsesløh med i 
alt orle iireårersbiide. DSR med kongen blev flr. 2 efter Lyngby Roklub. 

Kong rrederik var fra 1928 lil sin død j januar 1972 protektor for Danske Studenters Ro
klub. Allerede i 1918 blev han dog prorektor for DSR's Venner, og fra 1938 og en ilrra:kkc 
frem var han aktiv roer. 

I [)SR var han læt knyttet ti I den daværende næstformand, Gudmund Schack, som han oftest 
roede med. Derfor er prinsesse Benedikte i dag protektor for Gudmund Schacks Mindefond, 
der hvert år tildeler midler til roere, handicappede sportsfolk og tidl igere modstandc;folk. 

Ved sit bryllup i 1935 fik den daværende kronprins af DSR foræret en papirkniv med in
skriptionen ForljenJ. 
Tilsvarende papirknive er senere som en hædersbevisning blevet tildelt en række DSR
medlemmer, der har ydet en særlig indsats for klubbell. 

Kronprinsen blev også tildelt klubbens æres[egn, og i 1967, da han som konge skulle delta
ge i DSR 's IOO-~rs standerhejsning, lånte han af sin rokamrneral. nu afdøde:: piano fabrikant 
Bjørn Møller, dennes ærestegn, idet hfln ikke kunne finde sit egelog ikke ville deltage j be
gi venheden uden at bære æreslegnet. 

Kongen deltog også i 1942 i klubkarroningen i DSR, hvor tre oltere roede om kap, og prin
sesse Margrethe. dengang 2 '/, år gammel. overværede sin fars før~te sejr på. kaproningsba
nen. 

I 1942 fejrede OSR sit 75-år~jubila::um. D. 13. juni 1942 blev der af.~løret en bU$te af krom
prinsen og af ingeniør Herman Ree, og kronpnnsen fik DFfR'$ guldmedalje, som han blev 
meget glad for. Samme dag tik kronprinsen dan~k Idrætsforbunds æresregn. 

r 1969 ved Kong Frederiks 70-årsclag indstiftede Københavns Kommune Kong rrederik d. 
9. 's Fond, der skIlIle fremme rosporten i København. ! fundatsen var bestemt, at der hvert år 
pa Kong Frederiks fødselsdag af fondens midler skulle foræres c:n københavnsk roklub en 
laMes i nri gger. 

IO 



Da den første blid skulle udd~les t 1970, lilfalJt d~n OSR. 
Oveml:kkel~en var en enorm begtvenhed. Køhellhavns Komrnu!lt: VOlf vært, og d.:r deltog 
over l (IO menm:sk.:r: udover Jageris fødselar repræscntanter ror b\x'gerrcpræscntaliullcn, 
Dansk Idrætsforhund, DFfR og nSR 
Under he le fcsllv i(a.<;C1l glemte man desværre en ting. at fa døbt b~dcr. . 

København.<; Kommune ha~'de t;)TC~lae\ navnet K"lxnhavn. men IIkl der var to fiuwjer med 
dene na~T1 , der var forlis! (<,kol~ldhc( i 192') og nJtebåden i 1941\). randt DSR ikke delle 
navn så heldig[ og foreslog i ~tcdet Ahs<llon. Idet DSR allerede havde en bad med nav1I<:( 
hc.derik 1): . 

Da dagen [N dåbe1\ oprand L, r:\(: v båden båret op I festsalen hl de 2-3 rcpræs..:ntantcr ira 
kommunen samt klubbens bcst;rrel~ og daværende ;eresmedlemmer. fOftællcrAage Bang 
Kongen ankom, og efter et par md ledende bemJ:rknlnger lik han overrakt pokalen og ud· 
talte, aT det var en ært' fOl'" ham at d"be denne båd skænket af kommunen og sluttede mel: 
"rdell~ "hcnned døber jtg dig A'"It"'1hmm'" Kuml11uucn havli t gleml at Orlenlere kungeTl 
korrekt tJnder Aage Hangs dterlølgende, nervøs,~ tale!ik et afkluhbe llS æreS1l1edknll1wr 
di<;kret, bag kongens .) 'g, lilgt ro lT'ladcn over niwncl Absalon, der \<31 rdsTmkt aglc'n kl ' 
srynnandSlonen 

II marts 19'W d"hte (den nu~·a;:r~nd"" l kronprin~ I"redenk en langtursbM I Amager Ru- ug 
Kajakklub. sk<C"nket af foodens nudler. 
Vi ønsker ARK tillykke meJ den nye bad. 

Nye redaktionsmedlemmer søges! 

Da r(""daktionsmcd1cm Kl aus Sventi';cn de~værrt: har SCl ~ig lIMsaget 
li I al forlade r.:daktionen pga ancrc I>"remål. s"ses l_~ medlemma. 
der kunne tænkc sig at være med , hJlldrcdakliollcJI. 

Ilar du lyst lil at skrive an:ikler, arhcJde med lay-olll (""Iler søge 1 de 
gamle arkiva. sti. henvend dig tllulldertcg,nedc og l)fir lIænnere. Ud 
over al have d nngcnlundt": :o!TI \lfrigl forhold , il at ~ktiw ,Ian~k, er 
der ingen krav for TlI kun ne være nwJ Du må gcnle være 11)' l kJub
hen. 

" Vi arbeJder med Word og er i gang lIled at udfor.>ke mulighedeme fo r al 
_ ~ ~<:annc td:S10g hilleder og arbejde !!\er~ med DTP-rrogrammer. Vi sl<.a l 

~ø ~:<;mlen ogsa I nærmeSle tremti d h~vt: hladt l lagt på klllt>b<-n~ hjemllles i-

L'~~-
~ Vi håbe.r megc[ at h"rc Ira nogle interesserede mcd!cmmer. 

M ... d wnf,!? h,f~e/I 
Lor.\" BUI/deJen Ol? t)f\.'Ind Nygaard. 

redatliO/I.'IJ 
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C~II , /1II'arem/e Kr(l ,lp ntIJ' h'",d",r,~ "8 (,u<lm"ml S.'huc" pli w uldt'l 

(FOl o Humillli ~melultp.) 



I DSR's årbogfor /940 kan manjinde nedenstående artikel, forfallet af daværende 
kronprins Frederik. Redaktionen har fundet det naturligt at bringe artiklen iforbin
de/se med kongens hundrede årsdag: 

Hvorfor jeg ror! 

Fra mine tidligste drengeår har jeg plasket omkring i en jolle enten på Arhusbugten. Lyngby 
Sø eller ved Skagen. hvor jeg havde min egen kano, men der skulle gå over 30 år, før jeg 
som aktiv deltager stiftede bekendtskab med rosporten. 

0, herlige rosport! Hvilke rigdomme har du ikke skænket af dit overflødighedshorn. 
Kan man tænke sig noget skønnere end en sommermorgen al komme ud i DSR og lage sig 
en tur på Svanemøllebugten, mens byen vågner; eller at komme ud og rn lidt kølighed på 
Sundet? nej - afgjort ikke! 

Jeg må på det indstændigste opfordre alle unge studenter til at blive medlemmer af D.S. R., 
ogjeg garanterer samtidig for, at de ikke vil fortryde det. 
AI melde sig ind i en roklub er ikke ensbetydende med, at man skal være kaproer; det er 
ganske overladt til en selv, og desuden er der jo mange, som ikke har tid til at passe trænin
gen, men så er der motionsroningen, og i den kan alle være med. høste sundhed og velvære 
uden at skulle tænke på ændringer i den daglige livsførelse, og til motionsroning kan man 
altid fa tid. 
For resten vil jeg lige knytte en lille bemærkning til denne sidste form for roning: det er den 
sikre vej til kaproningsbanen! - Sådan er det gået mig selv, hvilket efterårskaproningen i 
havnen beviser. 

Træningen til kaproningen har også sin channe, selvom der må slides bravt. men så høster 
man lønnen for sine anstrengelser og sma ærgrelser. når det afgørende løb er forbi, og man 
ved en pæn placering har skænket sin klub en ny, lille stander eller i det mindste en smuk 
omtale. 

Den tredje kategori er langtursroning; den siges at være den bedste form for roning. Person
lig kender jeg ikke noget til den, men a{ de forskellige udtalelser og bereminger fra delta
gerne i en sådan lur, bliver man hunigt klar over en ling: langtursroer eller overhovedet ikke 
roer' 

Eet dækker imidlertid alle 3 former for roning, nemlig: KJublivet. I klubben møder man en 
mængde unge mennesker, som alle er besjælede afden samme tanke: gennem den friske og 
sunde sport al træne legeme og sjæl lil de:: opgaver. der stilles den unge danske mand. som 
vil dygtiggøre sig til gavn og ære for von gamle Danmark. 

Kronprins Frederik 
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VETERAN OTTER 
(veterall herrer 8 +) 

FJ kil \!roning~m(ldel deo I maris 1999 !o~l'dede voreS nye kaproning~chef, 
S"re-n Aas rl1uJ, at undersøge. om der er muhghed tor al s tille en otler [il rJdighed 
for ~ , hold velHa n H. 

I s" nvt nde stund, og id N jeg " Id n g har formået al lase cl nel fo r el s\'ar, har Jeg. 
~~Ied ... ~ for eg ... n Tf'gru ng. ~onYHlerel Sørens veh' illighed iii el foreløbIgt til sagn 
Del et d l'dor dghgt, all, J..lubb.:'ns stolt r vrleraner og tidhgere meda11l'slugere, 
rucld n Jn un ett'r t8 11t'rn~ . . ~., dl Sø rens an~trengt'lSt r og lI Isa gn krone~ merl 
p.iSkI'lTHlt+;., 

leg fl'rf' s l ilh' r m i); ill vi .\ tartende Iril omkrillg mulkn ilf ilpril skulle ro p,'1 
lIa )',.wærd So "en g,lng om ugrn pil en hVI'rd,lgs,lften (mandag-torsdilgl 
l i.d~punkl el k<ln ~i fasts<l!ttc, n.' r tropperne t'r sJml",t (mel lem kl. 17:DO ii i 21:0(l) 
k K h,tber a l kunn(' sam l", 9· 10 mand, så de r e r god pl ,uls tIl lovligt forfa ld. StAr vi 

1. ('10.5 , t'1l .,ften med 9 mand. glr jeg bare ud i mm slnglf'sc utler. 

,""o rl l1!le! t'r først og fr('rl1rl1e~ t al h.w;>;>1 par h}'ggelig;> limer d!'nne en .. I;.lng om 
ugt'n. Skulle det, som uf,l' rn E' g.ir, I ~' kkes at høvlE' sj megtl a f sækken, al f()('rne 
"11It' kunnl: l1å ~., til s trækkthgt langt Ir"m pj sæd",!. iI\ der Tenl faktisk ko m vand 
b.IS ,irN!l(" kunne VI jo ~h ll .. 0 [, og bank", d .. Ros klld .. bonder, der tror, d t' har 
IlHlrmpol p'\ <lt "unne s ttlk mt'd e n ([læSk,, ) ren "lub OtlN. leg for estdln mIg, a t 
VI bt'grd~nser ()~ lil <"le lob, d er hnder sted på B<lgsværd; med .. n .. nkell a/stikker til 
So nl el ler Maribu, hvis humort' t. d en g~mlt' ryg ug viIbiernt tilladrT det. 

f'o r ,It sla rl~ et s tl'd lo re~l.h )I'g. <It J returnerer nl'd"llsl.' .. ndl' blanket i udfy ldl 
q.u,d tIl 

Jorgl' ll Th""I, TomrNgade 7, 4, th , 1200 Kobfonha vn N. Tlf.: 35.16 l3 n. 

NAVN: .............................................................................................................................. . 
ADRESSE:... .. ........................................................................................................ . 
ITLI: !'ON:. . ...... Arb('jd(':.............. .. ............................................. . . 
ALDER ........ KAMI'VÆGT: ............ kg. HAG- d. sriltHORD-ROER: ............ . 
FORETRUKNE PLACERING I BADEN: ................... UGEDAG: ................................ . 
SÆ RLIGE ØNSKER: ....................................................................................................... . 

GODE FORSLAG: 

EVENTUEL T: ...... 

P.S.: Jeg /or(' s tiJIt'r mig, at VI modes i Lm. ~ till ,derht'jsningen 
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Klubmesterskaber i ergometerroning 
Lørdag eftenlliddag d. 13. marts afholdt DSR for første gang i sin I 32-iirige historie klub
mesterskaber i ergomelerroning. De mange deltagere gjorde, al der var hård kamp om me
sterskaberne i hhv. dame-, herre- og holdløbene, med megeltæt1e opløb mellem de konkur
rerende. 

Al den moderne teknik var taget i brug ved afviklingen af mesterskaberne: Ergometrene var 
ti Ikoblet klubbens computer, og tilskuere (og deltagere) havde mulighed for, via en projek
tor, der viste computerskærmen på væggen, at se deltagernes placering og tider i løbet af 
heatene. 
Dette gjorde dt:t naturligvis ekstra spændende for tilskuerskaren at følge løbene. 

Klubmesterskaberne gav følgende resultater: 

Samlel 
nr. Navn 500 m 1000 m 1500 m 2000 m 

\klle C 1.~(1) .)'21~ ~.5U 6 1:;'1 

V:lhan Ttr-" 1.1-1.6 1299 123.8 

\Iich:lel Rernod 

Jorgefl T 

LIsbelh .\brntr 131 I 302.3 ·13~O 618 :> 

Thom"s 1',ll:lnd 1.312 UU \ .-1~ S 

\Iorten Runge 

Jukum Poulsen 

":.ren Tingg.\,d 1376 3.19.~ n2.8 6239 

S,ig Ll,SUl UIR 131 ~ l 31.1 

LHS H',lUI 

'-.iicls Z.\I\genberg 

.\Iil Lilltcrd:lhl I lSI) 3.2U ~)·13 6.c3'J 
Jeppe l, Jensen 1.38.6 \,20.0 1 2~6 

'<leis Gorm 
Troels \nderscn 

PI.l \Viclenbor~ 1.39~ 33S.1 5076 6.12 :>. 

Ti'H: j()rgcns<:n U'.7 132:; 1246 

[-:silen P"luclon 
Th()mos l'-rumh()11 

6 Sus.lnne \Iikkelscn I 37.() 336.5 ).0') O (, 3~() 

Tnne I'oul,en I)I)~ 132,5 l hl 

Lo" H"nnksen 
T~I' P.llle 
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Henl 
II .... 

nr. 

2 
3 

2, Helt 
nr. 

! 

Saml~( 

nr. 

:2 
3 

7 

') 

IO 
II 

12 
13 
I-I 
I) 

It, 

HERRE KLASSEN 

Navn 
~II<:!; r J ,H<; l~fI 

~I()r~e" T 
L,HS H;\u{ 

,",,,Is 7:1nl;e " hc rg 
J CiCQC, 1',)I'l''1''lsr 
\1,,'i1Jt; "'ura 

\laVTl 

Tro"" ~ \nder,~" 
,\loncn Runge 
,\r.ch~~lltt'11ucl 

I"Hs Henrlkscn 
~\cls GOrTi\ 

N:aVl) 

V~han Tel V 

Thom"" lv-vmh01 t 
)<rre K. Jen<<:n 
T hem"s FdL,nd 
)AL(.h Th~s.1fn:l(;r 

NAVn 
V"h,,, Tcr· V 
[horn,\:; l(r\Jrnnl,lt 
krr" 1-:, J~n<en 
Thom", I-=dbnn 
Yretl, \nLlersen 

J'cC\h Thc"n,iu 
(rl~, f .. )('\cf'\ 

Jocgrn '[ 
.\I()Otn I tun,~~ 

L ,l(S I-Iod' 

"-',cl,; l.)(\!;c nhcrg 

"'''Lh~d Ilcmf)( ' 
J.1C<lh P:drnqv,s t 
L.lrs Htnr'l;scn 
Id"'h 'LI \Vun~ 
~ lcb <~JJrln 

~oo m 
I ;1 . .2 
I ~4. 1 

In~ 

\ } ) Il 
I ;. < ~() 
I 3(,. ) 

SOO m 

I. \3 9 
I 3'>.11 
1.1(, O 

I 3~.O 

U9.) 

500 m 
I 30 l 
1.3 1. I 
l 31 ~ 

; 32,3 

i 33 ~ 

500 m 
I 30 I 
\.31.1 

131 l 

132.3 
I 3:> <) 

l 334 
I. ~2 2 

1'-1-1 

IJ~ I) 

I 33~ 2 
I JS I) 

I.J6 ~ 1) 

1.3~ (, 
I lA II 

l V, " 
130:; 

1000 !TI 

J II 6 
, I \ 4 

3.1:1 , 

3i'i8 
3231 

1000 m 

.1083 
3110 
J I ~3 
3 1:).3 

) 24~~ 

1000 m 

2.50.2 
3.111.6 
30:\ 2 
'>06.1) 
3.0'> 6 

[OOOm 
~ .. )~) 2 
3 ()16 
3 ()3 ~ 2 

'\ fl60 
J.UR 3 
) 00 (, 

.\ 09 ~ 
<. ! 1.(, 
~). I 3.n 
) 1"'. ·1 
31'\ :, 
.1 I) > 
3. 1 i S 
3 18 ) 
'\ 2.'\ I 

12 I ~ 
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Women's Eights Head ufthe Rive." 1999 
Her kommer nok CIl berelnillg fra Jet engel 
ske, 11\or 'YOlJr<i InJly' hlir nok al "e til bade 
p~ !alld ng lil .... lImh Forårrt er kommet td 
SydCllgland nlcd der liHmrcJlUC fugleslJ lll!. 
og bl(lm~lcr.!kr vælter op afjo.-dcIL [kl o:r 
simrch hen den r<.:m: svir allræne, og den 
fOTgangnc uge har budt p" I~'mreraturt: r . der 
har till~dl har(' lårha_scr og korte ærmer. 
uden ri siko for hverken forfrysning..:r eller 
lungd!<;tændclscr 

J\å, men for al skære lidt af de im!ledelu.!e 
manøvrer væk s;l n anledningen til denne 
klumme det nys ;l fviklcde 'Womcn's l:.i):,hlS 
Head ol' the f{jvcr' pil Themsen i L.ondoJl 
En t><:",iv(~nhcd af en stØTnlscso.-den. ,kr 
ocn:ttiger ct par fritimer frJ læseriet og en 
beretning til klubhladet 

Eigllb I kad 19'-J9 havde :::!48 dJ\fllt'-otterc 
fra hele England sumt enkelte: 'oversøiskc' 
hold til ~ t art lønlag (len 13_ rnar(~ ~bct 
rt>t:S prl den 4'/, mik lange strækning tra 
Mort lake: til PUlnc>,. dvs. modsat (len nlle. 
der r~s under' n1C Boatrace' - det {raditi 
()Il~ ri !ll "pgør me lkrn Uxford og Cam
bridge 

Med lodder og trisser og indfor,krivning af 
H>t:re, der lur har rod for [){eler, var llel 
lykln .. '1k~ beler Row ing Clun (min klub 
herO~TC) al fa skrakl nnk piger sammen hl 
hde !O oUCI"C . En Nnv;ee- og en Scn ;<>r 1-

blid (Deres u<bendtt- I'Cportcr r~de 6'er , 
den sidste> Til lejl ighcden f,k VI ogsa ti hu
~ket ...... l'n rrlativ ny olier af univers itetets 
rok lub, sd ledcs al begge hold kunne ro i 
bolde, som vi fakti sk var i st:Lnd til at h.ih· 
selv G'_ Med badene sphnet ad og pakkd pii 
forhånd kunne vi tiihide os at ~nVl~ helt til 
kj 4 på J"hsdagtn inden vi ~øvndnlkn l' 

tfoppede op i l...IuhtlCn fur at I:uk ()<; tran~ · 

portnt tll l,olld",! , minIbus 

lImJcr Eigtlh f lead nx:s der rnedwmns 
med det udgående tide"nnd og ' r he rid",-

wav', ~orn st(iI:"niog(lIl.:;!lde~ , er nerøml 
og htrygtct tO!;t1 I}yde ,lii st; ... rk strøm hul
ger Dg, h;'!nl vind. lIerudo\'Cf er de~ iij.l l ~ de 
mange kgendcr (l!J,d enten r<'gn-. slud- d
I~r ~ne"cjr' AI fryi!\1 tor d;,!rligl valid & Vejr 
skulle dog viSt! sig uhegrllnde:!. Thc Ti de
way v,ste ~ig fra ~ill .1l:>sulllt ~rnllkkcste ~lrlc 

dene ar IIf'li so!. mild medv"ldsbri5e ,)~ ~ ... 
flad, vam!. som man TlU kan forvente a; l'lI 
110d at I hcmsrns bredde 

Selve rxse! var naturlig'o-is lIIodbydellgt 
Det sk:rl 1,~ S vei v,ere Men det val rn 
kæmpe uplevelsc a, rlellllgc Alk hade: tr I,a 
vandet på tn ganB- og hvert huld har ,tuft 
nummer ~~arende lil den pla(cnng de idv,~ 
dere,> Idnh) opnil~dc sidste. år, Dc rornrn
uentlig hurtigste biide swxter illtsil fo rs\ og 
de langs{lmmere til sidst. 

net er en f'lrdcl at st!\ftl: tidligt Fe,T' det I'ør
ste ,kai mAn ikkt: ~iddc og \-'~ntc ved ~t ar1 

ug I:>live kold, og fur (k! lImltt Cl tl(lcvJnd~
strØfmllcn Mæ rkere , starten a( Ill ret iI)!.e
,nm vall{! ~t; lJl den faldn hclyde li!):! over nt'1t
løhet {lmkr ht:fTcllle, I kad tIl' tht: Kivcr. 
Ifl\or i hv.:n fald det d"bbelte ;tntll l både 
I'dl~ger) er v"nddybd{~n laktis~ ('n b~gra'rl

SWdl~ f"aktll[ på, nv()[" Ilrdnge der kan na at 

Vitre med Sidst pil c1knnicdagen n der 
rnuddcrbanker, ~("Tl holdene kan I'Is ikere at 
ha~ngc fas! I, fordr trdrvandct har InJkk<:t 
~ i g :j" m,,~'" li lbage 

r-..km badene cn efter en begynder ,It tOHse 
af~lcd midt l noden, !~kkcr li" !1vrige nold 
med højere <;tartnllnlH' Iilng)unrt frem lanjl.s 
bn,:dlknrf 0R t'lrbi Ch"wick bridge, hvor
fra ,tarten går. Det c,' ~n hdrd lJpgavt f('1 
slynnændt:ne (ho> os "'lyrkvindCrt Zoe) al 
konHn~' (r"m i rdlt tid udf!l al konHllc tit at 
li gge strlle lor længe, l- lier hn~n m.)l.ier de.r 
en ct he lt fHntaslisk "Y II af d ~ m(//I~I:" både, 
der langsomt puner ~rg fremad i nummer 

orden og andre 'l.l:TI Irgger '11; vender enten 

p;\ sJ....,l!cvis ro og skodrllngs -m:lner clkr p{\ 
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e leganl ehop-choJ)-chop-j o-vi -er-faktisk-
for -gode-t i 1- vores- Ernpacher - facon. 
Da jeg nu er ved al nærme mig min berel
nings drnmaliske højdepunkt. vil jeg slå 
over i en medrivende præsensform @ 

Min båd skal starte som nr. 120 og Zoe rar 
snoet os rundt om båd nr. 123, der på det 
mest irriterende har ligget i vejen de sidste:: 
IO minurter. Vi rar adstadigt vendt snuden 
den rigtige vej, og så er vi klar. De 4'/, mi
les ligger foran os. 

Det er dette løb al vintertræningen har dre
jet sig om, ug vi ved at det kommer til ;It 
gøre ondt som ind i helvede. Zoe kommiUl
derer trykket op, og så kade.ncen, og U3 bro
en glider lorbi, hører vi thl' wnpire råbe 
"Exe/er ... GO l". Den indøvede Slart bliver 
banket af og Zoe er lige så meget oppe på 
dupperne som os andre. 'Setile down now. 
up one in 1he water. down ane on the sli
de ... G() !" Og vi okser derudaf. Vi skal 
helst overhale et par bade på vejen. så vi 
kan avancere et godt stykke op af startlisten 
ti I næste år. men der synes at gå timer før 
Zoe meddeler: "We 've gal/ 19 an bow side 
no .... ·. come on gir/s. push away from J /9. 
Quick, e/ean. 10gether ... fl" 

Så ryger vi under Bames Bridge, hvor en 
lille flok Exeter-supportere har samlet sig, 
det giver lidt ekstra skub ar høre dem hep
pe, og Zoe kan meddele al "we're calching 
on 118"'. FEDT II Vi er p~ ruLcn~ midter
stykke nu. og da vi glider under Hammers
mith Rridge er vi godt over halvvejs. men 
NU gør Jct alisa ogsA <lndt over del hele. og 
vi har stadig kun overhalet lo bade' r be
tragtning af. at vi ræser .~om Sensor l-båd 
og de tørste fi re både tOfim os er Sen ior 3 
og Novice-håde. slwl vi kunne hente et par 
mere. Zoe gør hvad hun kan for at holde 
sammen p~ vores teknik, og endelig med
deler hun os, at vi har l 17 og I 16 side om 
side foran os. Del giver lidt kraft igen. Fan
deo tage os alle sammen, hvis vi ikke kan 
nå at nappe dem og,oJ. "Two up in the wa
ter, olle down on the slide ... GO!" brøler 
Zoe. som ellers er en sød pige, og nu er det 

20 

jo snart overstact, så mon jeg ikke kan finde 
lidt ekstra at give af ... Jeg leder og leder. 
men det er ved at være småt med overskud
det. "Lasl 500m. J /7 coming up on bow 
side. /16 an stroke side. come on giris, 1 
can see ihe B/ack Buoy, we 're almOSI there 
now. ". '" .hvad er det for en 'black boy' 
hun snakker om') Nå skidt med det. ... Ikke 
tænke .... ban: ro.. "Lasl 20 SJrokes. push 
awtry from 1/6. give it a/l YOll 've g()1 nolV ". 

... hvad tror hun vi gør .... OK så, 20, 19, 
IR, J7, 16, 17, 13, B. Q. IL .. tag dig 
sammen Karen. Tælle kan du da for helve
de stadig.. " ." "Sorry giris ... last 20 
SlrokRs again .. Arghhh hh 1111 Det .:r er bare 
løgn.. [dut dut dut dut duuuuuuut] .... , 
"Wind dawn IO light pressure. Welf done 
girIs. Yau did il. .. Jrll !" 

Snot og sved og fråde, jems mag i munden, 
hOSlen og harken, men det er alt sammen 
bedøvende, for vi er hjemme og vi fik de to 
hlide inden stregen. Tiden er knap 21 mi
nutter. men vores endelige placering ma vi 
vente med at la at vide til vi en gang kom
mer tilbage til Exeter. Resultaterne offent
liggfires først klokken 17.00. og da skulle vi 
helst have rigget af. pakket SAmmen og væ
re pa vej vestover igen. 

Vi 1,1 et godt sl)'kke tid og drev af Sled 

sammen med en masse andre gispende og 
stønnede piger. Tiden der gik, indti I der 
igen "ar luft nok i os til al få drejet rundt og 
sat kursen tilbage under f'utney Bridge. var 
lidt af er mareridt for Zoe og de andre styr
mænd. Ingen reagerede p5 noget ~om helst, 
nådene Iii. tæt, og der kom hele tiden flere 
både til. Ingen af dem var ligefTem manøv
redygtige på det tidspunkt. 

Pli vej tilbage nilede vi at huje af vores no
vice-båd, der Vilr slartet som nr. 221 og som 
nu lli og kæmpede for al overhale inden 
mållinien. Vandet var sunktt sil meget i den 
tid, vi havde været ude, at vi måtte vade 
over et bredt stykke med gru~ med vores 
båd i iskoldt vand til ankleme for at komme 
op p~ betonkanten - som ellers går et godt 
srykke ud i floden foran klubberne. De ind-



i<>;1lc .. an I..",.cc> p;'1 Ikro.:. .. ' "dl,('~ ' rU fII' 

11lI~j,,~' kr ). O1 t"h , i LUllSt" nump,:r rullJ t 
mul NM"",n .. '.1.\" ,IR h,'"I. ~llllc rl,~' 1!S<= 

I ),,:1 Vdl nu all ~;; Mnlo.'1"! 1,1 al (I", .. r· t!vt! hl: 

~<Jlcn ~"III,,("d(', og lhc I mb.lnknlC!1\ ."'1!1' 
lI1elk "I l " 'j8 ~ lilJ ... dag .. ()~ ~r;t:ldent har 
.-n ' pmt ,,' j ,,~C"r ' ~ 'l1 J,,1 ,,:1 f(ll~,)'lkmJ< . 

r Itcr <::11 loIfl R hl C"m\IJr I f",d.,1 c:r en (aktor tkr 
lo n,.-:e r olllt" II ('1 ~ f pll:it('fl~ n~d molngl" nft~. 

'-'8 c:nC"f cntlt !:ldlæ"mnl!- ,)11. IIJ1.l1ll1 /!: , '.Ir .id 
IIICU ,I{ ~for"11 1C htcm og 111 !)rt.:1 op unde, 
l'I" c n Rcsu lt .. lIc"llc ar I,obc:t bil m::lTlhg 
findt.~ pr, 
hULl·::"' ...... ~l!9JIIICCS Jcm'''L\ \' ul./ ....-hfllll'> 
tLhtm I!t"f ~I I~'nb,k Jet. il: Marlow KC 
hlev ~rc!S ' Ile"., nf thc R,v,'" ng al \'1 (""dit' 

~ O IP fI !I'l\m" ..l?, ~kl ,1.."" ,I,IIII!!! , .~ " .. l 
IIv~ !JVd! , ~ •• I-"':I I IH. ~ I"Jh 1 .... :.!<Jc " ... ,,' 
I;U V"rc.~ ~ ""I", -{J('I,, ( ( ,I<JI< " ('\1" III l:fI, 
h\ltke:! ~'.1f IoJl ~~ ,JlT(ndc. (lg LlIlgt fr .... I\~.IJ 
de havd<.: 10rv~nIC: 

h!!,hb Hl·;"j \'"r er /iJn/n.VI/lk ~'fllc '·cbo.; 

Slem;lIlI~en. IfU<'lhllc1en. 0e: ,kl heil uth ,Io 
ge: s~n .,T dc nUlldrcdvi, at linere Cl ""n · 
rx:lthe ~ 1 hdt (llllk HCI til k<J!!lflWf.J. <)\(11 I 

kubet dt l1 tilIredshed. ,1.'1 ~Iver "I (læne \ . ~ 

frem rfl(\(j lølx:I. ro (lCI "g OVCl; I ~j!1-<"1 

slutte med eT ~~'Iil.a\. ~I.~ cr o~enuJ lI\ff~d 
~c med \å hl l\' ~I det \kk .. bl'drc ! 

Et synspunkt om træningslokalet 

I IV(l! er de, dogulrolog! dCjligl.otl I)" R har Ile, rcnO\(ftl del ~aT11lc tr<rnlll!!"lnkale III dl"b 
"u~~rentlc " ' ,",COlU /1.1 3" klo" ";t'''~'n ,kke _ndel -.;n,j bhle "'Splre.cl hl "t :.n~endc dCI t)~ kan ~ II 

fortl ølxndr glw:Oe sig (wcr de )<.1cr lo gcrc ,mit l111a8- der er I f('>(TII af n)'o.' ting "g ~all.(r . dcr hl,
vn indkøh! 010: pllin;:rer i 10k;'\1o:1 

Ffler renrw('w,!!CI1 1111.1 min ra.~lt rQl.arromcral .ktl ~ vI! Jcg v..crCl ~()ff(lfbl'\J~rc .. I \rz:nmg~lo

I..Dlcl IX. der _tdng kun n,: (h'''''''"; "m <ll lle,,)'"e (k( gamlt V, bru~r akl l\1 løkak' 1-5 gan· 
ge 0111 ugen nUl j nnll llld1~cn. IWl t~ et n gndt k.' hddc V"re~ ro.)- ~I~ ld l og vme:, " Inol""" 111"1;
unstol\land. Vnrl'" ITiCnrns.' t,JslI,nd rm $,d~le n~":"'1fI har v, tlC1'vcd ~ullnd holdl" ,'ed li~..: og 
)tkrlogere Il dcn ~klCfJX' l . ~å '"" beg.ge nu el liStig. " lit to,. fi~f·. når \1 nu ~n4l1 ,"dieder den 
na:s,e rOSa."son 

1)(:, er ~lml "h~en ,,'ml'g Il-~ "Ic med o:k t" nlUl''''' ... · } ~ kl _ .:ler n- mJ~lJhl. 1&:1 ~'Ju anH"I"kr 
hcncnc<:. musk ler ,,1 ~a 110-'0 lIf \(IrC~ (()laJ;. . Del enc<.IC leg pe"'onh ~ll..unn~ "n~k~ 1I1Ig. IKlnvcr 
<le r"\'d~~ahcl. der lorefllldC1io p!. 11""lI!rcnuc IldsfMiIlkl. cr I - 2 IlJhch.ind. (~dem :.f l ... . ~om 
,~~, al ~ykh llg..: r kl'dl'IIg1 

/km1) So,; 
(McdlcmMV · 40' ~) 

Redaktionen onsker læserne en god paske .... 

,. 



Orienteringsløb l 999 

Dato I Løbstype Sko~ Arrangør -
l, Roskilde OK 10.04 6. Div. Ma Il: h Skjold næsh/Jlm 

DSR dellngere j 

I se ops/aKstavle 

/1.04 CaseJlUs RavlJ.f,holt *** DSR *** I 
I 

11.04 DM-lang Jægerspris Farum OK 

18.04 B Møns Klint Herlufsholm 

25.04 B K/osteris Hegn *** DSR *** 
I 

Officials soges, 
I ~ie opsLof(.'iilavJe I 

30.04 D Rude Skov S.G 

02.05 D-stafet Tokkekøb Hegn I Lillerød 

09.05 Wild-West Glusled Plantage ' Mldtj)JHand 
I 

09.05 D-stafet Frederiksværk Skove Tisvilde Hegn 

13.05 B-stafet Gl.Grønholt Vang Søllerød OK 

----1 16.05 .1 D-stafet Gl.Grønholt Vang S~lIerød OK 

Tilmeldmg: 

Gåsehusløb : Mødetidspunkt: Søndag mellem 10 og 12 
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km 

Øvrige løb: Johan Prydendahl tlf. 38 1762 52 (arb) 
Engbakken 27 

(14 dage før) 2830 Virum 45 85 86 05 (priv) 
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Hvor kommer dia energi fra? 
Danmarks største og bllligsle udvalg i sportsernæring fmder du hos Wulff Trading. 

Vi forhandler alle de kendte mærker WlNNERGY, HighFlve, Ex.lren, Leppin og Maxim 

Vi har alt indenfor energidrik, gel og energibarer 
Ring for prisliste og bestilling eller se vores hjemmeside: 

www.wulfftrading.com 

WulffTrading - Kongestien 34 - 2830 Virum - tlf/fax 45 83 7589 
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191 I Frederiksberg C 
ir33 213484 
e-mail: rnrunge@email.com 

Kajakrochef: 
Jacob Nordby 
Titangade J L 
2200 København N 

ir 35 81 38 89 
e-mail: nordby@posI7.lele.dk 

Køgemester: 
Susanne AgersnAp 
H. C. 0rSledsvej 63 
1879 Frederiksberg C 
ir 35 36 88 05 

Kontingent kasserer: 

Kun skriftlige henvcndel,cr· 
DS R. Slrandvængcl 55. 
1100 København 0 

ORI ENTERINGSSF.KTIONEN, 

Ka!lScrer: 
Nis C J Sthmidl 
Hvedevej 14 sI. 
2700 Brønshøj 
ir 311284871 

Sekrcta>r: 
K aren Louberg 
Høyensgode 35 
2100 København 0 
ir 20 I S 32 I I 
e-mail: klaube@ctp.com 

MOlionsrocbef: 

(vakanl) 

Motion+rocbef : 
Lars B. Kristensen 
Slfen Hilles Gade 7, S Iv. 
2100 Kohenhavn ø 
V JS 42 84 56 
e-mail: labk@novo.dk 

Maferi"lfonla Iter: 
S""rcl1 La rsen 
Dalstrøgel 85,2. ml. 
21160 Søborg 
'il 39677443 
e-moil: slarsen(i1)oes.dk 

Sekret""" 
Johan FryJendahl 
En~bakken 27 
2RJO Virum 
ir 45858605 
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02634 KHC 206 _ 000 

BENTE r:';ØLLER 
4. TV NORDRE FRIHAVNSCADE 26 , 

2100 KØBENHAVN ø 2100 o 21./11. J. 

~ 

Se/II Heil. som de siger i Frankrig DSR på pi,I'lern.' i Alpc d 'Hue: 
fFolo, J,;:unt:{/I' Lu",}) 

Les vacances d ' hivcr 

--

Carvillg-Ka.i & 0:0,,' all 57 DSR'cre, havde en tin ~kiknc i Frallkrig{1IjJII, Ilok ligt' med 
undt;lgclse;lf de Io, dt"r uhddigvis il llcrC1k p;j fø~te ,kid.1,[1, mi\ne ~c \ig slåcr ud for H'sten af 
Ilgen af skmkrl med oMe eXl:dlenk kulinariske og sk im;r:~5ige l)plcvd~er, Redaklionen håOcr 
i næsle Illllnmer al k!lnne Oi nogen lil at skrive en reportage rr~ H!ren (hvis V()(CS ann\lTidnings
evner.::r gode nok 1) 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
AkademisK & Polytekn isk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 4 * MAJ 1999 * 67. ÅRG. 

.. .. " ....... 

Regitze Siggaard døber Demeter, en af de 4 kaproningsbåde. 
der blev døbt ved standerhejsningen d. 28. marts 
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INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokort. Dene forefindes på kontorets dør i bå
dehallen Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. 

KONTINGENT: opkræves kvartalsvist forud Via giro Ved overskndelse af betalingsfnst pålægges et gebyr på 
25 kr. pr. rykker. HviS rykker krydser forSinket indbetaling kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil blive op
krævet det følgende kvartal. Kontingentet er 450 kr. pr kvartal 

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1, 1/4, 117 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 OSR's girokonto nr, 500 
34 66 samt ved at anføre "udmeldetse", navn og adresse på den del af girokortet. som posthuset beholder (be
talingsdelen), Glfokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet renidigt sted og man bør i egen inte
resse gemme glrokvit1eringen. Kontingentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, Idet meddelel
ser ikke kan anføres på disse. 

OBS! IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontlJ1gentpllgtig, indtil gyl
dig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiViteter benynes. Eksklusion vit først finde 
sted ved en restance svarende til y, - 1 års kontingent og restancen vil om nødvendigt blive inddraget ved 1J1-

casSQ. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren. 

~ 
Forsiden: 

Foto: Lars Bundesen 

______ _ _______ T_e_9_n_i_n_9_s_,_2_2_:_M_'_"C_h_a._e_I _IM_U_'f1_z_o 
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Aktivitetskalender 1999 .-
Dato l Begivenhed 

>------ - --- _ . -.-~_._--------- - - ._- -_._- --
30. april Måneskinstur (kl. 20) 

1-- .... _ - ---_._ ... . _-- - - - ---- -- -
8. maj Introrest 

- - -- ------ - -- ---~---_.----- ----.- --
13. maj Kredstur til Struckmannpllrken 

.- .-
16. maj Lovspringstur på Furesøen 

- - - --- - ----~---

13.-16. maj Langtur til Silkeborgsøerne 

12.- 16. maj Langtur til Slesvig 
1--- - -

17. maj Teoriaften for kaniner 
-- _ _ o 

22.-24. maj Pinsetur til det sydfynske øhav 
--- ------ - --- - - -- ------_ ... ---- _. --

28. maj Måneskinstur 
-. ._- --- --

S. juni Rosporteos dag 
-- - -' -

I 12. juni Fødselsdagsfest 
._- -

16. juni Fællesfest for Svanemølleklubberne? 
---- - - '- -" - -

2. juli Måneskinstur 
--- ----- --- -L .24.7. -7.8. Scullertræningslejr i Hjelmsjii 

- -_ .. - -- ~ - - ---- -- - _o . - -

Nyt fra bestyr_~lsen __ _ 
- - - -- l 

_. _ _ ._~~ 

• Gymnastikken stopper stort set i perioden l. maj ~ 1. juli. 
Enkelte hold fortsætter. Se de nærmere oplysninger på opslagstavlen, 
da de endelige datoer bl.a. afhænger af vejret. 

• Teknik + er på vandet hver søndag fra k!. 16 ~ ca. 18. 
Alle er velkomne. 

Standerhejsning 1999 

Standerhejsni ngen d. 28. marts var som vanligt en festlig og hyggelig begivenhed. 
Formand Henning bød velkommen til den nye sæson, hvor han bl.a. opfordrede alle til at 
være aktive og give en hånd med på de mange områder, hvor der er behov, bl.a. efterlyste 
han flere aktive rovagter. 4 kaproningsbåde - 3 singlescullere og en dobbelt f tre r - blev 
døbt og efter Jyttes lækre frokosthuffel lokkede solen en del både på vandet. 



Hvis du er meYt ind i fø6et af vinteren ogforåret, og endnu iltk§ fia r prøvet at 
være tif fest i (/)SIJt så er 11fT1{O-ffYESPE'.N noget for dig. Hvis du harværet 
medlem fænge, er du også meget vef/(pmmen tif at møde op og introducere de 

nye tif festfivet i (/)S1{ 

4 

InstrnkJionsudvafget miL ho{cfer det store sammenrystningsgiYe, hvor der vif 
være spisning, dans, drinI?J og musi~ 

HoY øje med opsfagstavfeme, og ki6 6i{fet i 6aren! 



Kajak-langtur til Det Sydfynske Øhav 

(Oplev de grønne & blå laguner i havblik!!) 

Uge 24 d.12/6 -19/6 1999 

For 12 personer 

Pris: 1500 kr.-

Udgangspunkt er Svendborg, og ruten i det sydfynske vil være 
vind- og vejrafhængig. 

Vi har et land hold å 2 personer med bil, resten ror. 

Overnatning foregår i telt på naturlejr-pladser og campingpladser. 

Tilmeldingsfrist: 18/5-99. Se opslag på opslagstavlen. 

Indbetaling af depositum 500 Kr.- senest 18/5 til informationsmøde. 

l nformations møde i Kongevære Iset d.18/S, k1.20. 

Rimel igt mobile kajakroere søges, gerne med langtursret. 

Tina Voer (TIf.:45 93044), Charlotte Ringius (Tlf.:3S83 3803) og 
Jeanette Lund (Tlf. :38866202) 
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Tur til Struckmannparken 

Kr. Himmelfartsdag, torsdag den 13. maj afholdes det årlige kredstræf i Struckmannparken 
for alle Københavnskredsens klubber - normalt et flot syn med inriggere i stimcvis. Efter fro
kosten dystes der i forskellige konkurrencer tilrettelagt aren af kredsens klubber, og roerne fra 
DSR plejer at gøre sig stærkt gældende. Har du endnu ikke prøvet Struckmann-turen, har du 
noget til gode. Turen er på ca. 25 km. 

Skriv dig på tilmeldingslisten i Slyngelstuen. Vi mødes i klubben k\. 9.30 og sætter bådhold. 
Vi regner med at være hjemme igen sidst på eftermiddagen. 

Tag dine rokammerater med og få en rigtig hyggelig dag ud af det. Lav selv en lækker frokost 
og tag med - husk kaffe og kage! 

Vel mødt' 

MOlionsudvalgel 

LØvspringstur 
Traditionen tro foregår årets løvspringstur på Furesøen, hvor vi 
ror søen rundt og beundrer de nyudsprungne bøgetræer. Den 
finder sted 

søndag d. 16. maj 

Vi låner både i Roklubben Furesø i Farum og forventer at ha
ve 32 pladser. Vi mødes kl. 11.30 på adressen Furesøbadet, 
Fiskebæk og regner med at være ti Ibage ved 18-tiden. 

flusk madpakke og drikkevarer, som vi nyder undervejs. 

Nærmere oplysninger om alTangement samt tilmelding på 
opslagstavlen. 

Med venlig hilsen 

Mol ionsudvalgel 
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Sommertu r til Alsace 

Du har nu mulighed for at opleve Alsace fra en robåd, men vi vil naturligvis også gå i land og 
se, hvad Alsace ellers kan tilbyde af bl.a. mad og drikke. 

Turen starter fredag morgen den 9. juli og slutter søndag den 18. juli. 
Prisen forventes at blive ca. kr. 2900. 

Tilmelding foretages vcd indhetaling af depositum på kr. 900 lil Kurt Jacobsens konlo reg. nr. 
6100 konto 4158279 hos Cod~1l Bank. Husk at anføre dit navn på indbetalingen. 

Der er 20 pladser på turen. De første 20 der indbetaler depositum kommer med. dog med det 
forbehold, at dl': 6 tørste langtursstyrmænd har fortrinsret. 

Depositum skal være indbetalt inden 17. maj 1999. 

Hold øje med opslagstavlen for yderligere information. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Peter Viuf Johansen, tiL 35434041, 
eller Kurt Jacobsen, lir. 39 27 22 19. 

Går du med en kaproer i maven? 
Er du instruktør med behov tor udvidelse af dine instruktionskundskaber eller har du filet hlod 
på tanden efter seullerinstruklion i DSR, sil grib chancen i år til at afprøve outriggertalenteme 
p~ Flagsværd sø. 

Der vil i løbet af sommersæsonen blive mulighed for prøveture i 4x- (dobbelrfirer ~ to-iirers
bådtype) og 8+ (en-åres-bådtype) med udvalgte outJiggerroere fra Bagsværd som instruktører. 

KRA V: Instruktørstatus eller scullerret. 

HVOR: Gladsaxe rostadiorl, Skovalleen, Bagsværd. 

HVORNÅR: Hver anden mandag (lige uger) fra 3/5. 
KJokken 18.00. 

HVORFOR: f t's an offer you ean't refuse! 

For tilmelding og nærmere information: Se kaproningsopslagstavlen i slyngelstuen i løhet af sæ
sonen. 

SvanemøJlekonlakten 
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Veteran-otter 

Om dette projekt kan jeg berette, at vi foreløbigt har fået sti Ilet "LEO II" ti I råd ighed, og 
at vi riggede den til torsdag den 15. april 1999. Den ligger således søklar og brænder 
efter at blive sat på vandet og roet tiL 

Foreløbigt har der meldt sig 5 veteraner ink!. undertegnede i aldern 38 til 53 år. 
Deruover har Niels Hyldager tilbudt sig som reserve. Vi har foreløbigt sat os for hver 
torsdag fra klo 17.00, men dette er langt fra lagt fast og kan, om ønskeligt, ændres. 

Uden at rose de andre for meget kan jeg konstatere, at der IKKE er lagt op til en afdan
ket gammelmandsotter, men om et mandskab bestående afroere i alt lige fra god til ka
nonforrn. Vi sammenlignes bedst med tidligere cirkusheste i manegen, hvori det rykker 
efter at genoplive barndommens triumfer på kaproningsbaneme. Dette kunne således 
også være en mulighed for den verteran, hvis form er mindre ypperlig, men som ser sin 
chance for at bl ive trukket med af spilstrømmen fra et godt makkerskab. 

På sidelinjen, som en slags reserve, har vi veteran-dobbeltfireren v/kaptajnen (Stig G. 
Rasmussen). Denne dobbeltfirer ror fast hver tirsdag samt mindre fast om torsdagen. 
Dens besætning ønsker dog i..k..ke at være bWldet som fast mandskab i otteren, kun som 
lej l igheds v is reserve. 

Vi mangler derfor endnu 3 mand, gerne flere. Meld jer venligst til undertegnede på: 
3536 13 77. 

EFTERLYSNING 

Vi eftedyser en STYRMAND. Den ideelle kandidat har en 7-årigs vægt samt en 70-
årigs erfaring og overblik. 0jenfarven helst enten blå, brun eller grøn med mål, der ville 
få såvel Venus som Afrodite (MIK) ti! at blegne af misundelse og 8 gamle kæmper til at 
ro, som gjaldt del Gudernes Ære. For at der ikke skal være alt for surt for styrmanden, 
ud lover vi en tier pr. roer, dvs. 80 kr. pr. gang samt udsigten til otte, flotte, erfarne fyre 
samt spænding og forhåbentlig masser af guld. Kontakt undertegnede på telefon 35 36 
13 77. 

Jørgen Theil 

DFfR's københavnskreds an'angerer 

Langtur til Amsterdam 

Turen foregår i ugen efter pinse, nemlig fra d. 26.5. - 30.5. 

Nærmere oplysninger på langturstavlen. Med venlig hilsen LangtursudvaLgei. 
8 



Stafetten hos Karsten Nielsen 

Navn: Karsten Nielsen 

Født: 23. maj 1973 

Højde: 183 cm 

Vægt: 75 kg 

Skonr.: 44 

Stjernetegn: Tvilling 

Hobby: Fluefiskeri samt at lave fluer for at fange laks og ørred. Det er mest oplevelsen og ikke 
så meget at spise fisken der tæller, så hvis I skal bruge en laks eller ørred, så kontakt Karsten. 
Desuden holder Karsten meget af at læse bøger og at samle på mønter. 

Yndlingsdyr: King (en kanin med hængeører) 

Yndlingsfarve: Grøn 

Yndlingsmusik: Bee Gees, Berit på mund (HM, hm, hvad mon det betyder - han mente nok 
når hun synger) 

Livret: Pæretærte med creme fraice 

Sportsidol: Thomas Lange (ham østtyskeren på steroider) 

Romæssig baggrund: 
Storebror fik Karsten til at starte i Korsør Roklub, fordi han skulle undeholde ham, og pludse
lig roede Karsten sin første regatta, som var skolekaproningen i 1988. 

Karsten deltog i junior VM i 1991. Senior B masters i 1992 og 1993. Kom i den tunge gruppe i 
Danmarks Rocenter i 1993 og var reserve til letvægtsotteren i 1993 (124 noterede kilometer 
med en åre). Efterfølgende har Karsen deltaget ved VM flere gange, hvilket har indbragt flere 
verdensmesterskaber. Desuden har Karsten vundet flere danske mesterskaber i singlesculler
både let og tung. 

Medaljestatistik: 

1990 Junior DM I X guld 
1991 Junior VM nr 6 

Jilllior DM I X guld 
1992 Senior B masters I X tung nr. 17 
1993 Senior B masters l X let sølv 
1994 Senior B masters I X let guld 

VM I X let bronze 
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DM 1 X let guld 
1995 VM 2X let nr. 9 

NM 2X let nr. sølv 
1996 VM I X let nr. guld 

DM I X let guld 
1997 VM 1 x let nr. guld 

DM 1 X let guld 
DM 1 X tung guld 

1998 VM IX let nr. 3 
DM IX let guld 
DM I X tung guld 

Mål og ambitioner: 
Med hensyn til roning er det at ro stærkt. Privat er det at blive tømrermester og starte sit eget 
firma 

Den bedste rooplevclse: 
Der er mange, men en speciel oplevelse var det at sia Andre Willms i Koln (foråret 1998). 

Den værste rooplevelse: 
Karsten har været meget heldig, for han har tilsyneladende ikke haft nogen, der har sat spor. 
net tæneste, Karsten kan komme på en dårlig rooplevelse, var at gå i vægt, da han roede 2X 
med Kent Skovsager. 

Uddannelse og fritid: 
Uddannet tømrer og har arbejdet som tømrer lige siden. Ror sammen ned Berit Christoffersen 
(Buller - en tidligere toproer fra Lyngby Dame Roklub). 

Hvad ville du lave hvis du ikke roede: 
Så ville han fiske og nyde livet - måske eykle og sove til middag. 

Ris og ros til DSR: 
Det er en god klub, fordi den er stor, dvs. mange 
rokammerater - og fordi den giver roerne gode 
muligheder for at udøve deres sport på et højt plan. 
Der er stor villighed til at hjælpe, hvis man har 
problemer. Det at klubben er stor er også en 
ulempe, da det betyder, at det er svært at lære 
alle M kende. 

S/ofellen blel' sendl lil Karsten Nielsen 
af Søren Aa~mul 

IO 

Kars/en Nielsen ved DM i Maribo 1998. 



Har bestyrelsen en strategi for bådparken ? 

Af Peder ll/h! Madsen 

Som del er alle roere i DSR bekendt har vi - trods materielforvalterens store indsats - en 
efterhånden temmelig nedslidt hådpark. 

Bestyrelsen besluttede derfor for nogle år siden at genoptage traditionen med selv at bygge 
både i DSR, og bådværftet har siden bygget på en enkelt båd. Udgi Fterne til bygning af båden 
nærmer sig formentlig ';; million kroner, ja milske er den II, million kroner allerede 
overskredet. 

I':ndnu har bestyrelsens beslutnmg om selv at hygge bild (e) således ikke været nogcn succes, 
del har taget flere år at bygge en enkelt båd, og pr'isen er eksploderet. 
- Ja, jeg fristes til at citere regnestykkerne fra min regnebog for 2. klasse krydret med en 
forudsætning fra den nationaløkonomiske lærebog: "Hvis det tager l mand 3 år at bygge en 
robåd på DSR's bådværft, hvor lang tid vil det så - alt andet lige - tage at forny DSR 's 
bfrdpark?" Og "hvis en robåd koster l/, million at bygge, hvor mange millioner vil del sa koste 
al bygge JO håde')" 

Enhver kan vel se del absurde i sådanne regnestykker, nar det gælder fornyelsen af hådparken i 
OSR, og jeg glædede mig derfor til at læse om resultaterne og visionerne fra bestyrelsens 
strategi weekend. hvor et af hovedemnerne netop var bådparken. 

Men jeg blev slemt skulfet, da jeg læste resultatet i aprilnummeret af mediemshiadel - og jeg 
citerer: "Vi har behov for en seriøs og vedvarende diskussion angiiende vores biidværft." 

Kære heslyrelse: er det virkelig alt, I kan komme op med? Hvor er visionerne og nytænkningen 
med hensyn til badparken') Fr' det ikke handling, vi har behov for. frem for vedvarende 
diskussion? 

Prøv at gøre jer fri ai'vante forestillinger: 
Engang var årer at'træ, og ingen kunne forestille sig andet, specielt ikke ældre roere. Nu har 
alle taget kulfiberarerne til sig og nyder, hvordan en båd kan flyttes på en helt anden made, 
Men hvad med hådene, skal de fortsat hygges i træ') Hvad med at få DFfR eller måske DTU 
med i et udviklingsarbejde? eller gå. i samarbejde med andre større klubber om bygning af håde 
eventuelt i nye materialer') 
Eller erstat udslidte robåde med kajakker, en kajak koster en brøkdel af en ny b§ds pris og 
fylder langt mindre') 

PS: Når båden fra DSR's bådeværft endelig bliver færdig, foreslår jeg, at den døbes "Etemity", 
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U rias-posten melder ud -
så er de nye klubdragter her!!! 

I DSR findes mange forskellige udvalg med lige så mange forskellige formål. Tøjudvalget er et 
af de mindste - må~ke fordi det er "øretævernes holdeplads nr. I "; Hvem vil frivilligt lægge 
ryg til design og udvikling af noget så kontroversielt som DSR's nye klubdragt? 

Ikke desto mindre har udvalget fordrevet en række af de kolde vinteraftener med at diskutere 
design, snit, materialer, farver, logo, skrifttyper, størrelser, import-told, priser og you name it. 

Resultatet er, at vi nu kan proklamere, at de nye klubdragter er bestilt hjem fra fabrikanten i 
USA. 

DSR 's nye trikot kommer til at best1i af: 

En royal blue top med materialesammensætningen: 
50% bomuld 
30% polyester 
10% Spandex. 

En tolags- navy blue bund med materialesammensætningen: 
93% Polypropylen 
7% Spandex 

For dem, som disse materialer ikke rigtig siger noget, har vi erfaret, at kombinationen er mage 
til materialesammensætningen i det danske rolandsholds trikot. De (o blå farver svarer nogen
lunde til farverne på den nuværende ro-jakke, som kan besigtiges i montren i bådhallen. 

Trikot'en forsynes, som de gamle, med de røde bogstaver "DSR" (i en anderledes og noget 
større skrift end hidtil) på ryggen, og som noget nyt vil dette logo (i lidt rnindre skrift) også 
findes på trikot'ens højre lår. 

Der er ligeledes indkøbt: 
- korte tigbts i samme materialer som bunden i trikot'en. 
- t-shirt, samt nye 
- ro-jakker (som den nuværende, men hvor den røde stribe i manchetter og krave imidlertid 
vil være erstattet af en royal blue). 

Endvidere er det slut med at sidde og knibe øjnene sammen i båden, hvad enten det skyldes 
hagl, regn eller sol. Som ct nyt indslag har vi bestilt navyblå kasketter hjem; forsynet foran 
med den broderede påskrift: "Danske Studenters Roklub" samt en skygge bestående af bntnl 
ruskind.Til instruktørerne vil påskri flen: "Instruktør" endvidere figurere i nakken. 

Priserne er endnu ikke fastlagt, da faktorer som mængde-rabat, import-told og moms kommer 
til at spille ind. Følg med på opslagstavlcn i slyngelstuen' 

I erkendelse af at kJubtøj er noget, som ALLE har en uforbeholden mening om, håbcr vi alli
gevel, at J vil tage godt imod det nye ro-tøj. Tøjsalget er et non-profit foretagende, og vi har 
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bestræbt os på at finde en model, hvor kvalitet, pri~ og de$ign spiller sammen i en fomuftig 
løsning, som forhåbentlig vil vi nde indpas på længere sigt. 

Vi forventer al modtage tøjet omkring d. 1. maj, men allerede NU kan du bestille tøj i baren. 
Det foregår ved, at du opgiver dit navn, din størrelse samt den type tøj du vil købe til bar
vagten. Denne noterer ned, hvad du har sagt, og lægger bestillingen i "bøtten" med påsknften 
"ROTØ.J". Fn repræsentant for Tøjudvalget sørger derefter for at det bestilte findes i baren 
(pahæftet dit navn og prisen) den efterfølgende tirsdag. Du betaler kontant ved afhentningen. 

Fr du bange for at købe "kanen i sækken", vil der efter al sandsynlighed være CATWALK i 
forbindelse med Introfesten d. 8. maj. Hold øje med opslag i slyngelstuen!!! 

Med venlig hd<;en 

Tøjudvalget: Benedicte Brohm, Dorthe Bartels, Tine Dyssemark. Eline SigjiLSsol1, Esben 
Paludan og Thomas Fel/and 

----- -------- ----_.- ------ ._-

Instruktørseminar 

Instruktionsudvalget afholdt lørdag d. 17. april seminar for klubbens instruktører. Der blev 
diskuteret instruktionstilrenelæggelse og pædagogik, øvet fejlretning, bl.a. med videooptagel
ser af instruktørerne på vandet (desværre havde arrangørerne ikke sørget for godt vejr) og en 
råklippet version af den nye instruktionsvideo, som Gelt Andersen er mester for, blev også 
vist. Den bliver givetvis et stort aktiv i instruktionen, så det bli'r spændende at se den færdige 
version. 

DSR's instruktører er således godt "klædt på" til sæsonens opgaver, men dette er også nødven
digt, som det fremgår af nedenstAende overskrift fra Politiken d. 13.4. 
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Langture gennem 57 år 

Fra en af DSR 's grand old men, Herbert Marcus, har vi modtaget nedenstående beretning fra 
hans ejler eget udsagn sidste lang/ur ejler en imponerende langturskarriere på hele 57 år. 

I eftersommeren sidste år sluttede Jeg min mangeårige aktivitet som langtursroer med deltagel
se i Tour FISA 98 Cognac-Atlantique. Det internationale roforbund arrangerer en årlig tur for
trinsvis for seniorer, og i 1998 gennemførtes den fortræffelige tur i et forbilledligt samarbejde 
med det franske roforbund og især dettes afdelinger i Poitou Charentes i Vestfrankrig. Vi var 
80 roere MiK fra 14 lande, heraf 5 danskere, 12 nordmænd, 8 fra USA, 2 fra Australien og 7 
fra Israel. 

Turen startede i Angouleme med 3 rodage på Charente floden gennem Cognac og RochefOrl 
og 3 dage på Atlanten ved øerne Oleron og Re med afslutning i den historiske havneby La I{p

ehelle på fastlandet. Der blev roet 182 km i franske smalle plast-dobbelt firere med styrmand. 
Bagagen blev transporteret på land i busser, som også flittigt blev benyttet tillandturene til de 
mange turistiske indslag. På vandet blev vi ledsaget af gummimotorbåde og pil havet af endnu 
et par større motorbåde. Franskmændene skal roses for det store forarbejde, der omfattede 80 
personer, og for den praktiske gennemførelse stod 20 erfarne roere, der var behjælpelige ved 
ophal ing og søsætning af bådene, og som varetog person- og hådtranporter ti I lands. 

Vi var indlogerede på 2- eller 3-personers værelser på hoteller eller feriefamilieholeller, og 
forplejningen var prima fransk gastronomisk med rødvin ad libitum. Der var officielle recepti
oner på rådhusene i Angouleme og La Rochelle og interessante byture i disse byer samt i Ro
ehefort med besøg på Louis XlV og Colberts arsenal. Vi besøgte cognaeproducenten Hennesy, 
hvor vi beså det store anlæg og indtog en fin middag i fabrikshallen med 12 store destillations
apparater. 

På billedet ses en af de franske både, der benyttedes po luren. Foto: Olaf Thomsen 
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På Ile d'OlCron så vi udendørs folkedans og fik demonstreret den lokale muslingetilberedning 
Muslingerne stables i trækasser, som anbragt på jorden dækkes af tørre fyrrenåle, som sænes i 
brand, hvorved muslingerne steges i egen saft. De velsmagende muslinger blev i store mæng
der fortæret indendørs j Citadellet, og under det fornøjelige samvær fik de 2 ældste roere, Olaf 
Thomsen fra Ri isskov Roklub og jeg af byens borgmester h ver overrakt en stor broncemedaUc 
med byens våbenskjold, der viser en middelalderlig robåd med 4 roere under slottets profil. 

Den sidste dag blev vi efter overnatning i Fourras på fastlandet kørt over den 3 km lange bro til 
Ile de Re , den smukke langstrakte ø, kendt for sine østers og sin vin. Vi cyklede 25 km vest
over med udsigt over havet til Ars en Re, hvor vi ude spiste en dejlig frokost med fmits de 
mer. Efter en kortere transport østover til St. Martin de Re gik vi i bådene og roede 25 km til 
La Rochelle, hvor vi i formation gik ind i den gamle havn, hvis indsejling er kendt for dens 2 
store runde tårne. 

Ved den festlige afslurningsmiddag for den vellykkede luksustur blev der udtalt megen og 
velfortjent fOS og givet gaver til den flittige og hyggelige stab, der havde fulgt os de 6 dage. 
Hver deltager fik en flot tryksag om vor tur med programmet, dcltagcrliste, et farvefoto afhele 
holdet, billeder fra middagen hos Hennesy og af markante turistattraktioner, vi havde besøgt. 
Vi fik desuden !2 il Renault cognac, og den israelske gruppe havde til alle en gave i form af 
en lille prøve på israelsk likør. Turen sluttede den følgende formiddag i Angoulerne. 

Min første langtur var i 1941 på det sydfYnske øhav. Von udstyr var ret så primitivt i forhold 
til i dag. Vi roede dengang i træbåde med faste åregange, vi havde bomuldstelte og primusap
parafer, og opvasken blev klaret med sand i strandkanten. Madka.,sen var heldigvis opfundet, 
men først 10-15 år efter krigen kunne vi g.æde os over køleskabe. termokande, luftmadras. 
"rullepølse" og plasticregntøj. 

l godt kammeratskab oplevede jeg en lang række langture: i vore egne farvande, bl a. "følge
tonbåden" rundt om Sjælland, langs de syrnorske og ~venske kyster, på Rhonenoden og de 
lyske floder. på Moldau og Elben de 750 km fra Prag til Berlin, på Themsen og i Skotland og 
på de polske masuriske søer. 

Jeg er glad ved al se de mange tilbud på langture, som DSR og DFfR giver, og del er mit hab, 
at stadig flere roere må opleve langtursI iveLc; suabadser og glæder. 

Ilerheri Marcus 

[
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Skitur i Alpe d 'Huez 1999 
Det hele startede med, at Kurt fik lokket os 
til at tilmelde os DSR-skituren til Frankrig. 
Efter at have tømt bankkontoen for de sid
ste sparekroner fi k vi endda lov ti l at kom
me med. Det mener vi ikke, at nogen har 
grund til at fortryde. 

Rejsen 

Vi mødtes lørdag d. 27. februar 1999 i Kø
benhavns Lufthavn Kastrup. Forventnin
gens glæde er jo den støTste og selve ind
checkningen kunne for enkeltes vedkom
mende være gået lidt hurtigere. På den an
den side. gik det så det hurtigere for dem, 
som forstod at skifte kø undervejs. Afmed 
kufferten kom vi dog, og via den toldfrie 
drog 57 håbefulde roere og kommende 
skiløbere sammen med Poul Dissing med 
SK 7R26 til Grenoble. 

Hotellet 

Vel ankommet til det franske, hlev vi smidt 
ind i to busser og kørte mod Alpe d' Huez. 
Vi var enkelte der talte hvert et hårnåle
sving i forventningen om at skulle gennem
køre de, fra Tour De France, berømte 22 
hårnalesving. Efter at have rund barberet IO 
hårnålesving, endte vi i stedet i storbyen 
Vaujany med et befolkningstal på 150. I 
uoe 9 steg befolkningstallet dog til 207, 
eftersom vi blev indkvarteret på Pist'ase 
Skis hotel. Les Grandes Rousses. Det gik 
ti nt med at li nde de på torhånd fordel te væ
relser. Ulrik og Martin var dog lidt fortør
nede over, at skulle dele en 140 cm bred 
seng med kun en "dyne". Efterhånden fik 
de lært at sove i ske. 
Fire "unge" damer var finere end os andre 
og tik egen lejlighed med boblebad, 
roomservice og fjernsyn med fire kanaler, 
hvoraf der meget apropos var sne på de to. 
pette var endog billigere end at sove i knir
kende dobbeltsenge på hotellet. 
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Ski 

Efter al have tilbragt cn nat i knirkende 
senge, flere med et begrænset antal lamel
ler, skulle der lejes ski hos den cne af to 
skiudlejningsbutikker. En ældre pensioneret 
bjergbonde stod for at udvælge skistøvler, 
mens hans to lettere useriøse sønner skulle 
udvælge og indstille ski. Man kan sige me
get, men så skulle det have været på fransk, 
eftersom det var det eneste sprog, der blev 
mestret i skibutikken. Heldigvis fik vi hjælp 
fra en af vores guider fra Pist'ase ski, som 
dog desværre knapt kunne tale. 

Vejrudsigten 

Vejret var godt. Høj sol og skyfri himmel 
søndag til onsdag. Torsdag blev det sne
storm og lavinefaren steg straks til niveau 
5. hvilket svarer til orkan, når man sejler i 
robåd. Fredag og lørdag var vejret en blan
det fornøjelse, men det skete da at solen 
kiggede frem. 

Rensdyrhuen 

Instruktionsrochef Morten Runge havde 
medbragt en Tuborg Julesne Rensdyrhue, 
som han opfordrede til skulle uddeles til 
den skiløber, der havde kvajet sig mest j 

løbet af dagen. Efter aftensmaden på hotel
let var det således meningen, ar eventuelle 
stikkere kunne angive deres knapt så dygti
ge medskiløbere. 

Den første der fik tildelt huen var Anette, 
der i et forsøg på at angive en nu tidligere 
ven, kom ti I at indrømme, at hun selv havde 
kvajet sig. Dagen efter begik Jens samme 
dumhed, og så sandelig nok endnu en på 
huedagen. Han bar nemlig ingen hue. Til 
gengæld kunne man købe daseøl i Vaujanu. 

Ole sad på en lift og sang om tre stakler 
nedenfor, som var på vej ud over afgrun
den. Det gaven enkelt hue. Morten Runge 
fik også en hue. Den fik han, fordi han var 



Morten Runge. Lars Henriksen og Jacob 
Thesandcr fik også til sidst held til at give 
hinanden hver en hue. Måske skal det til 
slut nævnes at instruktionsrocher Morten 
Runge undgik at blive arresteret ar de fran
ske gendarmer. , -- - - - -- - - -

Ole Kammersgaard var en af de" heldige ". 
der fik lov al bære rensdyrhuen. 
Folo. Jakob 

Afterski 

Afterski foregik i hotellets bar, hvor barten
deren på snedigste vis fik overbevist folk 
om, at de skulle fa ført deres forbrug på 
værelsnummeret, for så at afregne på sid
stedagen. Så havde man det da sjovt indtil 
da. 

I baren kunne man udover dagens drink 
vælge mellem 3 forskellige fadøl: Depres
sion, Serious og Formidable. Desuden kun
ne man la lov at opbevare værelsesnøglen i 
baren, så man ikke risikerede al tabe den 
oppe på pisterne. En del af vore medrejsen
de faldt jo ind imellem. 

Øvrig sport 

På hotellet, der havde egen fodboldbane Dg 
dartskive i baren, kunne vi fordrive tiden, 
når vi ikke stod på ski. Fodboldbanen skulle 
man bare huske at klodse op i den ene ende, 
ellers havde de gule spillere en stor fordel 
af banens hældning. I dartski ven krævede 
det mere end almindelige dartevner og held 
at fa pilen til at blive siddende i bull. 

Skievner 

Der var faktisk nogen fra roklubben, der 
kunne stå pli ski. Dem så vi aldrig. 

Til gengæld Vilr vi en del kommodeløbere, 
der blot gjorde en ære i ikke at ødelægge 
skiene. 

Martin og Helle sled ihærdigt sneen af de 
grønne pister, sa disse nærmest levede op ti I 
deres navn. De blev endda så begeJstrede 
over deres succes, at de forsøgte at gøre de 
blå pister blå. Da det ikke lykkedes beslut
tede Helle, at en rød piste, den kunne hun 
ihvertfald gøre rød. Det gaven tur til dokto
ren. Imens kæmpede Martin indædt videre 
på de blå. 

Engang imellem sagde det mik-mik og en 
racerkører kom drønende forbi. De væltede 
aldrig. Kun en gang sås et sådant fart fæno
men gå på numsen. Da havde Karoline 
smidt skiene og skulle puste grise op. Et 
vådt trægulv kan være glattere end den 
blankeste is. Siden beholdt hun skiene på. 

Andre gange kunne man høre den engelske 
udgave af Rabalderstræde og da vidste alle, 
at de skulle ind til siden. Så kom Mike 
Hammer ''The rock'n roll Detective" drø
nende ned af bjerget på jagt efter nye spor. 

Lars Henriksen og Jacob Thesander kørte 
råddent, hvil ket en del franske unger ti k at 
føle. Enten hvis de stod i vejen eller kom 
ind i deres slipstrøm. 

Kjøwenhavneren Lars Kristensen slog 
skulderen af led den første dag. Det var han 
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glad for. Så tabte han da ikke ansigt på 
grund af sine dårlige ski evner. Ligeledes 
den første dag forvred Michael sit knæ. Det 
bevirkede at de to herrer hver fik tildelt en 
ny skitur. 

Mia's ben var mærkelige. De kunne ikke 
begge være strakt ud på sarrune tid, og der
for løb hun på telemarkski. Hun påstod 
selv, at hun gjorde det frivilligt.. og at det 
faktisk var svært. Vi syntes nok mest der 
hørte til på danseskolen . 

Når man sådan står på ski, gælder der visse 
regler. F.eks. er det ikke så smart at parkere 
midt ude på en lrafikeret piste. Det kom 
Strit til en dag og var saledes skyld i, at en 
ellers dygtig skiløber kørte hende ned. HlU1 
lærte derefter at holde sig langt væk fra den 
pågældende skiløber. 

Det er uvist om Eva stod på ski, men gjorde 
hun det.. kan del umul igt stå mål med hen
des evner i stramtsiddende skistøVler op ad 
45° bjergveje. Tre, syntes de selv, gran
voksne og aldeles veludviklede mandlige 
roere måtte en efter en slå af. Efter 3 hår
nålesving kunne hun ikke ses mere. Heref
ter blev hendes alias som Stålkvinden vir
kelig slået fast. Hun blev for øvrigt ved se
nere lejligheder set i tæl klammeri med en 
yngre mand, som så naturligt hed St!llan
den. 

Skøjtebanen 

Da det ikke var nok for alle at vælte rundt 
på ski, blev der onsdag aften arrangeret en 
tur til Vaujanys skøjtebane. DSR havde 
medbragt sin egen Katarina Win alias Maj
brin. Elegant så hun ud som hun gang på 
gang undveg de fuldstændigt ukontrollable 
angrebs forsøg fra folk, dtr så ud til at have 
årer i hænderne og ski på fødderne. Derud
over var der den lokale k10vn r;amt flere 
småbørn, som Hr. Henriksen ihærdigt jag
lede. 
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Snestormen 

Torsdag var del snestorm og tonniddagen 
gik med fredelige sysler. såsom avislæs
ning, Meyer) gårure, postkortskrivning og 
toiletbesøg. Endelig kl. 13 .00 skete der no
get. Gert., en af de efter eget udsagn rutine
rede skiløbere, prokJamerede at alle pister 
nu var åbne. Glade tog tlere skiløbere med 
160 personers liften fra Vaujany op germcm 
snestormen til loppen, blot for at konstatere, 
at vejret kun var til katTe og indendørshyg
ge i en heldigvis aben restaurant. Åben var 
dog også en grøn piste på ca. 100 meters 
længde. 

Bonderøvene 

To jyder var generelt uheldige på turen. 
Nogen havde taget deres solcreme, hvilket 
betød, at de de første dage matte gennemgå 
utrolige lidelser. Ifølge pålidelig kilde skif
tede en af dem ansigt 3 gange på turen, 
hvilket ikke må have værc( særligt sjovt. 
Oven i alt dette blev de misinformeret og 
ganske uretfærdigt fremstod de derfor i 
nogle tilfælde lidt dilettantiske. For eksem
pel undrer det dem stadIg, al "hvor den SIO

re lift starter" er lig med ·'på toppen af del 
gule æg". 

Aftenruren til Alpe d' Huez 

Torsdag var der om aftenen arrangeret tur 
til Pist'ase skis hotel i Alpe d' Huez, hvor 
der var Poul Dis~ing-koncen . En del var 
skeptiske og meldte sig kun til, da alrernati
vet, at blive hjemme på hotellet i Vl~jany. 
lød endnu mere kedeligt! Koncerten blev en 
succes. AI skepsis blev gjort til skamme. 
Poul og sønner samt en søn han havde lån! 
af en anden, var rent faktisk musikalske og 
meget uhøjtidelige. Man følte en vis hygge 
og samhørighed ved sammen at opleve 
Troubadouren skære ansigt, mens hans 
sønner sang. Vi manglede kun at se Nina 
"med nøgen og fugtig hud". 

Festen 

Den efterfølgende fest på diskoteket ved 
siden af hotelle[ var ikke så ringe endda. 



Den kunne lige gå an, hvis man da lige ser 
bort fra kvaliteten af de film, dcr tages et 
sådant sted. Prisen som aftenens bedste 
danser gik til Kjøwenhavneren som efter 4 
hvi ledage sprudlede af energi. Kun det træ
nede øje bemærkede hans vingeskudte arm. 

"Den vingeskudte Kjøwenhavner" alias 
Lars Talk-Talk på dansegulvet (foto. Jakob) 

Et af de største problemer for nogle var, at 
festen på diskoteket sluttede allerede kj. 

2.00, hvilket ikke er normal DSR-standard. 
En afPist'ase skis guider havde heldigvis 
fødselsdag hvorfor festen blev ændret til en 
lukket fest, hvor man skulle bede om at bli
ve låst ud. 

Omkring kJ. 4.00 var der udover Pist'ase 
Skis guider kun Den Vingeskudte som dan
sede, Stål kvinden og Stålanden samt en an
den dame og den tredje mand tilbage. Altså 
ville vi hjem. 

Den vingeskudte dansede videre, men ellers 
forlod DSR etablissementet. Nu når vi så til 
turens mest traumatiske øjeblik. Glad, søv
nig og træt vil man i seng, og så er ens 
nøgle låst inde, hængende nede på tavlen 
som den bør gøre, når man står på ski og 
går til fest og hvad man ellers kaJJ.)inde på 
sent på natten. Hvad gør man så? 

Man kan sætte sin I id ti I Sørens bedre jeg, 
eller man kan vente på, at den vingeskudte 
bl iver træt af at danse og kommer ud fra 
diskoteket hvor de spiller hip-hop, eller må
ske kan man smadre en kampesten ind gen
nem døren. 

Ingen af delene virkede. Søren har ikke no
get bedre jeg, den vingeskudte var ikke 
skadet i benene og som rare jyder nænnede 
vi ikke at smadre døren. I stedet begyndte 
vi at banke nænsomt på og vi snakkede må
ske også lidt. Til sidst da sprutflaskerne 
begyndte at vælte ned fra hylderne sloppede 
musikken og døren blev åbnet. En græde
færdig guide hjalp os med at få vores kære 
nøgle igen . 

Morgenmad 

Fredag morgen blev der, som alle de andre 
morgener, serveret et herligt morgenmåltid, 
med cornflakes, solgryn, flutes, ost, skinke, 
juice i forskellige farver samt mælk fra de 
lokale bjerggeder. Dog var der en del flere 
sure miner end sædvanligt. Det viste sig 
efterhånden, at samtlige sovende roere på 
hotellet var blevet vækket i løbet af natten 
af nogen der larmede på jysk. 

Aftensmaden 

Fredag aften blev der serveret et festmåltid 
af hotellel~ udmærkede mesterkok, mens 
der blev sunget adskillige fødselsdagssange 
for guiden, der havde fødselsdag. Til sidst 
skulle dummehuen udleveres til dagens 
kvaj . Der var en meget oplagt kandidat i en 
af Pist'ases Ski instruktører, der havde hørt 
så meget hip-hop musik i løbet af natten og 
drukket så mange Formidable, at han 
glemte at stIl op dagen efter for at instruere 
det sidste hold, der stadig havde behov. 
Som tidligere nævnt rendte Jakob Thesan
der af med huen. Han havde kørt ekstraor
dinært råddent dagen før og fik samtidig ros 
for at have den mest veludviklede kommo
destil af alle. 
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Søren mente, at der lørdag skulle være to, 
der Fik huen, en på pisteme og en på vej 
hjem i flyveren. Sjovt nok faldt Sørens valg 
på den mindst røde og mest højlyJte af os, 
som først havde vækket Søren og Lene i 
støvlerummet. for derefter at vække hele 
hotellet. 

Der var rimelig stemning for dette forslag 
blandt de roere, der havde tlkt ødelagt deres 
nattesøvn, indtil det i en glimrende for
svarstale kom frem, hvorJan Søren havde 
nægtet to Ilinke og rare DSR-meJroere, der 
var strandet ude i den kolde alpenat, at få 
natlelogi. Nemesis ramte dermeJ Søren, der 
dog kun bar huen i bussen på vej ti I luft
havnen i Grenoble, og det selvom han var 
ophavsmand til Jet geniale forslag. Men 

hvad, sa skylder han os jo bare en omgang 
øl. 

Ved festmåltiJet blev Dorthe og Lars takket 
for deres aldeles udmærkede arrangement, 
hvor de Fi k ti Idelt et gavekort til Vaujanys 
lokale skibutik. Vi må så håbe, at de har 
nået at ru det hrugt. Som arrangører af næ
ste års tur hlev valgt Charlotte og Niels 
Gorm, alias Carving-Kaj. 
Som en af~lutlende bemærkning vil vi takke 
Dorthe og L.ars for at de ikke valgte Ischgl i 
Østrig som årets reriemal. Del havde de 
haft i tankeme, da valget faldt på Alpe 
d'Huez. 

Flemming & Jakob 

Ar/iklens forfallere:Jakob og Flemming ((010.' Jakob) 
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Orienteringsløb 1999 

Dato Løbstype Skov Arrangør 
-

30.04. D Rude Skov S.G. 

02.05. D-stafet Tokkekøb Hegn Lillerød 

09.05. Wild-West G lusted Plantage Midtjylland 
__ o ._. 

09.05. D-stafet Frederiksværk Skove Tisvilde Hegn 

13.05. B-stafet Gl.Grønholt Vang Søllerød OK 

30.05. C Ravnsholt Skov Kildeholm OK 

08.06. Byløb Københavns Centrum Lyngby OK 

16.07. 3-dages PamhulelTørning OK HTF 

17.07. 3-dages Stenbæk OK HTF 

18.07. 3-dages Nørbæk- Varming OK HTF 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12 
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km 

Øvrige løb: Johan Frydendahl lif. 38176252 (arb.) 
Engbakken 27 

(14 dage før) 2830 Virum 45 85 8605 (priv) 

Hvor kommer diD energi fra? 
Danmarks største og billigste udvalg i sportsernæring finder du hos WulfTTrading. 

Vi forhandler alle de kendte mærker WJNNERGY, HighFive, Extran, Leppin og Maxim. 

Vi har ah indenfor energidrik, gel og energibarer. 
Ring for prisliste og bestilling eller se vores hjemmeside: 

www.wulJftrading.com 

Wulff Trading - Kongestien 34 - 2830 Virum - tlf/fax 45 83 75 89 L--___________ ~ ____ ~~ ______________________________________ ~ 
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o 
02634 KHC 206 000 O 
BENTE KJØLLER O 
NORDRE FRIHAUNSGADE 26. 4.TU O 
2LOO K0BENHAUN ø 2LOO o 21/Ll 1 ~ 

\D 

ro 

Vi håber på fint maj-vejr, så disse forfrosne kaniner også kan få varmen! 
(Billedet er fra Sapparo Snow Festival i Japan februar 1999 - det var 50 års 

jubilæum i år). 
Foto: Bjarne Smedegaard 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & POlylekntsk ROkl/Jb 

MEDLEMSBLAD NR. 5 • JUNI /999 • 67. ÅRG. 

fællesfesf for Svanemølleklubberne 
lørdag d. 26. j uni 

- fælles morgenmad 
- masser af ro..1kt;viteter i 
dagens /øb 
- middag og dans i Kvik 



Indholdsrortegnelse ______ ____ ____ ____ __ _ 

-Ikfi~ifnslilllelldt!r 1999 _______ _ _ J 

Nytfra MJf)'reJ.\en ___________________ ____ __________ _ J 

SallA.1 Ila",; aflen 4 

.uofiflnmdvalgi'l _____ _________ _____ _ __ _ 4 

Kujuk.ujunt' gll'SfU OSR ___ ____________ ____ _ 4 

GriJl"jæ/Ju _______ _________________ _ _ 5 

Holm,.n er nU 4ben f tJr roning __________________ _ 5 

Lagkagt'"j't'n ; Geflull ____ _______ ______ _ 5 

Rosp"rfell.\· drllJ __________ ____ --------- ----- 6 

Rm/ i ktlkl,,'lIef! _ ________ _ 7 

SkabllwrI ____ ____ ___ _ , 
To"r di! ,""unemulfe'l ____ ____ ___ _ 8 

(,·J'mna~lik ___________ _ ________ ________ ________ • 

/11)'1 fra InJfralll;nmlld"ulgf!f ______ __ ______ ____________ /O 

H"urfo! hedder t/r ll:g" lIIlig Slmfllmunllparkell ... ?? II 

Gt:orK;nll Lf)lli~e'~ Suof('h r/JllfS 12 

Ff'gllinll________ ____ ______ __ __ _ _ _ ____ 14 

TtlUflli' på Irll'lI;'lg~'/t'jr i Se~illtt 15 

L~twl'gl.vjrer<'1r lif Ko/nrt'gulla J 1/4_ /15 /7 

OSH 's jlUli"rujr pd Ot/ellJr Kan,,1 __ " 

Orit'llft:rinKs/uh 199fJ 20 

INDMELDELSE;; skel ved at udfylde og l'ldbelale If1(jJTl8ldetsesglrOllOl1 Delle l orehncles p.'I ~0f11orets dø' i 
Mder.<lIt M . Irltlbclahnge" dtek~ef de 3 f(lrsle ""MMe<'S kOf1t' rl~l1! 

KONTINGENT: opkræ~es kvartal5v,SI IO/l.K1 v,a g'ro Ved Q~~sklldelse al ool"I'ng,l"st påt<l."9ges et geb'rr p.'I 
25 kr pr rykker. HVIS rykker krydser fors, nke t Illdbetalmg kan der ses bort ha ryk~t'r men gebyrel v ,1 ~,ve 0p.

krævet dat t"' "ende kvarl3J Kontmgentet er 450 kr pr kvMal 

UDMELDELSE: Kan ske gældenoe Ira lil, 114, 117 og 1/10 og s~BI ~ot!re OSR , l1ænde",ed m,rlds! 3 dages 
varset Gyldrg udmeldelse lorelage9 ved at ,rodbelale e1lllfokort på n.,jagll!j kr J.oo tolDSR's 9lfO!<QI110 ru- 500 
34 66 samt ved " t anløre "lJdmekl~se" navn og adreSge pI! den del al guokorlel, som jX)sthuoot beholder (tie
latrngsdeten) GlfQlcorlet er cIokumenlOlhon for . at (J(lmeldelse hilr lundet rell'dlg! sted og man rær, eger, mte
resse gemme Ylr'*",ttemlgtll1 KQflhngtlntopltrævlllnguortene ~a n ;kke aovendes til ,,,,meldeise, odet medde
letser ,kke kan anf"res på disse 

OBS 1 IKKE AUTOllfATlSK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medtem og konhngenlpligt'g , ,,..,jti! 9yl
d,g ud~del~ Ilar lundel sled, uanset om OSR's lac,hte!Cf og akt,v,tetcr benyttes Eks~ IUS'o n ~jl 1,lfsI hnoe 
sled ved en restance svarende hl (, - 1 ars konl111ge<lt og restancen VII om nødvendigt blive iflddraget ve(! In
casso Al le omko~lnlflqer I lorbol1~s.e hermed betales al skvldneren 

--==~--J Illus tration s. 14: M lChElel Wun'2" 

----------- ---------------



Aktivitetskalender 1999 

Uato 

28. maj 
- - c-::::::--,--- -----

5. Juni 

15. jun i 

23. j uni 

Begivenhed 

I\Un t'~ kins 'ul' 

1{()SfJ'lrt cns lIa~ 

SlI nktll ans liften 

L __ 1_6,_i_' :"" -_-_- -+--t-,-, -----"fCæ""c':',;:,c"c,;:,:,"sc,:.:"=ru' .:,c,,""'O,c.c"''''',,C,:,- - ---
2. juli l _.-- - M il ncsl..in ~ ltJ~--- -

9. j uli ( ; rilllll1rn - - --I 
9. 7. _ I ~f. "I. Ft ridHnglllr lil A1s~ct' 

24. 7. _ l. 8. fcridM nglu r ti l Da l. lan d. S"fri l:~ , ----
24.1. - 7.8. So.:ulltrtra:nings!t-jl i II jrlrusj fi 

6. 8. Gri lbrltn 

____ 1_'_,_"_' '_'_~_.L ______ 'd_,æ_" _._'_'_-_"_I~_"_'_'_k_i._'_'_"_'I_~_k_'k_,._,_,_._._i"_, __ 

Nyt fra bestyrelsen 

• KlubbtJ\~ hJ emm~<;1(letr "eri ~I hlive I .w~t (Iangl om længn ["dm, fore\i;J;«f ,k~t" (lpj} ~ 
nlngn (1111 adressen, men ~I hi,bl"r j rt;este numnler n:J:rmer~;\I kUl1J1e. omlak sidtn ":!\ , It:m 
Illdlwld Niir hJwlffies,den e r opre ttet, \"jl k l\lhblac!(1 n31urjip,\ IS også kuno.: finde.~ rå ~i 
do. 
IIJt"mmeslden e r rormelllllg Io.I;lr I lohet af j um mån~d l~vOHliln du direkte filld ~r nJ~mm("· 
~ i dcll ~' Idt"s ~Il(\ nu Ikkc. mm sl'Ig på DFlR 's hJ~m~..,i(k 1\\" .......... roning.dk\. ~ii ... il Ju no\.. 
kUlII1(' :i lldc t""1 hil \.. 111 D~R 

• I ~I(bll' nUllllnc-r ~f ullldtt havde I't:l.h:r Juhl M~dcsCH Cl lIldlæ!; \"~dnlreTIJe DSK ',; ~ii.dt'"
v..t"rfl . &~rvrcbcl\~ svu heltll brlllgn I ra.:Sle nUlIIlIler 

• D::>R ' ~ ~ædv.flnhSc r0d ~ e l sdilg.s re~1 ser l skslvendc sltlnd ud Iii al bli ve afly~t . lI~ 1I,'1 iklw 
har værN muhgl al linde arrallgL-rer lil al p;;tagt s ig opgaven I stedet hen vises lil fælk~· 
fC'; h.'n for S"'lIlltmølk klublxmt USR' s nye båd fra t'"gt"t værft. dCI sku lle have værct døbl I 

fortl\ndelst m~'d f('S I('I1. toli ... c~ I s tellet dobl \ed t il senUt kjl lgh('d 



VI hllr I ål vIIIt! a! l!l! o!.II '· den IradlllonSn~(' S,Ul!,;1 
l1un < · I ~ sl onsd:lr: d 21 ,,, ,, ,, 

V I Il l.w·~~ I ~111bb..·n ki I il .. l 0 hl Hr ~illcn "i l \'.r!"t' 
l/en '!1 og sal" lt n SIOI II. ', 

[),,'f vII bi i,,, li ~ lIllIIished Ioll ,11 ''' ~ H~ pii mld~{)rn 

m<,rvi<cn . ,nder, vi rN 11<! ror 111 ~c pli åiCh bål u'!, Ily
v~n<k hck~, 

1--101<1 "J t' meJ "r~I "~ -;\lJvlt' " tbr nærnl<'fl' deta lJe, ~cd 
mr~l1<k Ill r:Jdd in ~_ og tlCtal l~l" 

M,-d\:oring varlnl10J IITh,~dm'ndrc du er hck5!) Oi r<)r~)-'lImg(r Id 1(-11 
~odd,t at r(>\ur~n 

Motionsudvalget 

"å , rlad ,!!.1 !!m ,y" 
~ IUI IO" J' llm\ d-,;.'1 

nSR" ~ ny mOllnnsudvalg hllr ru ld jl;1fl1; I ak1 I Y' lel~plllnl<l:gnil1 ji!:en ~ har allerede en r..r\.:ke III 
butJ III metJlemmeme, ~, 'm Ild vII k"lHle se, rundlom I bladet Hold i lIVriSt øje m"d (lp, I B ;:'~' 

tn"lt'n , lur d"r kan komm<' akllvi ' eler. [Ie l ikke når al k<l1nml" med Ibladel 
Ud,algel t-..:'hlr uf- AUg1!; / [){I/u,.I~/!n . .Irflm'1I1' HQff, A.'i'ml~ KlffVf' p/P Km,d.H' II, SIN",' 

K"ud:uII SI/san/w Nli'lsf'n og hllclwel Rudlfly,u 
Har du IY'I ul være mt!u l udva lgt'L ~å kllnulk, ~ICf'n Kllud~~n pIl t i! . ] ~ 10;1 80;1 3 \ "lIn cm~JJ : 

~1 "'t' 1l ~ knud ,C:ll@I()I'I-.. shdl.com 

Kajakstjernc gæster DSR 
Dl!n kendte k!ljakslJcm c t hor ,'w';"l.flm ga::.-;[('f OSI{, ,d<,[ han underviser pil kursus ror I;lubl-o<:ns 
kaJilkin~ l rukt0rer d 12 <>g l J. Juni (kurset var oprindeligt p'an lagt til 24,-30 11IaJ) 

Progr;unm<:! lix kUrSf'1 el 

1 ~~!Q".t1 09 )(I- 12Ieori , 12·}1 froko sl. 
1-;· 1(,. -;0 rr..lklik ri; "~ndCI 

S;.ndug. f}9.1 ~ hlande! leOrl ng p,"Wi k Inld formiddagskaffe 

Der opkr:eves el nllndre b ... løb Ib r forpkjllinp,en f'.,'ærm.:re oplysninger om de lt:l.gelse 
kOnJakl ~ujaJ,roche!en 

! iI{!)1t Io.'or dlt v 



Vi stilner mc:d.l t f() kl 17. og nur VI Cl (( tIJren kl. IlIlO. ~'I !;fI l· 
kn kJ;\r 

",Iat og I1r0l1 kim k..lbt'~ fur ;!5 kr .. kDd medbnngerdu ~dv 

I I v: S ~C:Fel m<'d r"orvcn[ninll skulle bil \'e Jarligt, arrangc:rl-<; I 

~I <,,jel frc-Jagsbar. 

Holmen er nu åben for ro ning 

-

! 
I I..: t t:r I! kht'de ~ MIt.:hod I-..<J..>suw, K obenha\"n~k.r~d~c:n~ lurmand, "l 1 ~.rnanJlt' '>lE fren (i l ':11 
: dl~de\~c lor wt'mc til al ro pil Hulim::ns o1ltrådt' . hvilket rm"\ ~1g..."5 31 V;I'rt' : '1 a(,solul ,.oJ Il)'
hcd. 

• ri llad..: l~cn Ikke ga:hJc r N)' 111)1m (den yder~ l t' nordlig..: ekl.l. 'l.:r ~I allig r r 

• Uf 1 .:r ikke tilladt oll I:t:ggt;; h l pa olTlfJdel 

• 1)~ l.:r kun tilladt al m på I lolml'n I d3~1)'~ 

l )er yil 'II. H~'1 blive lll ,t::ndt tduhb-~mt: ..:n otTit:iel orienlCrl llg vm 11 11 ~ld<:I'<: 11 

Lal!kal!eaf1en i Gelion 
~ -

(,t' liC(I ll h 'hkl " 111 trodll,onclle lih.:kageal k n {(Ir .llle kobcnhaVl " k~;; 
klubber 

t .. -\da~ d_ l~_l"ni 



Rosportens dag 

Grundlovsdag - lørdag d. 5. juni - at110ldes rosportens dag. 

Netop Grundlovsdag er en af de !lotteste dage i Københavns havn og kanaler. Det er dagen, hvor Dan
nebrog pryder de Ileste bygninger i centrum. 

I år vil der blive holdt orienteringsløb rundt i havnen. 
Mellem kl. IO og li vil der foran B & W's roklub i L.y>tbådehavnen blive 
Ilddell ro-orienleringskort til de både, som ønsker al deltage. Deltagelse er 
gratis og tilmelding Ikke nødvendig. 

El orkesler vil spille mellem kl. 12 og i4 uden for B&W Roklub, og her 
bli'r der mulighed for 1\1 nyde den medbragte mad. Drikkevarer kan købes til rinleilge priser 

Ocr vil være lodtrækning om præmier blandt de bedste besvarelser i ro-onenteringsløbel. 

Vi ses i Lystbådehavnen. 

Kohenhavnskredsens Molions- OR TUfudvalg 

Vi mødes i DSR kJ. 9.30 og sæller bådhold og ror derefter ind lil A&W Roklub. 

MOlionsudvalgel 

DSR' S resultater ved" Alssunds Røde Løver 1999" 

I Placering: Løb: ! Deltagne: 
I 

I 

Thoma, F"~",:8P'"","d,". K"," [hio,," '" f "-
Susanne Mikkelsen. Tine Jørgensen, Gitte Slmon- I 

Isen 
I 
I ~~---

Britta Kristotlersen, Mette Carstensen, Mia 3 

_._-
Motionsløb IO km 

Senior Damer IO km 

do. 
Schrøder 

~~~~--~~---+~--~~-~~~~~~--~--~~~----~----~-----
Senior Herrer 25 km Jens c. Pørneki, Nils Hyldager, Jeppe K. Jensen I 

~ Michael Remod, Morten Runge, Lars Henriksen 
L~ ______ _____________ ~' ___________________________ ---.JL....-___ ~ __ _ _ 

5 
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Dcr ~l a ,1iio!; e r probierne] ITlo!J. ul foll.. dterladl'r kJ,~l.. k c· 

net i lI ·{lrrydd~t tilst~lld i ",~t.:kenden! Iytl~ brugc" I 

".I ,'blikkd mimJsI ,'n timc hver mandal!. nj at rydde ul' 
erteJ mnJkmmer (kr hHr hJugll..l,kkenel I werkwJer· 

ile . laJ . der ~l..lI lk., brug"s ul at l~vc mud [kslyrt'b"n 
llrly~~·r. at liVL' dcr Ikk" øjd,likkdigt ,ker cn hcdnng. 
,,\kde~ <lI de. Jer benylt~T lo.J<k,;;ellet uden for dr almin
delige "tkner. tar vll.~ke\ ()~) ,-""tkr sig nu-. vil I:"~e n lil 
h1kkS!!.'J I.:!.!iyc_",hkift"l, saleJ,·~ III klJru' n mC gCI ~n!!2: 

yer kn:ds vil fil.il~l.l!,;!ill',. dv,; ~turl Stot kun Ix~tyrclscn . 

])<1 det vil .. ærl· en knkli g. [c' lfiktion. ~O lTl j!.ernt ."; kull ~ 

umJg{h. kan vi kun opfordre fo lk (I ,'l.'$ de [:1 gn,ebl'sser. 
der tilsyndadt'mk ikkt: kan tindt: ud ~I Ml) lil at tTI ViI-
, kct op 0l', ryddcl op etter sig, 1'-1 man cftcrl.1(kr el rellSl0rt k",kken, n,lr rlliln har væ rt'"1 do<:r. Drl 
kan vel ikkr være så svært? 

Jylt~ bed~r I øvrigl llIedkmmc'mc om ar skylle $Crvicel godt Ilt" ef1..:r $ pi ~ rllng på klllbatlentTll(. 
idel det e llers Ikke bli'r ord~[]tligl rent I opva~kemaskincn 

ReJ 

Skabskort 
Så er l l(!cn inde III fom yeb", afskab~kort Kortene skal fomY~5 inden 15. JUlli. hvis du vil beholde 
di t ~kah. Cftc:r den dato vil lå;;cne p;i ikke fornyede skabe blivl:' klippel og skabene- bl ive l(m! Hvis 
ou Ilar el skab og ikke vil forny l~j",nkiltl. skal dllll.Jmmc Skabe! snareslog senes1 d. 15 . .lUll!. 

Skahsk0l1 købe~ i baren og koster og.s~ I l1r kr JO,". Da der er p~s rJ damem~, skabe. kan hver 
Jarm~ kUli l ej~ ect skah. 

FØlSteganJ;,'ikobcre al skab~kor1lKlvælg~r sig tØrs! el ledigt skab og noterer sig skabsnumnl~r saml 

pl3eering i miulen, roroven dier romooen . Dette oplyses i Nu-L'n vetl kilb afkort';:l V",d lomydse at" 
kort er Irerngrulg:;mådcn uen samme. 

Rengøring af oit skab påhviler dig $elv, og oell "kiII du ~dvfølgclig foretage_ 

M"~i!n.' Ha(l/ 
IIIIJ!orv(Jlwr 

7 
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HVOF
'5VÆ-F-T 
~AN Df,T 
V Æ-F-f, ? 

SOMMtR AJ(liv{1tl 
SltP-AtRO~i( 

Hver manda9 hele 50mmeren 
fra IS:"30 - :z.O:OO er der 
5tep - aerobi~ for be91ndere _ 
09 let øvede. Timen er af- ~. 
pa\\sel efter deltagerne5 ol '\ 
niveau, 5å alle \:an være med. \ 

"om 90dl i 9an9 efter ",ee~
enden5 \\lrabad5tr, udn,!1 en 
da9 med dårli91 vejr 09 n,!d 
en sjov 09 9rundi9 Irænin9. 
Du får \:anon ~ondilion5-09 
mus~eludholdenhedslrænin9 
• en grundi9 ud5lræl:nin9. 



Tour de Svanemøllen 
Lørdag den 26. juni 1999 

rag en dag uo af kalenderen og oe llag I Tour dt! SVo;1nCnJ011er'l 

Hele dagen i ~ennem vII de r være akt iviteter fra de lorskplllge 
pantoner 
og om aft enen afslutter vi fl"led Cl] gigan tisk fes\. 

• GeIIon : Ro·or,ente ringsløb 
• Sk jOld ' )O;aJa k rOll ing 
• KVIK: Out rrgger ron ing 

• DSR: La ngtur tilSa l0101m kl 10 .00 

Prow..æ.: 
Fælles rrorgenmad kl. 9:00 I KVIK 
Kaffe/kage fra kl 14:00 J Ger'Uf] 
AktIVIteter II I. 11:00 13:00 15.00 
M iddag of, dans I ,",VIp(, ca kl. 18'00 

Det skulle ... æte muligt al 'lå J 
akt ivIte ter 
elier en I.,Jngtu( .Iøbel af dagen 

Pris: 
Morgenmad Lu 20 FeSlkrl SO 

• 
• • 

HalO , il ae fo~kclhp'e aktiVi te ter Olilndes DA tvær S al k lublJerf'le og I r,mellll:'lg 
cr nødvendig senest 19. juni 1999 på Opl'lic llp,te Ilsle r. 
frlmcldi ngsU!'.lerne ... rl l urnere menem k lubDer oe og hæ l1f.e' 1 uge I 'lver 
klub 
j: lod a~m I Ge!mn I uge? 1 5i')010 i ug€: ')') KVIK I uge 23 og OSt{ , uge 24 

Skfl',' (lIg evt . på hos naOOklutlben 11~'I!o d u VII væfe Sikkef oå er pladsl 

DSR KVIK SKJOLD GEFION 
Jens ~eimef Ka fsten AndefselI Svt::nd Larsen 



Nyt fra lnstruktionsudvalget 

I . ktlllcndt stund kilt Mel> inslnrkl;{\llllfkamner kørt I tr~ uger. og de fl)r~IC n~stt:n \IO kaniner 
har Vl<;'1t:1 pA ".tnd.-!. ~'g ('Il h6nJfuld IIf de men:" ambitiøse har f!lel ro~l V, skulle gerne nå al 
~ive 170 rorel i Ar, sA drr er stadig nogen vej ti lbage VI har 290 'ikrevet of' ti l ;0511"\11.:\+011 . sj 

,ndu I 'Ildere: bli" .. r vi nool lil al ~ k.ri vt: eventu('l t inlnc-sscrC'<!c ~ v("llldisle 

V, hdT I år lavet el\ 1n~lmk\Ør\'ag\(lr,jnjng pa samme mAde som' bsrud valgtl . Ar~agen CT pri
ma:-n. al sa kan m~lruktnr("r. der kun unsker al m~Lruc:rc: en 1,1 Io gange om mane<lcn itUerc: 
passc:~ md, s;\ del ikke COT en lilk hård keme afTordenskjolds soldil ter. som ("nder med ill træk
k(" ):es.et D..-rudo\cr er vi lA ~i kn: på. III ocr mi nimum kommer li In~tr\,ktorc:r ~ de frist e '11-
~ lrukllon saflener. mandag og onsdag. V, hKT dog allerede ol"kvel, III nogle ~lin i l1cr Ikke haT 
kunne! komme ra vlU1dl'l. rordi der mang}!"de blide (IS in~tl'\lkl0rer [)(ol er bekl<'lgehgt_ men 
noget .... i mil leve med 

Vi l'r fur ojebl,kket 55 aktiVt' I!lslruktører. som instruerer kanmer, ~ ryrm!l"nd elle! ~cullcr

merl' Vorc~ sY,lem over medlcm~rt'l\ighcdcr er ~klagdigvi$ Ikke heil orxl<ltero:: t med, hvem i 
Iduhbt'n, der t' r in Slrukl"rer, så hvis du t'r uddanntt instnlk10r og hltf el b~ndl'nd", "n~ke (1m al 
komme lil al Inslrucre og ikke har faet el brev fra ins lnlktionsudvlIlget, ~a mA Oll meg .. 1 W:nlC 
henvende dig. Del gæld<'f og,sii in~lM.lktore r. der kommer fra ~ndre ~I\lbbef 

Til siJ sl ~kal vi pointere. al mandag og omdag m,.-lIem kl 1700 og 1745 rAder in.truktions
udvalgtt u .... er alle håde Hvis der er medlemmer med roret. der \msker nI gA ILd pli del ILd.~_ 

punkt. mA det kun ske dkr atlale med d~gen, rovlIgt, sA hHn ved, hvi lke bltoe h"," rndt!r over 
Og ~å hAhtr vi selvfolgelig. ~t vi må fll e !1 sa:~on ml-d m"ss(" r ~f sol. ,;\ vi har Imlng~ kan int'f. 
drr skal d"be~ ti l kan inJIIbt!n d .. n~ . it' pt<,:mlxr 

IO 

,\..ftVICII Rlmp,c PC>l/luII 
Po ' -egnt ni fntlnlk/lO'!SlIm'o!p,cl 

--~-
Tre har nattens hersker I dybeste skove 

Syv har b&lenes herrer I haller af sten 

NI har kanuleroe ynkeligt dømt tit ilt sove 

En har den havb~ I\orste f CIf vejr og Vtnd 

J Neptuns tlav IIVO!' bølger rulle 

En ring er 0Yef dem alle, t'1'I nng kan fin(1e r:1e andre 

En ring VII brif"lge dem ane og i dybet dobe dem alle 

1 Nepf.uns hav hvor bølger rulle 



Hvorfor hedder det egentlig Struckmannparken ... ?? 

For d~ IIcsle" Slruo.;kl1~\nnraf~cn ti mOOt51toJ lor I<.()bel\ha"~rwerl"llts årlt;;e ~rrangcnltnl p;\ KroII" 
hql\l1"lelfam.dat: 0 l> OOJll DSRn~r bli~e r man f'od$lunCl 1M I",." ml, ffiiln Il/If rod I d Slrudm.wnpar· 

~~n vI": t ,IN t {" '11."''' 

Han..~ fulde nal'l1 ~r [r ic~ Strud.malll1 og han vlIf rn Tnl."g':l re~pd,Urel OI.ak" ~m levede rrn I ~7S III 
I 962 Ila,,~ f(lf~I(uk~ 'lYIl,vcr vOr ~ .. mlc: slllUe og herrc~ilrdc oll hsn "ar n-..:gel Opl<l;;et ar 1~v.lrl."l~l' 
el s&mk' l>y(!."inger og (jen ubernne !lotur 

fkt >ar den ,mcr~~. tier "ar den mcdvirhndc år5.1~ tIL Ul E,,~ Strudunann i l ') Il I'ar med til <IIH, 
[>Jlvnark~ N~t"rt!tdni.rlg<inren , nI:. !;CIm.len l!)' n ~ herl"FnreniHgen li l Na,,,rfrednmg ' 
! 1921 bk\' han deus (l'm,and • (" II .,.oSI. wm hHn ~,Ircd indt\1 1960. altså ,n~Slcn 40 ~ r_ 

",lierede I begyndelSol.'Il Bf 19{)O-tsllet ~'ar Ør~s\md~~y;lcn frJ Køtw;,nha~" lil Hel~;ng{\'r p.\ dd n.lr'trne~I (· 

Jf5p~rrel ior offen1Ijghed~n, ide l villaejefTlI'. d\r::rh6nd~n kId de~~ Lndh'::l:llIngcr ~A heil 'led li lllral'.d~ll 
Da del sammt ,·ar ved ~I $~ e I).' 'rVrdk)"~ I~" v~Sr for HelsU1lwr. kom (\<., r"l ..I:vo, J,'~n~ I sliltcl'lC"!1 af 
FNl'ninlj:t'n lil Nuturfredmno:. 

En arE,i<"k S'r1.lek!Tlllnn~ hJcr1es.r.gc, VB':l1 lToIzg~~ k )·.IM ræknll1~en I, np D:-Tdl.l\"en (l P l il Molle~tll$ 

udlub - der der i"lc"dde r SprUl grnfb;pl ~nen. I"><-r var pA I\..l n~ U'Jr,al,,·. ør J1alurlrcdning"k1ven bav ,*,<>00-
rrJske mUil;:heder for al nbYc'yt dl,: clc"dollv1"l1' .. ~rn rorlllnodrcde offc flr llgh<'Jrn odgans lil ~r.ndc" 
Der har ilIke v!erer tale om ek~prI)JlriDl'<ln. men en tr".Ilig ordmng n1C"d WS(",.:~, tlC.<k1 har l iSI Sl~ . 

al lrIeg.e' D\ hnr v~lgI al <;ælte dere~ cJcn.;!orTUr", til pnvllle 

Frilæg!;clSI'n ~f k )~l~lnd.Jlul{:rl' b~ .. ;v/er'\oII1 . bt!:yn(k1scn ar 4[)-noc med rlablelVlj:cJI 3f Sla"nlllgl 
PI!!!nc ved Bellevue . SlaU!1rn~ 1·'If 1111:\:1'1 SIErl..1 ellga~e,cl I IliIluf li"(dn!Jlt!.s· ... ,t">o:jdel ug ... ar l"fl ,IOf 
Sl011C fo r Srmck.mann. I lidens IDb OB i~1 ,HJerne: cr ,kke mlAd!e er.d 65 · 70 ,·iIL~, "~l [»)·"' ..... ~I'n 

l>1 .... .,.. .... 1 re ........ ~d Kun . re.f dc cJcndOI1llTlt, d~r ondgiU i Spring(Mh lplll.,~n. I'r , Iadi\,": på p'wal<" ~nde. 

("o!! benyll~s Ul buh!; 

HvAd Anl:;\r at' r~ by~ningcl u.:l lor [rerrulBge Stollel, er den ro.:lhge. ,~~I [M Slriln~~n fr.:J(I. mens 
der c ndr11. ,kJ .. c t'r tntffl't bt~I"ln"'R (1m, hvad cer :>\(al .... 1' mc·d de 1<;> hn;k 

f}cr cr ildo .. e m:ndSl ErK"~ Stnw.:krn.r.Oll ~I kan LØ~ kc 1< •• , ,k" prll.l!lfuldc D~ viIrIerede k~slslr;dnlllg - Clg 
"tIool en ... r de 'iIT1ukke'\le , D!!Il1ll3fk . som YI kan !;liL-de o~ "V"'I re. S(lmmc r ('n~ lOUIC på Orclurrd. 

H,i~ du vi) læ!;( mere <lJll Slru(Ckma'ur og r\lllurfrednln~. så lan ..lu linde del' IIc'nmrng K i ils~;w-d 
~1a.dS('1~ ·· '''alurfrcdnmgsag~re; hi.~rorr(" i Uanmark" 



Georgina Louise's Scratch Fuurs 

~.l ~r her endnu tn betelrlln~ I")m stOr1 <)~. ~rn?( Ir~ mit engehke [Qh~ Selvom II:J:oiog,fn h~rov· 
f c' nu Ihf alvor er begyndt 31 være fdlel mod WomC'Il'~ Iknky dril 19-.~O . Juni , et dcr ; 1311il1 

1".1 Iii 31 hAde III lagr: ti lløkJle hc~d race~ ng re)/all;\cr ug al hOlde klubhens e.ll;lIe stol l!!' of', mc
gel 11),!\8dig~ Iri1JIl)Olh:~r I hævd 

Siden sld~ le btreullng. herovre' tra har ic)/. ,liledes værtl uue o),; lune min grCln/1~ rorlragt i ~de 
[)anm(1uth. Wllllingtord og Bideford, Dg pil Iruds ar, <II 1<'& elins allid hnf n~glel ni I<lde mlll 
gang uænne sig !logel, der lwr~tisk kunne k!lldc~ løb, l ~kkt'dt:~ det alligrvel 11111 hold ni In·kke 
mig til at deltage i Woodbury endel Cluus Arlige 1ri~lhl(l1l - dng din "l liJrs lkrC'1 Img. ul de 
fleste >fYrige kvirIdelige deltager.: Vil( krida~1 frut"r, ~,lm J!.,VC:T s ig lid lil /IllHlTe h~r melk,lI d, 
sciplim."rne ,;:;. 

På den SOCillk side har klubben buJI p.'1 Viii' I'rL',<ld ... nl 'j IJ;lIr11: r, hvor tl1 helstegt g/'1' trJd,hO
n ... n lro blev præ~cnle:ret og bårC-l rundt me:l l ~m bordtn" - iløn Irble og lel ~vedn(' "rer - inden 
den bliv.:r fortæret. Og IUIlI måntd byder på ThI' Cap/oIIIJ 13mh, hvor klubhc'ns m~dknlrl1er 
indbyd!!s lil en flyvelur 1 dc:l ydre rum 1I1c:d Caplilln (mchel) Jim. Sii kOlli Ikke her oS sig al der 
ikke sker nogel på lund!;:l' 

En kombuwllon af soci:\1t alTan~cmCnl og robl:f~ivenhcd ~H.f denn ... sondl6)!,S klubræs, li;aldet 
Georgina LO/l/sl.' 's Scralch FO/lrs. 

GI!OrglllQ Lou/sI.' var en Excler ruer, der i I~) blev slåtl ihjel pA den ps)'k.i~lmke afdcl,nJ;. 
hvur hun arbejdede- SU1l1 sygeplejerske, ril minde om den mi,lede kammerat arT1lJ1ge~dt og 
,'pkaldte k.lubbt-n el rICs c-fler hende . Delle lob har Siden væll:l el fas, progralllpunk\ r~ fur, 
tirskalt-mJc-rcn ()l~ i ar var der lil1l1dding.:r n,~k hl hele ln)v 4+ 'ero::, hVllke-1 Je-g må inJhllllll1e, al 
jeg svnc~ e:r rel imponerende- klubbens SI0rn: l ~e taget I beW~gl ", llg, HVI~ f:RC cr llPPC l n~r

heden af 200 nJcdklTlJTlocr , er ulk aktive: og JXl~~ i vC' mc:dkmmer VISl \:II e- 1I\'111111 IllmJsl til gan~ 

Holdent TOr mvd hinfInJen 10 II! !;1tngen e lkr knmld dier fllld pr inclp ClVe!' en ~(lJ: 500 111 laJl~ 

,træknmg p~ floden gtl1nem hyen. Miillmje pa%t"re~ ullliUde1b/lll for del Sled h\'or en hlle ka
Nolr,t:rge ~C'.lkr tu riste r l\Ver Ilod.-n Nogle)oo blev derfut også endlnogellllC'Te brat end sJoV! 
~ilr, fordi del var I ykkedt~ færgen al tæ~,~W fr~ bi efter ~lar1en var g:1e, ~en dct skaher JO al
Ild lidi \,,~nding for li1>lwC'ffi<" og. 

K lubben r:ido ovrr tire nogenlunde ~ammcnlib1ldigt' 4+ 'cre tog en fellllc ~om del lykkedes os 
Bl ~1II~rtrl' , Walllllgl('1rt1 , mm del er en :Jnden histor:('), så rTIen ~ 10 hold ror klin de naos(t 
overtll!,;e bAd(' vcd kilten og~re ,Ib klar 111 ~la:l (IIn~ fungerer ræsel i ~ld med DSR'~ IIlL,løb 
Id kJubnIC',Mrskuocme Ved holds;t:lnmhcn lllge, der imidlenid ogs.'t he~syn [II erfMing (l~ 
.lldC'! . of: nlls~ Ikke kun 111 lon Delle skyhkl fonTlt"n[ tl~ al \XI ~r el nuge~ bredn~ uusn;l al 
klubocn~ Il'lt'dlemlllC'r. der ddll\!!-t'1. Enkehe m~dkmr:lt'r "ynle" .:Jog 31 .:J", VAr I(,r g.lJll le dier 
for brede l;) al v, lIe være m~ct ~ Vlll1dSldt'lI , m.:n de r skal JO lljlså \'ære nogen til ill kalde fr':lll 
hl sia" og (inl!.~ nlc-d m:jl kJolO.~n , for ~k! Ikkt' al1al(' um ~· ig!ig.h"den at en velfungae" d .... bur 
pJ ~åd.111 en dal!., Opll1nalt 'ikulle hven hold dOIl kunne fr .... mby<1e en gO<! blanding al velerann. 
senlore <)g Junrorl', mænd ol!. kVInder ~.lnJl r~re 3f 1;1I~kd!ig stillU~ rra bniner Inov;cC";) lil 
erfnmt" roere ( ~enlOr )-11. (kl !-t"r .10 all r-ammcn nlt"gd bl, ud , leonen, m<;n d~l ~r Slr3k, W~ ' 

rt r~ al lU del h l al liingere i rraIGis. [Xt er Il .. oJ;Sil ~om reg.:) klan hvilke: hold. tl~r hat en 
~ha/lcC' 10r al ,'lId(' , fin~kll dllercd~ I"r J(' ~ på vandel. 



Mit hold I'gnede f.eks, en sikktfvinder. Ud over mlgbcstod holdet afmin trff:ner - Don som 
langt fra er I form, men trods alt kan ro, og del1.ldover IO novlce mænd - Nick og Andy - som 
godt nok først begyndte at ro i efteråret men nu træner en 4-5 gange 0111 ugen . Andre hold var 
hetydeligt hårdere ramt af enlen heil nye novices (for en af disse var dd tndda fØrSle lur på 
vandel!) eller af hyggerocre med kulTen og en absolut maksimum kadence på 26. Den eneste 
rigti~ uberegnelige faktor ved mil hold var. at vi alle fire havde grimme tønUllennænd. Dvs. tre 
af os havde, m~ns Nick vist na::rrnere stadig var fuld . Roeres fødselsdagsfester er Ilemhg også 
nogenhmde ens i alle IfIflde. Nu var vore~ hold imidlenid ikke det eneste, der havde v~ret til 
r ... sl, og vi kunne derfor tag ... "n ..ejr hjem over lre 5ikre heats og en lidt hårdere finale, 

En lille sjov detalje skal næstelI med her. I'::th:r atle tøb herovre t i hven fald dem jcl1, h~r væn 
til), rilber dd viudende- hold tre hurrae-r for det tabende hold, som så svarer igen, når de har 
faet puslCn tilbage. Del er cg,enllig en symplltisk skik, også selvom del naturligvis iUe allid 
kan være lige dybt løJt 

Da VI kom ind eftcr finale-løbet og havde met bilden op på hyld~n igen. gik der ikke mange 
sek\lnder før jeg fandt mig selv kylet i kanalen. kg troede egentlig. Ul de! klin var stynmelld 
denne skæbne overgik, men da jeg var den mindste og åbenban nemmeste at kaste over kajen 
var dct altså her festen skulle begynde. Nu h~lder man imidlertid ikke mig i havl1~n uden 
samlldig at skabe et akut behov for hævn. s.il del endte da ug'Så Int:d at VI var alle sammen ~Iod 
og dryppede og srnMrøs, da vi fik vore" tine IfliEeer Dewrerre er billcderne af de drivviid~ 
vindere ikke fremkaldt endnu 

Alt l all var det et rigtig godl al1'angemenl. Hvis Jeg lor har troel. at det kun var i Danmark vi 
kan prff:s:ere ill kOlllbint:re spo~ med socialt samvær og afslappet, venskabelig kappe~trid. ja 
så tog jeg fej l. Georgir'G 's &mlch POllrs er i hvt"11 fald et godt eksempel pil at det fungerer 
alk stedcr hvor 'sportsi'ind' og godt kammeratskab er i højsædet. Nar så samtidig en god ven 
bcllØrigt mindes af de, der kendte hende, fIIr hele arrangementet OVt"ll i købel en ekstra dimen
sion og berdtigelse 

Slut for tlenne gang.. 

Hagbard 

Il 
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Tøserne på træningslejr i Sevilla 

Tirsdag d. 4 januar 1999 forlod vi (Anna Helleberg og Lene Skov Andersson) kolde klamme 
DK og drog syd på lil Sevilla for al indlede rosæsonen under lidt mildere himmelstrøg. 

Vi ankom {il lufthavnen i Sevilla kj. 23.00. Rent var ankommet lil byen om mandagen, efter 3 
døgn i selskab med vores både på vejene mellem Bagsværd sø og Sevilla. Han havde dog alli
gevel store problemer med at få henlet os i lufthavnen, da byen var et stort optog af dekorerede 
vogne med karamelkastende konger, og prinsJprinsessebøm i deres fineste puds. Del var Hellig 
:'['e Kongersdag. 

Vi boede på hotel Giraida inde i Sevilla by, JO minuners gang fra centrum. Et godt lille hotel, 
med en meget lille p-plads, hvor bilerne måne holde i lag (herom senere). Vi var ikke de ene
ste roere på hotellet. Den engelske Oxford 8- var ved at lave udtagelser til deres utroligt 
præstige /yJdte otter-løb Oxford-Cambridge. Deres trup bestod af J 8 meget store herreroere af 
forskellige nationaliteter. 

Onsdag stod vi op ti! blå himmel og blankt vand. Båden blev rigget til, og vi roede vores førSle 
tur i l V2 måned pa vandet og for mit vedkommende første træning efter 14 dage uden træning 
pga. skade. Det var himmelsk. 

DRC har endelig investeret i en gummib~d til rejsebrug, men det er selvfølgelig ikke eIl helt 
almindelig gummibåd. Næ-nej, der er både trægulv, sammenklappeligt sæde og et rigtigt rat. 
Den skuHe vi så samle. Den første overraskelse kom, da vi skulle bære den fra b~d.hal1en ned 
til vandet for at samle den (ca, 50 meter). Den var ikke bare almindeligt tung, mærkeligt for en 
gummib.dd, syntes vi. På papiret så det nemt ud at samle båden, Bent havde fået at en meget 
enkel inslmks, som dog viste sig at være helt forkert. 

Det var en meget "spændende" proces, hvor vi hver især bidrog med vores evner eller mangel 
på samme!! Men vi havde del utroligt sjovt, og det lykkedes også til sidst at få båden samlet og 
lagt i vandet, hvor den sandelig også holdt sig flydende. 

Så var vi klar til træning, troede vi. Men motoren ville ikke starte. l løbet af de næste par dage 
korresponderede Bent med diverse motorbådsspecialister bade i Spanien og DK og det lykke
des pa den sidste dag, hvor vi var sammen i 2X, at få den til at sejle. Det skal her lige nævnes, 
at det var cn fejl med en lille dims fra fabrikkens side, som gav os startvanskelighedemc. 

Torsdag skulle Bent hjem til DK for at deltage i Jyllandspostens kåring af årets sportsnavn, 
som jo blev let 4-. Tillykke med det, drenge. 

Bent havde glemt al se på check in-tiderne på sin flybillet, hvilket gav os knap IO minutter at 
na fra hotellet og ud til lufthavnen, hvilket vi klarede i fin TAXA-stil med undertegnede ved 
rattet, Det var en noget rystet Bent, vi fik sat af i lufthavnen, men han nAede /lyet. 

Så var vi alene i Sevilla!!! Men trætheden og især vablerne var ved at holde sit indtog, så "fe
sten" blev til en Y2 fridag (planlagt af Bent), hvor vi var på sightseeing i Sevilla. 

15 



Tij fo,l~ 1", 1. v, '>t"\J"eu~rt "-e\'il as galnlt' b),Jt'I, 5hopp,ng.galkr 1,)& f Uf Annll5 vc:d~ommende i 
Car!lt'd fl.lt'n Ijeg har va:rrt <kr) Vi fik ,JroJloJ,e:t kaik. ~pist kage og ~hoppcr. 'II \'\ ~;,r helt ud· 
rnallrde hil.gc:tiC'f {k> vlIbledc: hæn&r ~:If mtgrr 1!I.~nr;n1ll1"h.gr IlY. !wl1eda!!('n 

I reilas :nflTj;cn IY.ugl(' \" dr'iu<!en /. ume på 8t n \'ores hIl wJ fra hOLt'lkt5 ~.pl"d s_ SUIn I,dl, 
g.:rc: næv,,\ rar~~r .. r ~l'ar" ol rrnt' , lfog. "go nln-" bil , .. xl cen tlh,rg ... n i ,mJ(rSIC IJg. h'", prOlve 
Cl.:: \'i mcd hJ~lp rhl ~clkt< ~r~lf>lc at ~kuht>e <k IIndrt" b,ler ~<ck. Illetl en navde lad.h .• .§ 

~, \':tf fange t mellem andrt' bilcr Sil blc~ I" ,nrngen. lyrIsk ,pansk Mdfl d~t1er j bilens horn 
l/ldhl cJeren kammer \Ilbase [lel lUNde damen.h 0S"å l.! S,dsl. '11('0 11111'1 var noget fc,rorrt'lII':1 
o\'er "ore, ,ndsats 

lel 4· 8Ul<Om Ofn lørdap.rn slUmnrn llIed Btm. ffi<'0 dt" manglt"d .. en mand. E,~"d~ hagllJ;c, ug 
fly tI .... lIr tor~ I nk('t J timc. V, halld e: t'lIc~ planlagt d("n !ldl .IOle modlag.cl~e med D.,/U,ehmg 
"'!l (it\ helt. rnw p)l.<1 f"'f"II'1~cl scfl faldt vi i s.l\ITl • "il!!n "g blclI vækk('t :lI' 'knl~ hal1k':lI r:!' 
b. lmden 

VI~lor m;\lte bl,vt hl~mme pgn 5:f.~dom og ISI~del ilukOIfl Mortcn Sko\' om S"Utllll:ie ll ~lllll 

,tand·,o 0:1 J . k')I1 ' . gJk ,olen og d(" \ goot' vand VI kom ikJ,;e)d \-antlt'tll)ld1lg ellCfllIIddtte 
PI')! for mel;d ,·imJ. Mell heldigvi~ har de br,!I~ roerl;()lIlctft- (\e vægtc I S~'v,II11. <.It YI bil. IlJ(r 

!-:liflof ntly't:1 Ikm 11<\Yl!t: Ik~lIden o&-~iI fllel den gMc :dc 3\. yi ~ ~ullc ru t-~g""ll\etrr :! 3 g3n!!-(' 
<.1m 1I~<: n . "d ,}\'r r 1r.t:lllllg,:n pli vllnd<'\ 2 g.ange 0111 d~gcl\. 

S"'llIbg.:n bestoo af 1r;t'llIng og CJ< III' lrælllflg~lell'(:n~ ~eISIgr.t'I~r. Indkob !tr si, l . kIks og drik
keyar.: III ~lt:rd sl.'l. I SCy,IIH har !le nogle ~lI:I11PC indkøbs ,("lil'(:. hvot {It' har ah fra dæk ul 
JellkH\ .. ~s .. pølser ( ~-kl ru I.'r en kHl5k ~(',J ~llk ll pl) 

MJntl:le \JI "":1 ~...tSle dll~. " b del Hr "bil!:! 'lin \·cit. Dfl l.I!oC',x neJ og ,ar S gad,.r ,.tITTI:. lOCO \., 'il. 
((1<"\ :.<. bM,~t: I)m 1If1/'1lI'1'I iiJl JI·tl'~;\~: /'" I~,ntrdr l ~1~I.~d ~d J. (I \'U ~r.·C c·r>'('1..a" D .. " ar klin 
lk"l. wm ~.td al $1'\ vr Oj.l Hr!),,· (a"c IH """1; ~ I (> I,,<.d.r,; ' .... "~c·r FA.::< IO t mC'$ rtl!.t' .u'JwmJ<:~ 1,1 
I(a"a up. IO ~1!1 n-.:: 0l> ".tfikbu~ 01::) 1',,1.: ~J!'~ ~('-TUIIl" Danrr.ar~ i~(I"':: ' 

El jllt !tr',-dq,<tm"rt ."tl/ ()rh/Jd 

"8 rI/'I1 t/o/u' (t1r~r 



Letvægtsfireren ti I Kølnregatta 31/4- 1/5 

Kølnrega!la~n var den f(lr~lc int~mll!l()nille rCgiltla ng. første k~proning o\,('r ::000 m for os i år 
Til trods ror al v; nu ror den ~Jt:tl~ sæ.~on i lireren og l'ncrhil.nden har f3et en god fomcmmt:1se 
f"r. hvamar del gaT stærkt. er det alilgt!v~ ~p:l':nd .. nde at tinde ud af, om kroppen stadig ~an 
ru :WOO In med en gCIln t::Tnsnilskadance pJ 40. Som et led j optrapningen til OL i Sydney ;ir 

::000 hM VI \ år knftigl Øgcl 3nJaIl.:t af trænillgsleJre I løbet af forarel. Dedbr havde vi mdtll 
K.~lnrcg<lnaen roet ca 600 km mere end på samme tidspunkt sidst!;'" ar H;;Jvd ... delle ej båret 
f.-ugl - elkr kunne ~1 li)!.e s~ p, ... ldr ~ære blevet hjemme og gået ra arbejd~. slLlderet l,'g Tøet \;[
g.OnlCltor'; SVID e t Ina V(erIC, 1l\lr3;llIngslcJTCIW hal båret I-rugl. 

Som nitid ror VI i deri lungt' kinssl' til d.;:n jør~tt' reganu . dels for at m støITe konkluTence L'g 

dels for ikk .... at prt'sse o~ selv med vægten tor ticiligt på ~:l;:sonC'n. Det skulle dog vise Stg. al de 
vær5tc konkurrenter var letvæg.t~re L"rtll:l.g.cns lob var tyndt bes~t med kun 11fl." hold: (kn irst-e 
og schweiziske iervægtslirer. el ~chweizist- tungt hold ol!- ("t t'ngelsk klubhold Takllkken fra 
vore51rænn BI."nt .len~en VM klar· benhårdt {il IOOOm cg så m<i vi St' om del holder hjem . 

, akiikkert holdt· vi vandt med knap 4 ~ek, til den ir~ke firer. hvor ~hJr~!edekn b l ~v r~get pil 
tftrste halvdel af banen Vore, till var S 5j.68, hvilket er en VIrkelig hurtig tid for O~ · ,elv I 

god m("dvmd Der var ting, vi kurlll~ have illor1 bedre, Illen vi var tilfredse m~d ~eJn~n og farten 
i sæ~olldrbull[!lbc.-t Men glæd~n fik dl1g .11l;tn:ngte lorhold. da vi så. al den hollandlke let· 
va:glstirer havde roet 5.5).-17 j letva:gt<;l"bel en lime tidligere, Grundregden om ikke ,li ~;1fll ' 

m~n!igne tidn i forsk~lIige iob (pgu. a:ndnllgn i vindforhold) hlev krani~! taget i brug,. Med 
("'rt lettere bek}"rnnng blev loku,eflng dng hurtig rettet mod søndagens lob, hvor holla~ndeme 
stillede np I den tunge klasse r\lod IlS. 

U te! at nave hidse! himmden op og forbandet holt<endclTle hele søndag fOr:Tliddag: var VI klat 
tilløbet 

V i tog e:l benhård stan. og tempoet var stadig (lv(,r 40 e lkr 400 meters rotting, mel! all igevel 
var hollænderne en spids forun· JO:~ for~ttlrl del ikke, vi kunne ikk~ have ~tartet pti samrnf tid. 
Vi holdt dog hovedet kold! og koncentrationen om vores egen bi1d. hvi lket og;;J. re~lIltrrede l. 

<It vi henlede ind pli hollæmkm.'", Ved 1000111 trykkede vi og fik hurtigt en hengdl.". Sehsikker
hedel\ sleg ug ved 1500m steg vi 2 tag og IO)! endnu en h<llv !:cngde. ~om VI hDldt I mål. Tiden 
blev 5..53.07, kun ca. l '/, sek. langsommere end vores egl'n verJensrd.:ord I ktvægtsfire~n. 

Irerne kOIll ind søm nr 3 C<I, en halv længde c:lter hollændt"rne 

Tilfi"edsht"dcn med den dler~ Iymltbt!sallc K..ulnrcgatta brcdte sig efter løbet. T vivien om. 
hvorvuJt det overhovedet kunne belale sig at Inge li! Køln, forsvandt Men en weekend meil 
sol. varme. medvind øg i ah " danske sejrt.' ud af 5 mulige- er også værd at rejse dit'r 
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DSR 's juniorsejr på Odense Kanal 

[XoJ\ li, og. 18 april var de! ig<'JI lJll!"\'cl1id I,) Otlen~t': Lan~dislallcc f(lr oUl r iggat". ~OIf' sllie 
blivel IIlhoh11 rA {)dense Kana!. Distancen Cr ~o:I<s km ()~.kr Slamr til b,'d hvert femtcnde 
.~CkU I,,1 

Jeg. navlk hlmeldt mig i drcn~c-iunIQrdobbehfll-er med manchkaher Ikllllf'1 Z,,?/ItL~k, tril Ros 
kild~ Kuk]u!'>, Nilw/aj Kranip Ir;, I)irkcrød RokJub, Sj"w'l (hræmmrr j"rj!,I'IUf"1 1m K VI K og 
jeg ~clv, Clwls Wraae Fryær.JahJ I'ro! DS\{ Mtn uhel oJl gv i ~ var v()re~ ~trokc SHmm bkv~1 Syg. 
~å vi ~tod og manglede. t:!l IlHI:l1d 111 bAden. dt'r IQI var VI nl-lds;1)!,cllli ni ~t lilc op i ~mglesc\JlI .. r 
(1m lørdagen. 

D,~11U1CC:II er seks km. (lI!; del hJl; mig 2J mm ob 50 ~k HI g.ermemfør!' t,'bet ~('1rn gov !lll!; 
f0rslcplad~n mell ~H ~l:k lJnder ned Iii nummer la r .n !m:gtl Illfrcdsstilkndo: rlaccring I ~
Haglning af, al Jeg ~c! (..,r V<lT ld",ve! fWrlHnel IrC' , 

Om søndag havde ~l filet rat I en rc~rve, sil vi kunne komme iii al ro vore~ Joblxlttirt;r, Han 
51ru1le selv havde 10el dobbl' lt,;.,::ul!tr. men hans makker var blevel SY.!1. S8 han ha~de in~t:n 
problemer med atLIa::de til Men dUllnod bh:~' VI nødt til al be-slikkc hM\s træller, for han kun
ne occeptere de l 

1.,'b~ledche:n h!tvde dog undervurderet hnJ.lcL~ e\'llcr. og vi bk~ stnrtet tht:r nogk både. SOIl I 
ikko: roede: hurtigere eml o;;. F)( hkv {kn S;{lsle ht:m:sc:nior ~i ngJo:s~ulln slUrtet godl el mlllul 
for ns 1: llcr de r.,Thlt to kilornclt:r kOlli dt:t t~p.>le ~villg.. {)g her \ ·tIf d<.:r cl bos a l både f)m . 

knngos Iii inden for ha lvtreds meler Irt: 4-. lire IX og så os s-c:lv. o!'. nile blIdene prØ'o'ede p.l al 
luge d",n kO!1('sl(' \"('1 rundl l ~~JIlge l. hvilket rc:sultere{!t: I. BI btW",ne kom rne~Cll!l"'t p<1 hinnn · 
den. men hl:ldigvis skelc der Ikke nogeL udnver at j",g. ii~ CII endnu h<)lere puls. fordi Jeg sid
dcr r~ ~riJ~t;n og d('rfor ~ kal ({)r..og.:: al 51)rt: \'UfC:~ bådC:11 ruJldt i ~\'mgen(" 

V, ~",nd( r~Ct;:T . ~Qm ~T 0g.,;1 havde sal næsen op t!ltr. I lH.kn 21.05 1llmU1ltf Kummer to, ~! 

huld ti a Bllg~\"a:rd RokJuh og cne~lc bM udover os. roedt i t ~dt:Ji :!3.J4 minll!1er 

(·I.:J/I5 fryrleluJuhl, 

her fowgraJI'1"!'1 ""d 
J ImKic: rh<'j5f11l1gell. 
Iww ha" t/ober 
e ll ll '/gb!l'L1llle r 

, _6 a 

.~ -. --, 



Jidsftist fo~ indlæg til !læ~(~~l.I.lm er ~! _treda~l l .l..l!!" 1999 
R~daJ". lioll I.:m. Ilundc.'it!n (artS\. I. l.undloflel'3de 96, 3 h' ,. 2200 hh, N 

ti' 1) 8:: q i8 E-ma li : lo1r~r,und~!i(!~~ct~<>t1 dL 

f:~Hr>oJ N~g~ard og Ht l\rl~ Ped~r>en 

O~nsk(' Studenters RokJuh, Slrand\'ænget 55. 2100 Kølwnhavn ø 
f'OSlglfO :iVU 34 66 

TIL (køkken og kontor) W 29 6J 26 rekf,,;o(: 39 ~, 9 6322 
____ MEOLI-, MSTELH'ON (garderobe og bådh;J.I) :.}2...'~ ,)~_' __ _ 

. -'lnNII.d: 
Helln'ng Rum",,,,,, 
"lNOlOlS.ej Il 

~OOil h«ln,k,oog 
11' )",J(, 476~ 

e-"""I ' h.r~·~,,(hm~l\c,dk 

I(lOf,roniIlG5CMf: 
<;M~n A,I ';"'u) 

BOI~'" $, hl>\:,de.; VCJ 6/J 
2 ~JO H"l'e 
1I' 4S41 4 ~SO 
~"'l~,l •• , mu~_~ p' ..... ~,'ckdk 

Langlwnrod.d: 
JefI'; I(clrrn-r 
G~m"lello ft:; l!)Idc 6 
I.lS~ tuot>=nI1a ,n K 
1I J1~l g997 

e-m. d Jrc il~i,,,ov~,d k 

Hu.fOl"\allcr: 
M<>gcn, H, u! 

\lrall<J''''''~(1 ~; 
21 fl(t1(,,~ ' n() 

It !<I;~g~<)tj 
e-m" , "'h~'&m. 1I dk 

" .... ""«'r: 
JOha" ~",<klldahl 
Fngba~ktn ,7 
, SJ') V"um 
V 4~8S86(1~ 

c-ma ,1 ~.I,.~"!!}~ 

11I.'l1 ....... ic_rofhd: 
\I Ot1<:<'. Kungr r'Qu Ts(n 
:\;M;:I, ~bt><.,...ns Vej 22 '\ . 3 " 
1911 F,,~d~,bbe rg C 
.J3iI3~B4 

e·"",iI: "lli!!!.l!<L<ile!!'~!!<;.'-'!!' 

KlljMItr-tttIod: 
!leo>!! N~rdt~ 
Solr.uUg~" I~, , Iv 
!IOO t-.obrohA, ~ ø 
. ~~ n;17 1 

e-m.lil nordbY@l!Ost1 ldc dk 

!\1tg"mf:fiIU: 

S~!.I! 'lIl.e A~er~Mp 
H r . ØfSloo~~eJ ~J 
1879 Frnk"k.,>l>er&C" 
11 \5 if. ~H I}~ 

KOfItineu tnsurfr: 

Kun ,k" l1l't~ homvffid.el~, 

OSR, S1ra ~6"lI:n!;CI Sj, 
:' 111\1 t.:"t:o.: .. hh'n (') 

Sdo.nbrr: 

".r('TI L~~t><-,~ 
H,;ryt~~g.cc JS 
~11J(l1( .. bc"ha \" Ø 
8 2015]211 
(-ma ,1. kl ~u~~'p r"m 

Molioll!l roochc-f: 

~IO l iuo ~ nJ("lK'f : 
Lø r~ O K rlsl~nscn 

';10:'"'' Hll~ Gade: 1, 5 " 
! '\Jo] "olt>enll;ovn ø 
1I H42g45fo 
~"'m.,1 !j!p!~ ~ 

"lalf rif 11<>, ... ~ l ' .. r ' 

':oMr" L~'i-<"n 
Oakll .. ge' ~ S l ml 
2860 50\)0, ., 1,( 
1I' 39677J4 3 

t- ma,I' S I . r S~r{q m d~ 

__ ~~ .~,1 2'~hct~(ii: &d2n,,,,,""'-_______ __ _ ~ __ _ 

hrmalld 
Rn, ... ld ('ta",,~ 

E.,,!;c!5oo'gwj H 
~~CM) L)' ngby 
11' 4:; 88 58 So 

ORI.·. NTF.RIN(.;SS';:., TlO"" r. .... : 

KlL~r~r 

N,~ C J Sd ,m':!1 
fllctkv.j 14 \! 

:100 Bro"''''''1 
_ _ .--.l!.~~ __ 

Sd,r~I"'r 

Jo~an r'1"dt'·.b~' 

F' ''l:b~k ~e~ ,7 
~8 10 V"ltlTl 

______ "'"-,4 HI < ~6 ':.!l...-~~ _ 
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02634 KH C 
STI G G R~SMUSSEN 
KR Ij SEM'n~TEGADE <I 
1318 K 0 'SENHHUN K 

Orienterings løb 1999 

Da to L.,øbs~ Skov 
30.05. e RavnshoH Skov 

1°806. Byløb Køhenhavns Celltrum 

, 1607 3-d ages l)amhulelTørning 

117 .07 . 3-dages Stenbæk 

18.07. ' 3-dages Nørbæk-Varming 

Tilmelding: 

Gås~hlls l lJb: Mødctidspunkl : Sundag m~lkm IO og 12 
3 baner på Cll. 3 km, 5 km og 8 km 

Ovrige 101'>: Johan ~r)"dcnJ!lhl Ilf:lS 176252 (arb) 
Engbakkell :n 

(14 dage Jur) 283U VIrlJln 45858605 (priv l 

Arr.:!n gør 
Kild~holm OK 

Lynghy OK 

OK HTF 

OK HTF 

lOK HH 

Hvor kommer din energi fra? 

000 

D~nm.1.rb ~tur$tc U)I. billigste lidvalg i sportsernæring limkr du hos WulIT Trading. 
Vi rorhandler alle d~ kerdte plIærk"T WlNNERG Y. Highl'ive, Extran. Leppin og Maxim 

Vi har alt i,l{knror energidrik. ge l og energibarer. 
Ring tor prisliste ug bcslilling dier $'-' vores hjern.me~iJc: 

www.wulfftrading.com 

Wulff T rading - Kongestien 34 - 2830 Virum-
~ ______________ ~I~I[~/fux4S837S89 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 6 * JULI 1999 * 67. ÅRG. 

Ved fødselsdal{sfesten d J 2. 6. blev DSR 's bådeværfts første nybygning i mere end 30 år døbt. 
Thomas Ebert gav båden navnet Embla Her beundrer medlemmerne den smukke nye båd. 

Mere inde i bladet om båden ogfødselsdagsfesten. 



Indholdsfortegnelse 

Itktil'itetskalender / 999 ______ ___ ___________ _______ _ J 

Nvt fra beslyrelsen ___ ___ _ _______ _ _______________ J 

Grillaften 4 

Ny t fra køkkenet 4 

Fødselsdagsfesten 5 

Ro vel! 6 

DSR's resultater ved "Vejlejjordens Grønne bøge /999" __________ . ______ 8 

DSR's resultater ved "Nakskov Fjordlob 1999" 8 

Udlejning af klubben! JO 

Svar /il Peder Juhl Madsen Il 

S/afeJten ________________________________ 12 

Top 25 - pr. 20. juni /999 14 

Kajakinstruklion 15 

Sle.~vig-tur 16 

Orienteringslob 1999 l7 

Redaktionen 18 

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og Indbetale Indmeldelsesgirokort Dette forefindes på kontorets dør i 
bådehallen Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent. 

KONTINGENT: opkræves kvanalsvisl forud via giro Ved overskridelse af betalingsfrist pillægges et gebyr på 
25 kr. pr rykker Hvis rykker krydser forsinket Indbetaling kan der ses bort fra rykker, men gebyret vil blive op
krævet det følgende kvartal Kontingentet er 450 kr pr. kvartal. 

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 111, 114, 1f7 og 1110 og skal være DSR i hænde med mindst 3 dages 
varsel. Gyldig udmeldelse foretages ved at indbetale et girokort på nølagtlg kr 3,00 tilOSR's girokonto nr. 500 
34 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet. som posthuset beholder (be
talingsdelen), Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted og man bør i egen inte
resse gemme girokvItteringen. Kontmgentapkrævningskonene kan ikke anvendes til udmeldelse, Idet medde
lelser ikke kan anføres på disse, 

OBS I IKKE AUTOMA TISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingenlptigtig, indtil gyl
dig udmeldelse har fundet sted, uanset om DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes, EksklUSion VII først finde 
sted ved en restance svarende til 'I, - 1 ars kontingent og reslancen vil om nødvendigt blive inddraget ved in
casse. Alle omkostninger i forbindelse hermed betales af skyldneren, 

Forsidefoto og øvrige billeder,' 
Lars Bundesen, undtagen hvor andet er nævnt 
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Aktivitetskalender 1999 

Dato 
,I 

Begivenhed I 
J 

26. juni Fællesfest for Svanemølleklubberne J 
2. juli Måneskinstur og grillaften 

9.7. - 18.7. I Ferielangtur til Alsace 

24. 7. - J. S. FerielanglIlY til DalslaDd j Sverige 

24.7. - 7.8. Scullertræningslejr i Hjelmsjo 

-~ 30. juli Måneskinstur 

(j. august Grillaftell 

27. august Idrætsnat - maneskinstur/fakkelroniog 
-----

4. september Kanindåb 

Ud over ovennævnte kan der komme aklivileter, der ikke er komme! lil redaktionens kendskab, 
eller som bliver arrangere! med kort varseL Hold derfor øje med opslagstavlerne! 

Nyt fra bestyrelsen 

• Klubbens hjemmeside bliver færd1g i løbet af juni. Endnu foreligger ikke oplysninger 
om adressen. men søg på DFfR '5 hjemmeside (www.roning.dk). S3 vil du nok kunne 
finde et I ink ti I LJSR. Der vil blive oprettet et antal e-mailadresser til bestyrelsesmed
lemmerne og også et lil bladet. Du kan forhåbentlig læse mere i næste nummer. 

• Bestyre!sen har udformet nye regler tor udlejning af klubben. Et indlæg vedrørende 
reglerne og priserne for at leje klubben kan ses på s. 10. 

• Køgemcs1er Susanne Agersnap vil nu søge at samle et køkkenudvalg, der bl.a. skal se 
pa. om køkkenets udgi fter til indkøb af madvarer kan reduceres_ Se indlæg s 4. 

-



Grillaften 

Motionsudvalget arrangerer grilla ften d. 2. juli i for bindelse 
med måneskinsturen. 

Grillen er klar kl. 18.30. 
Salat og brød kan købes for 25 kr., kød medbringer du selv. 

Tilmelding: se opslagstavlen. 

Hvis vejret mod forventning skulle blive dårligt, arrangeres i 
stedet fredagsbar. 

Der arrangeres desuden grillaften d. 6. august, så noter også denne dato i din kalender. 

fra kØkkenet 

Nu sker det - køgemesteren udvider med el køkkenudvalg' 

Jeg ønsker at udvalget bliver på 4-5 personer. Udvalget skal tage vare på: 

økonomien i vareindkøb med henblik på besparelser 

indkøbsmuligheder 

daglig drift af klubbens rengøring 

afløsning af Jytte under sygdom og ferie 

Dette er bare nogle af de store opgaver, som udvalget skal ordne. 

MOlionsudvalgel 

Jeg er åben for mange andre forslag. Interesserede kan kontakte mig på tlf. 35 369805 
eller skrive sig på opslaget om køkkenudvalget på opslagstavlen. Alle vil blive kontaktet inden 
30. juli. 

Susanne Agersnap. kogemes/er 
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Fødselsdagsfesten 

Som det kunne læses i sidste nummer af bladet, så det ud til, at fødselsdagsfesten skulle afly
ses, idet det ikke var lykkedes sat finde nogen ansvarlig for festen. Heldigvis gik det ikke så 
galt, idet motionsudva:gets Steen Knudsen med kort varsel påtog sig opgaven, støttet af en 
række aktive medlemmer. 

Resultatet blev en særdeles vellykket fest, der bl.a. markeredes af Master Fatman som disc 
jockey, hvad der gav sig udslag i forskellige begivenheder, såsom en interna/ional dansekon
kurrence i latinamerikanske danse og en slags" velsignelse" af Jacob Nordby i anledning af 
hans forestående bryllup. Absolut en disc jockey ud over det sædvanlige, men der var jo også 
lovet en kosmisk oplevelse. 

Fødselsdags/es/ens suveræne dansepar, Jokum Poulsen og Lisbeth Marner, 
der vand! Master Fa!mans konkurrence i latinamerikansk dans. 

(Læs i øvrigt porlræl/el o/ Jokum andetsteds i bladel) 



Ro vel! 

Thomas Eberts tale til båddåben: 

I aflen skal vi døbe en ny båd. Men det er ikke en almindelig båddåb, for vi skal døbe den båd, 
som Kim har bygget på vores eget værft. Det er den første båd DSR har bygget i nyere tid. Vi 
har startet helt fra bunden med nogle skabeloner fra Norge - som vist nok er en gammel DSR 
model - og ikke mindst Kims kreativitet. 

Så på en måde er vi vidner til en nyskabelse. 

I nordisk mytologi skete skabelsen ved, at Odin gik en tur på stranden sammen med Vile og 
Ve og fandt to stykker træ, et stykke asketræ og et stykke elmetræ. 

Af dem blev de to første mennesker, Ask og Embla, skabt. Vi har valgt at opkalde vores båd 
efter Embla - kvinden - fordi den er blevet meget smuk! 

Når man døber et sejlskib, ønsker man det god vind, men det vil jo være meget upassende for 
en robåd. 
Døber man et orlogsfartøj, ønsker man held og lykke. Men nu skal robåden jo ikke i kamp. 
Krydstogtskibe ønsker man god rejse - og det passer vel heller ikke rigtigt. 

Jeg er nået frem til, at når det er en robåd, vil det være mest passende at sige RO VEL! 

Thomas Eber! døber den nye 4-6rers inriRger Embla. 
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Formanden. Henning Rasmussen. takkede bådbygger Kim Knudsen 
for hans store indsats med bygningen af den nye hGd. 

DSR's sidste nybygning var Loke, der blev bygget i 1968. Denne fik produktionsnummeret 
310. Embla far derfor nummeret JII. Faktisk har messingskiItet med nr. 311 ligget pænt i en 
kasse i JO år og ventet på al blive sat på en båd! 

Danske Studa . ttr~ RoWubS .. ; 
.,. . . -.. - .~ 8.' d.--:-~-=~o "?:r~:~f: 't:~'t , j 
, ;~ 0 11 ::. ... __ • _ 

Bygge" o" nr .. 311 
't l • , 
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DSR's resultater ved 
"Vejlefjordens Grønne bøge 1999" 

ILØb: I Deltagere: 

Motionsløb IO km Thomas Felland, Espen Paludan, Karen TlUnggaard 

Senior Damer IO km Susanne M.ik.kelsen, Tine Jørgensen, Gitte Simonsen 

do. Britta Kristoffersen, Mette Carstensen, Mia 
Schrøder 

Motionsløb 25 km Ole Rasmussen, Birger Rasmussen, Lars Nymarsk 

Senior Herrer 25 km Jens c. Pømeki, Nils Hyldager, Jeppe K. Jensen 

do. Michael Remod, Morten Runge, Lars Henriksen 

Placering: 

2 

I 

1
3 

I 
1
2 

I 

4 

DSR's resultater ved ''Nakskov Fjordløb 1999" 

Løb: Deltagere: ! Placering: 

I Motionsløb IO km Thomas Felland, Espen PaJudan. Karen Thinggaard 3 

I Senior Damer 10 km Susanne Mikkelsen, Tine Jørgensen, Gitte Simonsen 2 

do. Britta Kristoffersen, Melie Carstensen, 

1

4 
Mia Schrøder 

Senior Herrer 25 km Jens c. Pørneki, Nils Hyldager, Jeppe K. Jensen 2 

do. Michael Remod, Morten Runge, Lars Henriksen 4 
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Nyt klubtøj - prøv det - køb det 
Ser du dig nogensinde i spejlet inde i omklædningsrummet, lige inden du går ud i bådhallen 
tor at gøre båden klar, eller nAr du fylder din vandilaskc på toilettet? Hvad ser du? En roer
bevar's, men ser du også en DSR-roer??? 
Hvis ikke skulle du købe dig en klubdragt. El er at sætte stander på båden, så andre kan se 
hvor I kommer fra., men det pynter unægtelig noget på det, når folk i båden ogsa har klubtøj 
på .... og tro os - man rOf fak1isk meget hurtigere, når først man har det på!!! 

Netop nu er de spritnye klubdragter (trikot'er) samt korte tights ankommet fra leverandøren i 
USA. Endvidere har vi indkøbt et nyt parti rojakker, hvor farvesammensætningen er 
ændret en anel5e, og som noget aldeles nyt har vi også f!el navyblå kasketter med den brode
rede påskrift "Danske Studenters Roklub". Alle disse herligheder kan besigtiges, føles, prøves 
og ikke mindst købes i baren. 

Bestilling og betaling afrotøj fungerer på følgende vis: 

Man kan prøve udstillet rotøj, som ligger i baren efter aftale med barvagten, men man kan ikke 
købe udstilJingstøjet - det skal bestilles! 
Man bestiller rOløjet ved at udfylde en be~tillingsseddel, som hænger på opslagstavlen i Slyn
gelstuen lige ved køkkenet. Barvagten lægger bestillingssedlerne i bøtten, hvorpå der står: 
"Bestilling af tøj". 

En fra tøjudvalget henter bestillingssedlerne og ligger tøjet lil hver enkelt person tilbage ~am
men med bestillingssedlen, hvorpå tøjudvalgspersonen skriver den samlede pris. Dette lægges 
op i baren til om tirsdagen. 

Man rar sit rotøj ved al betale i baren. Husk at sørge for at barvagten skriver "betalt" på bestil
lingssedlen. 

Barvagten lægger pengene sarrunen med bestillingssedlerne i en pose i pengeskabet. 

Man siger, at kJæder skaber folk .... Der er ikke så mange der ved det, men folk i det nye rotøj 
ror faktisk både stærkere og bedre .... !!!! 

På tøjudvalgets vegne og med venlig hilsen 

Thomas Felland 
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DSR 's nye klubdragl præsenlerel ved MelLe Carslensen, Brilla Kris/offersen, Susanne 
Mikkelsen, Tine F Jørgensen og BirgiIJe Simonsen med Vejle Fjord i baggrunden 

FOlo. Tine F Jørgensen 

Udlejning afklubben! 
For at leje roklubbens lokaler skal man være aktivt medlem af DSR. 

Ved afholdelse af et privat arrangement koster udlejningen kr. 2.500,- og rengøringen kr. 
1.000 dvs. ialt kr. 3.500,- medmindre man selv ønsker at stå for rengøringen. Rengøringen skal 
i så fald udføres i henhold til rengøringsplanen og i ordentlig tid inden evt. klubaktiviteter den 
efterfølgende dag (typisk søndag). 

Man skal være opmærksom på, at klubben ikke udlejes til private arrangementer i sommerpe
rioden dvs. juni, juli og august. 

Som noget forholdsvist nyt har bestyrelsen vedtaget følgende retningslinjer i forbindelse med 
delvist åbne festarrangementer: F.eks. vil brug af klublokalerne til afholdelse af privat middag 
med efterfølgende fredagsbar i fremtiden koste kr. 1.500,- og man skal selv gøre ordentlig rent 
efterfølgende, jr ovenstående. Fredagsbaren skal annonceres senest 14 dage før. Baren skal 
betjenes med rokJubmedlemmer fra kl. 22.00, og udskænkningen skal være til gældende ro
klubpriser. I forbindelse med delvist åbne arrangementer skal Slyngelstuen og terrassen være 
tilgængelig for enhver! medlem under hele arrangementet. 

IO 

Karen Lauherg 
Sekretær 



Svar til Peder Juhl Madsen 
Når dette skrives, er vi i den heldige situation at den længe ventede båd fra vores eget værft er 
blevet døbt og går i daglig brug i løbet af et par dage. 

Du har ganske ret i at båden blev langt dyrere, end vi oprindelig havde forventet. Dette har 
naturligvis givet anledning til en del eftertanke i bestyrelsen, da vi givet ikke har råd til at 
gentage forsøget med en forventning om et lignende resultat atter en gang. 

Lad mig her kort gøre rede for den situation, der foreligger omkring vore muligheder for at 
anskalTe inriggermateriel. 

Antallet af danske bådeværfter var for nogle år siden stadig 4. Ikke noget højt tal, når man 
tænker på., at der er ca. 130 roklubber i Danmark, der skal forsynes med materiel. Inriggeren er 
en dansk bådtype, hvorfor vi ikke blot kan indkøbe disse fra udlandet, hvor man ikke i nævne
værdigt omfang bygger havgående både. 

Da vi besluttede at starte bygning af egne både, vidste vi, at Victor Jensen i Hundested plan
lagde at trække sig tilbage i den nærmeste fremtid. Efterfølgende er Odder Inriggerværft luk
ket, hvilket efterlader os med to kommercielle værfter til at dække behovet for inriggere. Dette 
har resulteret i, at der p.t. er 4-5 års leveringstid på både. 

Dette er ikke nogen holdbar situation for DSR. Vi råder over en relativ gammel bådepark, der i 
stigende grad kræver vedligeholdelse. Dette set i sammenhæng med, at klubben oplever en 
meget stor tilSlrømning af nye medlemmer, tegner ikke et specielt lyst billede af vores situati
on. Vi kan forhåbentlig motivere et stigende antal medlemmer til at yde en indsats for at holde 
bådene flydende, men uden tilgang af nyt materiel vil vi få alvorlige problemer med at opret
holde vores aktivitet. 

Kortsigtet har vi besluttet at indkøbe et antal inriggerskrog, fremstillet i limet vandfast finer, 
og så lade Kim foretage selve apteringen. Denne aktivitet starter her i løbet af sommeren. Hvor 
mange vi vil montere på denne måde er ved at blive besluttet. Indtil videre har vi to stk. i or
dre, men det er så godt som givet at det vil blive til flere. 

Sideløbende med dette er en gruppe af medlenuner gået i gang med at tænke langsigtet. Det 
arbejde, der skal foregå i denne gruppe, er ikke bundet af betingelser om, at både skal være af 
træ og at indretningen er givet på forhånd. Der vil blive søgt samarbejde til mange sider. DTU 
er selvfølgelig en af dem, da ovennævnte medlemsgruppe netop har sin baggrund derfra. Der 
er også positive kontakter til de tilbageværende producenter af inriggere, nemlig Grejsdalens 
Bådeværft og Jørgen Andersen. 

Nytænkning kræver tid, og man kommer desværre altid for sent i gang. Så vi skal ikke vente os 
konkrete resultater i form af nye både i den umiddelbare fremtid, men alle er klar over, at det 
er en opgave, der haster. 

Det er dog givet, at opgaven går ud på at skaffe os havgående motionsmateriel til erstatning for 
det, vi benytter i dag. Udskiftning med kajakker tror jeg ikke vil vække den store genklang 
blandt vore medlemmer. Kajakkerne lever deres eget liv i bedste velgående i DSR, hvor de 
giver et værdsat motionstilbud til vore medlemmer, der ikke skal ses som værende i konkur
rence med inriggerroningen. 

Jeg håber, at vi vil se gode initiativer fra DSR i den ikke alt for fjerne fremtid, men vil gerne 
her opfordre medlemmerne til at slutte op omkring vedligeholdelsen af vores eksisterende bå
depark. Det trods alt er den vi skal basere vores daglige aktivitet på i ganske lang tid fremover. 

Henning 
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Stafetten 

Denne stafet går til Jokum Poulsen, der udover at have været en sublim kaproningschef i 1997 
og 1998 desuden har gjort sig (u)heldigt bemærket ved inden tor en meget kort periode al tippe 
op til flere gange midt på Bagsværd Sø (Jokum påstår godt nok hårdnakket, at det er kommu
nalarbejdeme, der har Jagt store angrebslystne bøjer ud ene og alene for ar forhindre ham i at 
nå en hel runde på Bagsværd Sø. men vi andre mistænker ham nu for at gå efter årets DYK
AND!!!). 

Jokums navn: 

Jokums fødselsdato: 

Jokums højde: 

Jokums vægt: 

Jokums skonr. : 

Jokums stjemetegn: 

Jokums hobbies: 

Jokums yndlingsdyr: 

Jokums yndlingsfarve: 

Jokums yndl ingsmusi k: 

Jokums livret: 

Jokums sportsidoler: 

Jokums romæssige baggrund: 

Jokums medaljestatistik: 

Jokums mål og ambitioner: 

12 

Jokum 

Il. september 1955 i Lyngby 

175 cm 

74 kg 

42 

Jomfru (mon dog!?) 

Cykl ing, alpin-ski og roning. 

Store hunde (Mastit). 

Gul 

Fra Bach og Mozart ti l Eric Clapton og så videre. 

Dampet havtaske med dampede kartofler - l enhver 
fiske i mr0rtørs ånd!!! 

DSR's glade guldvindere 

Har tidligere dyrket atletik (800 og 1500 m), men gik 
efter en skade over til roning i efteråret J 995. Startede 
med at ro indrlgger, men ror nu letvægts J x. 

Masser!!! ! ~! Heriblandt et ergometer-SM i klassen 
letvægt, mænd 40-50 år i 1995. samt 3 ergometer
DM'er i samme klasse i henholdsvis 1996, 1997 
og 1999. Jokum har desuden deltaget ved DM i letvægls 
I x, og er blevet henholdsvis nr. 5 i 1997 og nr. 6 i 1998. 
Ligger nr. 4 på ergometer-verdensranglisten i sin gruppe. 

At være i god fonn, og nyde livet i nuet (samt en f Tisk 
I i Ile dukkert i ny og næ - rap, rap, sagde den I i Ile 
dykand glad). 



Jokums værste rooplevelse: 

Jokums bedste rooplevelse: 

Jokums uddannelse og arbejde: 

Hvad ville Jokum lave, 
hvis ikke han roede: 

Jokums ros og ris til DSR: 

At have gennemført 300 km af de ialt 450 km, der er 
Sjælland rundt under et rekordforsøg, og så blive 
stoppet på grund af en vindstyrke p~ I 5 sm 
(SURT'!'). 

Da ham fik en pasta-maskine af kaproerne (ja. roning 
er en meget alsidig sport - gad vide om man far store 
muskler afat køre pastaen igennem maskinen'!). 
Desuden har en langtur i Oslo-fjorden også gjort 
et positivt indtryk, ligesom det at være i DM-finalen i 
1997 og 1998 var en god oplevelse. 

Cand. merc., H.D og pædagog - arbejder for 
nærværende som fiskeeksportør (hvilket efter sigende 
skulle give mange interessante oplevelser, f.eks. 
i form af morgen-striptease i Skagen kJ. 100m 
formiddagen! !). 

Han ville cykle, vindsurfe og stå på langrend (men der 
kan han jo ikke vinde den berømte DYKAND, så vi 
forstår godt, at han holder sig til roning). 

En flot ting ved DSR er, at klubben lever op til det an
svar, der følger med at være priviligeret. Klubben er en 
åben og meget bredtfavnende klub. Alle relevante akti
viteter er mulige, hvis man gider, og ingen far mundkurv 
på. Der er så mange muligheder for sportslige og sociale 
oplevelser. 
En trist ting er, at ikke alle lever op til deres ansvar over 
for fælleskabet. Der er en tendens til at forvente og kræ
ve, at tingene fungerer - uden selv at søge at gøre sin 
indsats. Hvad det angår, har hverken motions- eller kap
roere noget at lade hinanden høre. 
Heldigvis er der en positiv tendens i de sidste par år til at 
give et nap med af sig selv. 

Kars/en Nielsen 



Top 25 - pr. 20. juni 1999 
_ ... ~-

l PlaceriDg Navn Km roet 

-i -~ - -_.-------------
I Michael Remod 840 I 

2 Peter Tangstad 788 ______ J 
3 Jeppe Kollat Jensen 759 I 

I 
I 

--~--- ------------, 
4 Michael Finch Qvist 747 I 

--4 
5 Karen Tinggaard 732 I 

I 

6 Susanne Mikkelsen 724 
-----_·_ --1 

7 Birgitte Simonsen 711 

8 
~-- -------

Niels Hyldager 692 
- ----
9 Lars Henriksen 685 

-,-,:--- - - ----- --- ~ ------
IO Morten Runge Poulsen 676 

--:--:----~- -~- -

Il Jens C. Pømeki 657 
---- --

12 Esben H. Paludan 639 i 
13 i Ulrik Hvidt 636 --l 
14 Stig Larsen 629 I 

~- I 15 Thomas Felland 628 

j 16 Tine F. Jørgensen 584 

17 Bøg Mosegaard 577 I 

18 Vahan Ter-Vardanyan 568 
- ----- -----

19 Mia Schrøder 526 

20 Michael WUrlz, 508 
_._~ 

21 Britta Kristolfersen 478 

22 Karen Lauberg 466 
--

23 Mette Carstensen 466 

24 Tine Dyssemark 462 ~ 
I 

C------------ ~ 
25 T rine Sehreiner Poulsen. 446 I 

~----- ---------- ._-
"15,624 ~ Km i alt afTop 25-roeme 

Af statistikken fremgår: (',7 medlemmer har roel mere end 200 km, 142 har roet mere end 100 
km, og 227 har roet 50 km eller derover. I alt 405 medlemmer har været på vandel. I Iertil 
kommer kaniner uden medlemsnummer og kaproere, 
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Kajakinstruktion 
Også på kajakfronten er der fuld gang i aktivitetemer, bl.a. med ca. 40 pingviner under instruktion. 
Det store antal pingviner betyder, at det har været muligt i år at nedbringe ventetiden for at korrune t il 
at ro kajak i forhold til tidligere år. 

Kajakrochef Jacob Nordby underviser pingviner i den svære kunst at håndtere en pagaj. 

En makker er rar al have, når man kæntrer' 
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Slesvig-tur 
En mindre gruppe DSR 'ere - 8 i alt- drog d. II. maj mod Slesvig Roklub for at tilbringe Kristi 
Himmelfartsferien i sydslesvigske omgivelser. 
Vel ankommet sidst på aftenen blev vi modtaget af formand Birger Kuhl, der havde kaffen klar 
og gav os en god orientering om klubben og mulighederne for roning pil Slien. 

Torsdag roede vi så i "Gorm" og "Freja" via en afstikker til Haddebu Nor til Mysunde, ca. 12 
km uden for Slesvig, hvor SR har et aldeles dejligt sommerhus med 14 sovepladser, spiseplads 
til over 30 personer og en stor græsplæne med plads til en masse telte. 

Om aftenen, hvor vi efter den anstrengende rotur sti Ilede sulten på den lokale kro, erfarede vi, 
at plasticpenge ikke rigtig er anvendelige på den egn. Bargeldvar det foretrukne (nej, det be
tyder ikke gæld i baren, men kontanter på tysk) og efter forgæves forsøg på at fodre kroens 
ilyindkøbte kortmaskine med Jens Reimers kort, måne vi ryste op med vore tilbageværende 
kontanter, hvorved det lykkedes os at betale regningen - også Jens', så han slap for opvasken. 

Oprindelig var det meningen, at vi fredag ville være roet til Kappel, nær Sliens udmunding og 
overnanet der i den lokale (tyske) roklub, men klubben var udlånt til anden side, og overnat
ning i telt appellerede ikke rigtig, de kolde forårsnætter taget i betragtning, når vi nu havde 
vores luksuøse sommerhus. Vi beholdt derfor vores base i Mysunde, men nilede dog pil freda
gens rotur videre ud af Slien så langt, at vi kun var få km fra Kappel, inden vi vendte hjemad. 
Fredag aften fik vi gang i sommerhusets grill og nød nogle dejlige bøffer - dog indendørs. 

Lørdag roede vi så retur ti I Slesvig, hvor vi efter at have nydt solen på roklubbens terrasse fik 
samlet appetit til aftensmaden ved en sightseeing i Slesvig, bl.a. den smukke gamle tiskerbydel 
Ilolm. 

Søndag var vejret til at spise morgenmad udendørs, hvor vi samtidig kunne følge de lokale ma
rathonløberes strabadser, idet en del af ruten lå ved havnen. Vi sendte en åndelig støtte til Ole 
Kammersgaard, der samtidig deltog i løbet i København. 

Inden vi drog hjemad, var der tid til et besøg i Slesvigs smukke domkirke, byens vartegn, der 
kan ses mange kilometer væk. Vi skulle naturligvis også proviantere på vejen hjem. Niels 
Gorm fandt ud af, at en bil, der er fyldt med vinflasker, ikke kører så godt, når man har sat for 
store hjul på bilen! 

Der blev ikke sat nogen kilometerrekord på denne tur, så det var ikke, hvad tyskerne vist kal
der "rudern total", hvor man ror I 00 km om dagen, men der skal jo også være tid til andet end 
bare at ro på en hyggelig langtur på en forlænget weekend. Det er i hvert fald min opfattelse. 

I øvrigt atholdes det store landsmotionsstævne næste år i Slesvig, så der er jo en oplagt mulig
hed for at tage derned og opleve de smukke omgivelser på Slien. 

Lars Bundesen 
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Hygge på terrassen ved Slesvig Roklubs sommerhus 

Orienteringsløb 1999 

Dato Løbstype Skov 

30.05. C Ravnsholt Skov 

08.06. Byløb Københavns Centrum 

16.07. 3-dages Pamhulerr ørning 

17.07. 3-dages Stenbæk 

18.07. 3-dages Nørbæk-Varming 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: Mødetidspunkt: Søndag mellem 10 og 12 
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km 

:1vrige løb: Johan Frydendahl li f. 38 1762 52 
(arb.) 

Engbakken 27 
(14 dage før) 2830 Virum 45 85 86 05 (priv) 

Arrangør 

Kildeholm OK 

Lyngby OK 

OK HTF 

OK HTF 

OK HH 
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I 
ønsker læserne en god sommer med mange gode ro-oplevelser, som vi nalurligvis også håber I 
finder vej til bladeis spalter - megel gerne med billeder. For al glæde bladets mange læsere har 
redaktionen aflyst sin terie, således at der også konuner et nununer til august. . 

I 
Mange sender nu indlæg på mail til redaktionen. Det er vi glade for, idet det er en lettelse i I 

forhold lil disketter m.v. Dog vil vi gerne bede folk om at undlade sidehoveder og -fødder på ! 
indlæggene i form af linjer m.V., idet disse kan være bøvlede at fjerne for os. Ligeledes vil vi 
gerne have, at opremsninger af fx resultater bli'r lavet i tabel format, fordi det så er megel lette
re for os at tilpasse formatet. 

Bladet far sin egen e-mailadresse på klubbens hjenuneside, men vi kan endnu ikke oplyse, 
hvad adressen bli'r. Vi kan forhåbentlig oplyse meget mere om hjenunesiden i næste nummer 
Hvis medlenunerne falder over sjove tegninger eller c1iparts, modtager vi dem meget gerne. 
Især mangler vi tegninger og illustrationer i forbindelse med kajakroning. 

På hjemmesiden skal der i øvrigt stå noget om klubbens historie, så hvis nogen kunne være 
interesseret i al yde en indsats med delte, må de meget gerne henvende sig lil redaktionen eller 
klubsekrelær Karen Lauberg. 

Kaniner finder man over 
hele verden, og de fleste er 
ikke såfor/rosne som de 
japanske. 
Cool-Kaj Kanin her er fra Kreta. 
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TidsfTist for indlæg til næste nummer er fTedag den 9. juli 1999 
Redaktion: Lars Bundesen (amv.), Lundtoflcgade 96, 3. tv .. 2200 Kbn. N, 

ir]5 821418, t-mail: lars.bundesen@get2nel.dk 
Henrik Pedersen.. EYVlJ\d Nygaard og Majbritt Jensen 

Tryk: Off~eta, 491] Horslunde Oplag: [Joa stk. 

Danske Studenters Roklu b, Strandvænget 55,2100 København ø 
Postgiro 500 34 66 

Tlf. (køkken og kontor): 392963 26 Telefax: 39 29 63 22 
MEULEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 1858 II 

Formand: 
Henning Rasmussen 
Normasvej 14 
2000 hederiksberg 
il36464767 
e·mai!: hr@edimatic.dk 

Kaproningschef: 
Søren Aasmu 1 
Borgm. Schneiders Vej 60 
2840 Holte 
il 4541 4280 
e-mai! aasmul@post5.teledk 

Langtursroehef: 
Jens Reimer 
Gammeltol1sgade 6 
1355 København K 
il 33 91 8997 

Husforvalter: 
Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
il 39 29 84 99 
e-rllail: nl.l)~1111 t.~~Il!~_!}j ~tk 

O~IENTERINGSSEKT'ONf:N: 

Formand: 
Ronald Clausen 
F.ngclsborgvej 44 
2800 Lyngby 
'ir 45 88 5886 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Enghakken 27 
2830 Virum 
il 45 85 86 OS 
c-mail: ~· I_l~h:JJ-~Zi.~ 1111:1_":~!.h 

l ns t ruktionsrocbcf: 
Morten Runge Poulsen 
Niels Ebbesens Vej 22 A, 3.tv. 
191 1 hederiksberg C 
'il33 21 34 84 

Kajakrochcf: 
Jacob Nordby 
Titangade 3 L 
2200 København N 
'il 35 81 3889 
e-mail: ))nr.0h~!.!_I2f~~!_?_I~!..:Qh 

Køgemester: 
SuslInne Agersnap 
H. C 0rstedsvej 63 
1879 Frederiksberg C 
'il 35 36 8805 

Kontingcntkasserer: 

Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strand vænget 55. 
2100 København ø 

Kasserer: 
Nis C. J. Schmidt 
Hvedevej 14 SI. 

2700 Brønshøj 
WJ8284871 

Sekretær: 
Karen Lauberg 
Høyensgade 35 
2 I 00 Kllbenha Vn ø 
'il20153211 
e-mai!: klaube@ctp.com 

Motionsrochcf: 

(vakant) 

Motion+: 
Lars R. Kristensen 
Steen Billes Gade 7. 5. tv 
2100 København ø 
'il 35 42 84 56 
e-mai!: l:lhL (; l\(\~,~dJ: 

Materielforvalter: 
Søren Lorsen 
Dalstrøget 85. 2. mf 
2860 Søborg 
'ilJ9677443 
c-mail: slarsen@oesdk 

Sekretær: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Vrrum 
'il 45 85 86 05 
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02634 f-~HC 206 000 
BENTE K.J0LLER 
NORDRE FRIHAUNSGADE 26. 4.TU 
2100 K0BENHAUN 0 2100 o 21 / 11 1 

"Emblas" jomfrutur blev på festlig vis fejret med champagne. l båden ses fra venstre Rikke 
Svendsen, Søren Larsen, Christian Dahl Hansen og Anne Gullman. Foto: Julie SanderhofJ 
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Akademisk & Polyteknisk Roklub 
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Også langtursroningen er i fuld gang, med ture i ind- og udland. 

f-Ior pi aliml fm lr/JinlrlnnØ/urpn til Svendhorr! i juni. Læs artiklen inde ibladel 
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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. 

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 op
krævet det følgende kvartal. Kontingentet er 450 kr. pr. 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 DSR's girokonto nr. 500 
34 66 samt ved at anføre "udmeldelse", navn og adresse på den del af girokortet, som posthuset beholder (be
tahngsdelen). 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 medde
lelser ikke kan anføres på disse. 

OBS I IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig, indtil gyl
dig udmeldelse har fundet sted, uanset om DS R'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, 

Forsidefoto og øvrige billeder: 
Lars Bundesen, undtagen hvor andet er nævnt 

Forsiden.folO Jeanelle Lund 



I Aktivitetskalender 1999 
--~---------' 

,------
Dato I Begivenhed 

I 
5.-8. august LangtUJ" til Svendborg 

21. august Tur til Øresundsbroen 
--

27. august Idrætsnat - måneskinstur/fakkelroning 

2. september Skovshoved Roklubs Stævne 
-- --

4. september Kanindåb 

Ud over ovennævnte kan der komme aktiviteter. der ikke er kommet til redaktionens kendskab, 
eller som bliver arrangeret med kort varsel. Hold deifor øje med opslagstavlerne I 

• 

Nyt fra bestyrelsen 

WWW: DSR's hjemmeside skulle nu være stærkt på trapperne - forsinket pga . 

sommerferie m.v. Der vil nok ske nogle justeringer af den første udgave, og nogle oplys
ninger vil muligvis mangle i første omgang. 
Hjemmesiden har adressen: www.dsr-online.dk 
DSR's e-amiladresse er: dsr@dsr-online.dk 
Efterfølgende vil der blive oprettet e-mailadresser til de forskellige bestyrelsesmedlenuner 
m.v. Disse vil blive bragt i næste nummer afbladet. 

• Nyt fra køkkenet: l sidste nummer blev nævnt, at der er problemer med, at medlemmerne 
skriver sig på til mad, men ikke møder op til spisning. For at komme dette problem til livs 
er der lavet nye madsedler, hvor man foruden tydeligt navn skal skrive sit medlemsnum
mer. Det vil således være muligt at se, hvem det er, der ikke køber mad trods påtegning på 
listen. Fremover vil der desuden kun ligge madlister en uge frem. 



.J hAr hørt om ~et ... 

.J hAr tÆnkt pÅ ~et me~ gru ••• 

09 nu nÆrmer S1g ti~e., for 

~AlJilJdÅb 1999 

.øen 1.-4. september 

Afholder .ø..s~ kAnindÅb som beskrevet under '~erSAnssrituAler' i 

'.øen store dAnske ene!JklopR!di' 

~AlJ1lJdÅbsfestelJ 

- ...festen fol' Alle (,:Iebte) roere 

~ør,:lA9 ,:I. 4. september, kl. 19.00 

pris: kr. 1;0,-

7ilmeldins 09 betAlins: 

inden 16. AUsust 

.øørene Åbnes kl. 11.;0 



l. september kl. 17.10 

ØÅbsforbere.telse for IIÅbsmo.tne kArhner. 

møllestell: sl!fngelstueo. 

pris kr. ;0.-. 'l!)Ax. ;0 .tehAgere. 

601.t øje med OpslA9stAvlen. 

4. september eA. kl 11.00 

04rets kArhmtÅb - efterful9t Af frokost for de døbte. 



Motionsudvalget tilbyder: 

Tur ti l Øresundsbroen 

MotionsudvaJget arrangerer søndag d. 21. august besøg 
ved Øresundsbroen. hvor sidste brofag pålægges d. 15.8. 
DSR-medlemmerne ITtr hermed en mulighed for at se 
broen p1Jtæt hold. 
Turen arrangeres med guide. 

Nærmere oplysninger om turen på opslagstavlen 

Idrætsnat d. 27. august 

Igen i år er der mul ighed for at deltage i Københavnskredsens bidrag til idræts
natten, nemlig fakkelroning gennem Københavns kanaler. Vi ror ind til B&W 
Roklub, hvor vi mødes med de andre klubbers dcltagere og derfra ror ind gen
nem kanalerne. 

Nærmere oplysninger om ruren på opslagstavlen 

s v 'Y" til tøj udvalget 
Jeg er helt enig med tøjudvalget i, at det ville være ønskeligt, at flere brugte klubtøj, når de er 
på vnndet. Det er et pænere syn at se et antal ens pilklædte roere i en båd end roere. der er 
klædt i al muligt forskelligt. Der er dog efter min mening en stor hindring i, at dette vil ske i 
større udstrækning, nemlig at klubtøjet generelt er lavet til kaproere og alt for lidt rettet mod 
motionsroere. Den store gruppe af roere i [)SR er motionsroere, og som bekendt er det ikke 
altid så varmt herhjemme, at man kan nøjes med T-shirt og shorts. Her er klubbens tilbud en 
rojakkc, der koster ca. 600 kr., et beløb, man nok ikke får så forfærdelig mange til at ofre. i 
hvert fald ikke de roere, der ikke meget ofte er i klubben. Ti I gengæld leder man forgæves ef
ter et sæt sweattøj - især en sweat-shirt - til at tage over t-shirten. når det er køligt. 

Jeg tror. at først nar man som en del af klubtøjsudvalget har et nogenlunde bi lIigt sæt sweattøj. 
som appellerer til motionsroerne, kan man fa skabt en udvikling, der kan føre til, al det bliver 
nonnen at ro i klubtøj i DSR. 

Lars BlIndesen 



Kaninlangtur op ad kysten 

D. 20.-22. august 1999 er der introduktion af langtur for kaniner. Hvis du aldrig har prøvet at 
være pfl cn langtur, så vil denne fur være ideel at starte med. 

Program: 

Vi ror fra DSR nordp{\ op langs lysten fredag d. 20. august om efter
middagen . Vores base og ovematnings$ted vil blive ved Rungsted 
Roklub. som liugger lige ned til stranden, før Rungsted Havn. 
Om lørdagen ror vi videre op nordpå op mod Snekkersten. Her vi I vi 
spise frokost og bade for senere at vende tilbage til Rungsted Roklub. 
Søndag forventer vi at være hjemme i DSR hen på eftenniddagen. 

Deltagere: 

Der vil være et begrænse( antal pladser: 12 kaniner og 6 langturs
styrmænd . Først til mølle-pricippel gælder, så de først betalende er 
sikret en plads på turen 

Pris: 300 kr. 

Hold øje med opslagstavlen i slyngelstuen for tilmelding og yderligere information. 

Ansvari ige for turen er: 

Yvon Lindschouw 
Ellen Odsbjerg 
Søren M. Christensen 

tlf. 3' 23 7090 
tlf. 33 130486 
tlf. 35344463 

Skovshoveds Roklubs stævne 

Skovshoved RokJub invirerer (il hygge og konkurrencer samt lidt mad 

torsdag d. 2. september 1999 kJ. 18 i Skovshoved Roklub 

Konkurrencer i: 

I - 100 meters skodning 
! - 100 meters roning med bundbrædder I 

I stafet-roløn over 500 m for mixhold (iført redningsverse og med fastspændt sæde) 

I 

I 

Præmier til l .. 2. og 3.-pladserne til hhv. klubben med flest roere og til kJubben med forholsvis i 
flest frigivne kaniner. J 

I Spisning k?ster 60,~_~. Tilmelding: se opslags~avlen ___ . ___ _ 



Balders død 
OK, overskriften er overdrevet (for at få den til at passe med den nordiske mytologi), Balder 
blev kun alvorligt skadet ved et sammenstød med en bøje på måneskinsturen d. 2. juli. Stæv
nen og to af de øverste bord blev smadret ved kollisionen. Billedet her nedenunder bringes 
som en advarsel om, at bådene faktisk kan komme alvorligt til skade, hvis uheldet er ude. Ska
der giver (store) udgifter til reparationer, og bådene er ikke brugbare i et kortere eller længere 
tidsrum, så der er al mulig grund til at undgå skader på materiellet. 

Skabskortfomyelse 
Som det kunne læses i forrige klubblad 
skulle skabslejere forny deres skabskort for 
fortsat at kunne have et skab. Som det kan 
ses på billedet, har en hel del ikke kunnet 
linde ud af al gøre det inden den fastsatte 
tidsfrist, og følgen heraf er den kendte: 
Mogens Haut klipper hængelåsene op, ska
bene tønunes, og andre medlemmer kan 
overtage dem mod at købe et skabskort. 



DSR' s første officielle kajak-langtur 

Ti små kajak -tister og flere faldt fra! Til sidst var vi fire der tog afsted til Svendborg, med ud
gangspunkt for en uges kajaktur i det sydfynske. (+to personer, der ventede j Svendborg kajak
klub ). 

Det er surt at tage til Svendborg i pjaskende regnvejr! Alle andre i klubben rendte rundt og 
arrangerede fødselsdagsfest og var i mægtigt humør ............. '! 
Det hjalp lidt at Winnie optn1dte glad, i sit nye "GULE" regntøj'! Vi andre; Tina, 
Peter, Jeanette foretrak at pakke både i stilhed. 

I Svendborg blev vi modtaget af Majbritt og Ole K., der havde disket op med suveræn middag 
ude foran klubben. De havde arrangeret havblik, ikke en vind rørte sig, med perfekt udsigt ud 
over Svendborgsund!' Endvidere havde de taget et gammelt venskab op med klubbens for
mand, Michael. Han skulle fremover ikke overtales til at spise med, hverken morgen eller af
ten!! (Hvilket var rigtig hyggeligt). 

Vi havde medbragt DSR's dobbelte kabinetelt. Det telt, der normalt anvendes af dem der snor
ker' Formand Michael var sikker på at, han havde et tilsvarende. Så han hjalp os med at sætte 
det op. Det tog flere timer ............ ! 

I. dag: Efter smøren og gøren (og det var ikke årefedt, men solcreme!) gik turen rundt Thurø, 
med vand der var tæt på havblik!! Majbritt og Ole havde lånt en K2 i Svendborg. Det blev til 
frokost i Smørmosen og efterfølgende udkig efter den berygtede "Skårupøre"-is. Vi søgte for
gæves og fandt i stedet Mejerihavnen, hvor lokale troede, vi var faret vild, og gav os en cho
koladeis i stedet. (Kan anbefales). Aftensmaden blev nydt foran klubben, som dagen før. 

2. dag: Vi planlagde Tåsinge rundt, men endte i stedet i Lunke-bugten. Nok pga. for stor en 
middag aftenen før ........ ! Det var ikke nær så havblik som førstedagen. På vej hjem stoppede 
vi ved Valdemars slot og traditionen tro, tog vi fællesbillede på trappen foran slottet. 
Aftenen foregik i "vilde" Svendborg, hvor formand Michael viste os rundt. Michael var med 
pil en "hænger" (låne penge) hos Winnie. Sidst på eftermiddagen tog Ole afsted pil "flipper 
højskole" og Majbritt log hjem for at blive klogere. 

J. dag: Vi sejlede til Ærø og blev indlogeret hos Winnies fætter i Skovby på nord kysten af 
Ærø. (Hende skol! huske al tage med pa fremlidige ture' Hun har allid noget j{lmilie el/er 
nogle venner, hvor man kommer frem (Del indbefaller overnatning, storslået aftensmad. bål. 
snobrød osv."). Om aftenen, før middagen, tog Tina ogjeg en stille tur i lav sol og igen, total 
havblik. PERFEKT" Senere den aften, lokkede fætter os ud på lokale cykler, for at se Skovby 
og omegn. Det blev en skæbnesvanger tur, som andre betaler masser af penge for, for al over
skride grænser. Vi fik den helt gratis og ikke med helt de sanune forventninger som folk der 
betaler. ..... Det var mountainbiking op, ned, igennem og under uhøstede marker, bakker og 
jordhuler. 

4. dag: Dagen startede med Yvons hudblokker, da vi efterhånden var ved at være ret solskol
dede. Vi roede fra stranden i Skovby til Ærøskøbing, videre ud til Urehoved. Ved Ærøskøbing 
var stranden hvid med sandbund, sil det I ignede en blå LAGUNE,,' Det var for resten også 
havblik!! Det kunne ikke blive bedre. l vejrmeldingen talte de hver dag om regn. Så vi priste os 



havblik" Det kunne ikke blive bedre. I vejnneldingen talte de hver dag om regn. Så vi priste os 
lykkelige, s~ længe det varede. Det vi ikke vidste eller turde tro, var at det gode vejr blev ved 
hele ugen!! Vildt! 

5. dag: Vi rykkede anneks-pælene op og flyttede til Ærøskøbing campingplads, der lå op ad 
den "blå lagune"-strand. 
Om middagen, hvor vejret var bedre end det har været i flere år, roede vi til Marstal. 
På tilbagevejen, blev vi "lige" ringet op af Jens Reimer, angående vores campingpas. Det var 
lidt vildt at ligge på vandet og tale i telefon med en fra fastlandet (han var i Tyskland)!'. Han 
ville da også have at vi "lige" faxede til ham" Det droppede vi ............ . 
På campingpladsen fandt vi på en ny anvendelsesmulighed for vores presenninger! Læg pre
senningerne ud på en bakke. Smør dig ind i brun sæbe eller noget andet fedtet. Kast dig ud på 
presenningen og du vil få en dejlig glidetur.. .............. . 

6. dag: Endnu bedre vejr, mere havblik - og det er rigtigt! l! 
Vi roede op til Skovby, til "vores" familie og sluttede ugeturen af med at ankomme tilbage til 
Ærøskøbing kL 16.30, hvor stormvejret startede kl 18.30 med masser af regn! 

Generelt har turen været perfekt, også mht. vejret. Det kan anbefales at tage en "ren" kajakrur, 
hvor der er plads til kajakkerne på bilerne. Det gør at man kan flytte sig til læsiden, hvis man 
er uheldig med vejret og ikke er superroer i stonnvejr. 

Ellers er der ikke andet at tilføje, end at Ole Kammersgard stadig har nakkespændinger efter 
Thurø rundt. Så hvis der er nogen i klubben der kan hjælpe ham') 

IO 

Jeanelle Lund 

Deltagerne på Svendborg-kajakJuren/orsamlet på trappen/oran Valdemar SIa/. 
Fra venstre, bageste række ses Peter Lilpper/. Majbrill Jensen og Tina Voer. 

Forrest/ra venstre ses Jeanelle Lund, Ole Kammersgaard og Winnie Werborg 
Foto "leane Ile Lund 



Henley W omen' s Regatta 1999 

Så har jeg nok en gang roet mig igennem et spændende kapitel i min engelske ro-saga. Henley 
Women's Regatta afholdtes i weekenden den 19-20. juni for 12 gang på samme del af Them
sen, hvor The Henley Royal Regatta (som er for mænd) den 3-4. juli afholdes for 150. gang i 
år. 

Women's Henley har været denne sommers primære mål for mit hold, og de 6 regattaer vi har 
deltaget i de forgangne måneder er alle blevet brugt til at finpudse vores "ræser" strategier. 
Forrige weekend var vi en smuttur forbi Henley på vej hjem fra Reading Regatta og ro på ba
nen for at kunne føle os 'hjemme', når slaget for alvor skulle kæmpes. Samtidig kunne vores 
styrmand eksperimentere med, hvor tæt han kunne gå på de berømte 'booms' der afgrænser 
banen og dæmmer op for dønninger fra forbipasserende både. The booms er nogle lange solide 
træ lægter fastgjort til en række pæle, der er hamret ned i tlodbunden. Hvert år er der hold, 
som kommer for tæt på dem og enten knækker årer eller 'bare' mister tid. Selvom vi som roere 
i en firer med styrmand ikke behøver tænke på styringen er pælene, der vel stikker en l y, m op 
over vandet, og ' the booms' med til at gøre oplevelsen af banen noget kJaustrofobisk, særlig 
når holdene ror side om side. 

Fredag den 18. juni ankom vi til Henley om aftenen og gik derefter en tur ned langs den 1.500 
lange bane for at diskutere vores strategier ved de forskellige pejlemærker. Ved Royal Henley 
er banen noget over 2.000 m lang (I mile og 550 yards) og ender foran den berømte Floating 
Grandstand og the Stewards Enclosure, hvortil kun særlig inviterede har adgang og mænd skal 
bære jakke og slips og kvinder kun lukkes ind hvis de bærer kjoler med søm et 'passende' 
stykke under knæet. Women's Henley som generelt er noget mere afslappet end sin storebror 
har mål længere nede af banen bl.a. fordi et arrangement af Women's Henley's størrelsesor
den, på en regnfuld weekend ville kunne ødelægge den omhyggeligt plejede græstørv på 
'Champagne plænen' og selv på en tør weekend ville give hele området et slidt og træt ydre. 
Og det ville ikke være i Royal Henley's ånd ! 

Efter at have vandret banen igennem var det på hovedet i seng og samle kræfter til den kom
mende dags udfordringer. Klokken 6 næste morgen var vi klar til at gå på vandet og padle den 
igennem en enkelt gang, for at være sikre på at vi var vågne og ikke alt for sitrende af nervø
sitet, når det første ræs skulle ros k!. 10.20. 

Vores kategori Club Coxed Fours var den næststørste i Women ' s Henley (kun overgået af 
University Eights) og hele 32 hold fra UK, Irland, Tyskland, USA og Sydafrika var tilmeldt. 
Det betød, at der skulle ros 3 runder lørdag og semifinaler samt finaler søndag. Der ros to hold 
mod hinanden af gangen og lodtrækning afgør, hvem der ror mod hvem i den første runde. Vi 
havde trukket University of Ireland (Galway) og på trods af ihærdige undersøgelser havde vi 
ikke kunnet finde ud af om vi skulle være nervøse eller rigtig bange. Mange af de øvrige hold i 
kategorien har vi mødt og slået tid I igere på sæsonen, og det havde naturl igvis værel rarere al 
starte med en sikker vinder. Vi kunne på den anden side også have trukket Trident University 
fra Sydafrika, som forrige lørdag gav os klø i finalen i Reading, så maske var el ukendt hold 
ikke det værste at lægge ud med. 

Starten gar umiddelbart før Tempie Island, som er en lille idylli sk ø midt i floden. Ifølge vores 
træner - som i tidernes morgen (godt han ikke læser DSR nyt') havde hjemmebane i Henley -

11 



kommer vinden <lltid tTa en retning så starten ligger skæmlet af øen, til gengæld rammer den 
holdene ret pludseligt fra styrbord efter en 40-45 sekunder. Her skulle vores første push indle
des, så vi forhåbentligt kunne forlade de overraskede irske piger og ~ldde i ro og mag på dem 
hele vejen op. Sådan skulle det imidlertid ikke gå. De irske piger var store - på alle ledder - og 
vi måtte derfor bruge vores 45 sek. push på bare at komme ti Ibage efter deres hurtigere start. 
Langsomt fik vi gnavet os tilbage og etter at have brugt alle vores små tricks i fonn af pushes 
og den helt store afslutning, lykkedes det os at vinde med en enkelt længde. 

Dct var tydeligt at se på de irske pigers skuffede miner, at de havde regnet med stadig al være 
med I konkurrencen senere på dagen og måske oven i købet og.c;å søndag. Men Henley er lig~
som stoleleg, halvdelen af stolen fjernes i hver runde, og er man uden stol nar musikken stop
per, ja så er man ude I ige meget hvor hurtigt man ror og hvem man ror imod. En lille time efter 
irerne var gået på vandet for at varme op til første løb kunne de derfor rigge deres båd af og 
trille tilbage over slenemc. Mit hold kunne derimod ro ind med klubbens første st..jr - nogen
sinde - på Henley banen i posen. 

Næste løb midt på dagen var mod Oxford Brookes. Vi slog både deres A og B hold stort ti! 
Monmouth Rega~ men denne gang mødte vi en ny kombination og det gik det ikke helt så 
nemt. rør start kuru)c vi høre Brookes træner prøve at gøre os nervøse ved at rabe til sit hold, 
at de sku Ile huske hvor på d i stancen de var stærke og al de nok 5ku Ile vise det ti I Excter denne 
gang. l det hele taget er del flittigt brugt, at de roende holds trænere pisker af sted på cykler 
langs bredden og raber og skriger til eget hold for at psyke modstanderne: "That's it giris, y
ou're coming through them now", "Go for it, they are looking tired, you are breaking them 
now" osv. Der var dog ingen panik og kun fuld koncentration hos os indtil et godt stykke oppe 
af banen. hvor vi kom for langt ind mod midten (de la baner er ikke opdelt med bøjer) og så 
dommeren - som følger løbet fra en fantastisk lækker poleret lræmotorbåd hele vejen op af 
banen - hæve sil !lag og rabe 'Exeter move to Berkshire, NOW'·. Kunne vores stynnand (som 
ligger i stævnen af båden) høre advarslen eller vores febrilske gisp til ham, eller skulle vores 
glorværdige karriere ende med en dlskva!i fikation før den ngtig var startet. Del gik dog, og vi 
holdt akkurat Brookes på afstand op ti I m~1. 

Dagens sidste løb var mod Staines Rowing Club. Staines havde haft. to forholdsvis lette løb 
forud for kvartfinalen, og vi vidste derfor, at hvis vi skulle have en chance, skulle den virkelig 
have med gummistøvlen fra starten af. Vi kom da også først ud af læ'en fra Ternpie Island og 
skubbede fra Staines, så vi 1.000 m oppe ad banen havde frit vandt imellem os. Vi nåede dog 
aldrig at føle os tor sikre på sejren, lor pludselig tog fanden ved Sta;nes, og de kom brølende 
tilbage. Vi kæmpede forgæves og så dem langsomt hente mere og mere og til sidst forsvinde 
helt bag os. På løbets sidste 500 m hentede de således hele 3 ydmygende længder på o~ og 
vandt med lill længde @ 

Da vi efter løbet sad og sundede os og prøvede ål lrøste hinanden oven på skuffelsen, var det 
pludselig som om en slor sky gik for solen og henlagde hele bådpladsen i mørke. Vi kiggede 
op, og sf! at slagskyggen skyldtes fire enonne kvinder fra Wallinglord, der skødesløst daskede 
af Sled med deres båd under annen efter at have tværet Triden! UnIversi!)' ud i den anden 
kvartfi nale. Vores hold havde kun med nød og næppe gi vel Tri dent kamp ti I stregen i Reading, 
s<1 vi vidste, at Staines-pigeme i kke ville kunne hvile roligt på laurbærrene denne nat. 

Nu da vi var slået ud, havde vi pludsel ig tid til at kigge på reganaen og se lidt roning. Så da vi 

. De to baner benævnes henholdsIIIs Berkshlft~ og Bucklngharnshlre efter de to 'shlres' floden afgrænser fra hinanden. 
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var kommet til hægterne søndag morgen, trissede VI Igen ned ti l Remenham Fann og sad og 
nød solen på plænen langs floden mens serni- og tinaleløbene piskede forbi. Vi dyrkede også 
flittigt fænomenet 'Retail Therapy', også kendt som 'trøste-shopping' i de mange opstillede 
boder med udstyr fra alverdens udbydere. Vi var desværre kommet for sent op ti! at nyde at se 
Staincs-pigerne ro direkte ind i en boom dter start og tabe semifinalen ti! Wallingford (Ha!), 
men med nyt rOløj for hele næste måneds madbudget i poserne, så vi Wallingford-amazoneme 
vinde suverænt over Nottingham i finalen. 

Nu er vi så hjemme igen. og kan begynde træningen til de engelske mesterskaber den 17-18. 
Juli. Forhabcntlig dukker Staines også op i Notting,ham S3 vi kan fa HÆVN! Vores bedrifter i 
Henley-upon-Thames er behørigt hyldet i Exeters lokal <1vis, med stort flanerende billede af 
'the Henley Stars', men andet havde nu også været underligt i hetragtning af at sprøjtens ro
skribent er medlem afkJuhhenQ 

Kærlig hilsen og haven fOr1sat god sommer 
Karen Jensen 

Intemet l inks til Henlcy arrangementeme: 
Women's Henley Regatta: 
htl p:l /www.l ialhaeh. demon.co. ukJhwr/ 
Hcnley Royal Regatta: 
hn p://www.hrr.co.uk! 

l - -. _.- ------ - -I 

[Hvem har stynnandsret? 1 l 

; Vi har ved enkelte lejligheder registreret både, hvor hverken føreren eller roerne var registreret 
med slyrrnandsret iOSR's medlemsregister. For en god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom I 

på, at det ifølge klubbens reglement kræver styrmandsret for at føre en båd inden for kJubbens i 

dagl ige rofarvand. Hvis en af klubbens både føres uden styrmandsret, kan bestyrelsen fratage i 

medlemmet ret til at benytte klubbens materiel. 

For at få overført sin srynnandsret fra andre klubber, sknl man som minimum have fulgt det 
teoretiske styrrnandskursus og været en lUr igennem kanalerne med en erfaren styrmand. Styr
mænd fra københavnerkJ ubber kan som regel få deres styrrnandsret direkte overført. 

Det kræver dog, at i nstnlktionsrochefen eller et andet med lem Cl r bestyrelsen kontaktes for al 

fa overført rettigheden. 

I Hvis du er i tvivl om, om din stynnandsrenighed (eller anden rettighed) er registreret. kan du 
: kontakte mig. helst på emaJl (mrunge@email.com). og fa rettet din registrering. 

L Mor1en Runge Poulsen 
!nslrukt ionsro chef 

- - --- - - ------- -- - .. _- ------~ 
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Stafetten 

Denne gang er stafetten nået frem til en rigtig kaproer. Mads Haubro er både stor og stærk, han 
er stadig på vej frem i karrieren, og så er han tung roer, hvad vi jo ikke er for vant til i 
DSR. Måske er der ikke så mange, der kender Mads nede fra Klubben, for inriggerroning går 
ikke rigtig hurtigt nok. Og fester er heller ikke det, Mads gør det mest i, der skal jo trænes. 
Men hvis jeres vej skulle falde forbi Bagsværd, så er han der. Og da han altid er glad og i godt 
humør, så er han en af dem, man kan ru hjælp hos, hvis man er ny derude. 

NAVN: 

FØDSELSDATO: 

HØJDE: 

SKONR: 

STJERNETEGN: 

HOBBIES: 

YNDUNGSDYR: 

YNDLlNGSFAR VE: 

YNDLlNGSMUSIK: 

LIVRET: 

SPORTSIDOL: 

ROMÆSSIG BAGGRUND: 
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Mads Haubro Petersen 

22. 04. 1975. 

191 cm 

46 

Tyr 

Roning. Film. Mads elsker film og er ret altædende. 
Han går i biografen 1-2 gange om ugen. Og film skal 
ses i biografen. Videoen er en nødløsning. 

Ingen specielt (men han når at se mange ænder på en 
uge). 

Grøn 

Også her er Mads ret altædende, lige fra hård rock 
("Offspring") til "Det brune punktum" (Bellevue
forestillingen kan anbefales, siger han). 

Endnu engang er Mads altædende. Han indrømmer, at 
han faktisk er ret madglad. Et par favoritter er forloren 
hare og rigtigjulemad (ja, ja, de tunge roere har del 
godt). 

Mads har ikke nogen idoler, men han synes Reedgrave 
har gjort det rigtig flot ved at være på toppen i så mange 
år og ved al tage så mange medaljer. 

Mads er født ind i roningen i Kerteminde. Hans far 
var 2/10 sekund fra et DM i I x letvægt, som dengang 
var adgangsbillenen til VM. Mads roede kun inrigger 
et par måneder, så gik det ikke stærkt nok, og han 
startede så karrieren i begyndersculler. Og allerede i 
92 var han med til junior VM. 



MEDALlEST A TISTK: 

MAL OG AMBJTlONER: 

Jun DM 92 2x (sammen med sin bror) 
Jun DM 93 Ix 
Sen A DM 97 2x og 4x (For DSR). 
Jun VM 92 Nr 4. 2x (også med brormand). 
DM i ergo. Både som sen B og sen A. 
(Faktisk var Mads kun 1110 sekund fra de 
forjættende 6 minutter, som der kun er 2 i Danmark, 
der har været under. Den ene er vores egen Niels 
Hyldager). 

At tage medaljer til VM, helst i en holdbåd som 2x 
eller 4x. Desværre kan han ikke nå det i ar, da hans 
4x-hold lige er blevet splittet op. År 2000 er jo OL-år, 
så det er hårdt at træne så meget mod noget, der ligger 
flere år ude i fremtiden. Men måske kan vi håbe på et 
par World Cup medaljer til næste år, hvis de kan få 
samlet et godt hold. 

Privat vil Mads gerne være glad og nyde livet. Og her 
bruger han roningen til at være i balance med sig. Træ
ningen bliver så væsentlig en del af livet, at det er svært 
at holde humøret oppe i perioder uden. 

DEN VÆRSTE ROOPLEVELSE: At blive nr 15 i 4x til VM i 1997. 

DEN BEDSTE ROOPLEVELSE: 

UDDANNELSE OG ARBEJDE: 

HV AD VILLE MADS LA VE. 
HVlS HAN IKKE ROEDE: 

ROS OG RJS TIL DSR: 

(Tja, vi er nok nogle stykker, der synes, det er vildt flot 
overhovedet at være med til et VM). 

Der er ikke en enkelt oplevelse, der står alene, men 
den følelse af kraft og glid og balance, det er, når en 
4x virkelig kører, det er det bedste, Mads kan opleve. 
Men det har han så også kun oplevet 3-4 gange. 

Mads bliver snart maskinmester og frygter sa, han 
skal aftjene sin værnepligt ved at blive sendt ud at 
sejle, (for så kan han jo ikke træne, vel ?) 

Tja, han ville i hvert fald blive rig, hvis han begyndte 
at arbejde ligeså meget i stedet. Men sport skal der til, 
og da Mads spillede basket for sit gymnasium, syntes 
han i hvert fald godt om det. 

Mads kender bedst kaproningsafdelingen, men der 
synes han, der er blevet taget godt imod ham. Man 
kan tale fornuftigt om tingene, og hvis der er 
problemer, bliver der lyttet. (Mads hører nu heller 
ikke til de besværlige). 
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Mads er glad for de nye indendørsfaciliteter i klubben 
og nu håber han bare. at der næste gang bliver rad til 
nogle nye både til de tunge roere også. 

Jokum Poulsen 

Mads Hal/bro. her "skudl" ved ergomeler-DM af Melie Bacher 

S)oSTE NYT. SIDSTE NYT. SIDSTE NYT '--, 

Ved Natio~~\ CUP i Hamburg fik THOMAS WILHELMSEN sølv i dobbelt-firer sammen II 

med roere fra Roskilde og Bagsværd. DSR iler med et tillykke l 
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RaIden Marathon - en oplevelse for de tålmodige 

Tekst ogfoto. Melie Bacher 

Der er mange måder at komme til Norge på. Således delte 13 af DSRs motion+-roere sig op i 
to biler og tog for at tage til Marathon-roning i Halden. Distancen foregår i Svinesund, der er 
grænsen mellem Sverige og Norge. Derfor kalder nordmændene arrangementet for Grænsema
rathon. I forhold til i fjor var deltagertal let noget beskedent. Således mødte I I hold til start i 
forskellige bådtyper. Et par hold tegnede Sverige sig for. Det samme gjaldt Norge, og DSR var 
tilmeldt med 3 hold i to 4-åres og en 2-åres inrigger. Yderligere var et hold fra Fredericia Da
meroklub tilmeldt distancen. Man skal være veltrimmet til opgaven, og det er noget af en tjans 
at ro de godt 42 kilometer, selvom man skifter ud med styrmanden undervejs. Arrangørerne 
regnede med at det ville tage kegler, idet Halden samtidig holdt havnefestival, men mange roe
re blev væk og derfor bliver det spændende at se, hvad man vil gøre til næste år og om man vil 
rykke datoen tilbage til august, som før. 

DSRs deltagere havde fået en lille ekstraopgave med hjemmefTa. Det var at samle alt grej til -
og pakke DSRs tre udstationerede både, der har ligget i Halden Roklub i flere ar. Det var før i 
tiden et hit at drage til Norges land for at ro på langture. Det er det ikke mere, og derfor fandt 
man det klogest at tage inriggerne med hjem fTa Halden. 

Supertrimmede drog vores roere ud på færden i de medbragte inriggere og to af DSRs udstati
onerede både blev også benyttet i marathonen. Holdet fTa Fredericia Dameroklub roede i den 
ene og i stedet for at kæmpe om placeringerne, havde de tre kvinder beslunet sig for at ro ruten 
igennem for at gennemføre den! 
- I må altså godt komme tilbage i ordentlig tid, så vi kan pakke traileren, sagde bladets ud
sendte til de tre mere- eller mindre gæve jyder! 
- Vi går ikke efter nogen bestemt tidsplan, for vi skal kun ro ruten igennem for hyggens skyld, 
kvidrede de tre Fredericia-kvinder. 

DSR's mandskaber var ikke taget helt til Norge for at hyggero. De gik efter topplaceringerne, 
og det lykkedes da også at sætte sig godt og grundigt på den øverste del af resultattavlen. 

På vinderbåden sad blandt andet Jacob Thesander, der forrige år vandt marathonen i single
sculler. Han havde slået sig sarnrnen med Jeppe Kalla!, Niels Hyldager, Brina Kristoffersen og 
Susanne Mikkelsen, og det gav åbenbart, idet holdet vandt overlegent foran de andre deltage
re. På trediepladsen kom: Mette Carstensen, Karen Thinggaard, Trine Poulsen, Esben Paludan 
og Thomas Felland. Og på femtepladsen blev det DSR's Lars Haut, Michael Qvist og Peter 
Tanggaard. 

Efter læsningen af to af de udstationerede både, var det blot at vente på Fredericias damer. Det 
var en flok mere eller mindre trætte og til tider noget utålmodige roere, der pænt sad og vente
de på at de jyske kvinder skulle komme i mål. Efter halvanden times venten var der intet sket 
og alle var ved at bryde op og opgive ævred, da man kunne ane de adstadigt roende damer ude 
i horisonten. De kom i mål et kvarter over fem og dernæst kunne vi læsse den sidste båd på 
traileren, hvorefter Mette drog tilbage mod Darunark. mens de tretten DSR roere sarnrne aften 
på behørig vis blev hyldet i Middelalderborgen, der knejser flot på klipperne over Halden By. 

Mon ikke DSR gentager succesen til næste år i det norske. Det kan man godt forestille sig og til den tid 
er der da heldigvis ikke nogen udstationerede både, der skal lånes ud tU"hyggeroning"!II 
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Sorø-regattaen 1999 

Teksl ogfolo: Melie Bacher 

En af årets mest populæreste regattaer er Sorø Regattaen, der igen kunne smykke sig af rc
korddeltagelse. 
Det er her, vores roere kan ta rigtig god konkurrence af roere fra de øvrige nordiske lande, og 
selvom landsholdsroerne var i fuld gang med at se frem mod Luzern, vistes der flere spæn
dende finaler i det sjællandske. 
For DSRs kaproere blev det til flere flotte placeringer, og nogle kunne sågar drage hjem til 
storbyen med ædelt metal i taskerne. 

Thomas Kntmholl og Chris "I can"1 remember his name", blev nr. to i lørdagens finale og 
vandt sørme om søndagen i mændenes toer uden. De slog blandt andet det hold fra Trænings
center Nord, der blev udtaget til Nations Cup. Det var Krummes første rigtige kaproningsme
dalje, og der var selvfølgelig smil over hele femøren ogjubelscener, da sejren var i hus. 
Krurnrne og Chris fik blod på tanden og så frem til den Internationale Københavns Regatta 
men desværre måtte Krumme trække sig på grund af mononucleose - bedre kendt som "kysse
syge" på dansk. Det er en form for lUrtelvirus, der ofte gør sportsfolk ukampdygtige i 1-2 må
neder og spændende bliver det derfor, om Krumme når at blive kampklar til DM i september. 

Cecilie Askov-Christensen ror firer uden styrmand, og holdet gjorde god figur i Sorø og blev 
prompte udtaget til junior-VM i Bulgarien. Det er DSRs Morten Tibian, der er træner for pi
gerne. 
Claus Frydendahl viste ligeledes særklasse. Det var i drengenes dobbelt-firer, hvor resultatet 
var så godt at også det mandskab fik en billet til ju~ior-VM. 
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Jørgen Theil og Brian Mol/ke Sørensen har forbedret sig gevaldigt i hver sin single-sculler, 
Theil ror veteran, 54 år, og blev en flot nr. 2, Brian opnåede også en flot 2, plads i letvægts
single-sculler, mens det blev til en mere sekundær placering om søndagen. 

Thomas Wilhelmsen ror kombineret dobbelt-firer med roere fra Bagsværd og Roskilde. Mand
skabet viste særklasse i Sorø og vandt finalen overlegent. 

Rebecca Erichsen og Ma/hilde Kellermann ror letvægtsdobbelt-firer og blev nr, 3 i søndagens 
finale, 

Lisbeth Marner og Anelle Tornehøj har ikke ligefrem et hav af ædelt metal bag sig, De to har 
roet i flere år og ror i år motionskaproning, Derfor blev de meldt til i begynderklassen i Sorø. 
hvor de begge dage vandt overbevisende, 

Pia Widenhorg prøvede lykken i begyndersculler. som hun vandt, og der blev også prøvet 
kræfter i damernes åbne klasse i letvægtssingle-sculler, hvor hun opnåede en sekundær place
ring. 

Mads Haubro var suveræn i herrernes single-sculler og tog sig af sejren i både lørdagens- og 
søndagens finale, 

Troels Andersen, der normalt ror toer med Jacob Hansen havde, i dennes fravær, slilet pjalter
ne sammen med ell roer fra Lyngby, Det blev begge dage til pæne trediepladser i herrernes 
åbne klasse, 

I Sorø fik DSRs nye træner sin debut. Michael Pedersen, Lyngby Roklub, har indvilget i at 
være behjælpelig resten af sæsonen. da Torben "Gustav" Knudsen har milttet trække sig, grun
det tidnød, Christian Vinkler har det overordnede ansvar for træningen af DSRs kaproere og 
han var selvfølgelig også tilstede ved bredden af Sorø Sø for at se om alt gik rigtigt til. 

Lisbeth Marner og Anelle Tornehøj fik medaljer med hjem 
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Tre danske ropiger har trukket sig fra 
international roning 

Tekst: lvfeue Bacher 

Det er vist ikke set før i den danske roverden, at tre markante kaproere indenfor en kort tidspe
riode, helt uafhængigt af hinanden, har trukket sig ud af rampelyset. 
Først var det Mette Bloch, der efter en gevaldig pause fik kæmpet sig tilbage til verdenseliten, 
men ikke kUTUle få tingene til at hænge sanunen med den private del af sit liv. 

For et par måneder siden gik chokbølgerne over det ganske land, da en af verdens kendteste 
scullerroere, Trine Hansen, pludsel ig meddelte, al hun trak sig ti lbage fra al landsholdsroning. 
Trine startede på politiskolen sidste efterår og fandt hurtigt ud af, at hendes nye liv var svært at 
forene med roningen. 

Det er ikke mere end få uger siden, at DSRs egen Lene Andersson pludselig meddelte, at også 
hun ikke ''ville lege med" mere. Lene var sammen med Anna Helleberg vores håb i letvægts
dobbeltsculler. Men det er ikke nogen hemmelighed, at pigerne til sidst havde svært ved at 
finde den gode rytme i båden, som de havde i starten. Helt galt gik det ved udtagelsesregartaen 
i Luzem, hvor Lene og Anne slet ikke blev placeret. Efter et par dage i tænkeboks, kom Lene 
til den konklusion, at hun havde mistet lysten til ,H træne. 

Modsat de andre piger: Mene, Trine og Anne, startede Lene med at ro kaproning i en sen al
der. Hun prøvede ikke den naturlige overgang fra junior til senior, men startede som senior
roer i DSRs kaproningsafdeling. Hun var meget ambitiøs, og i modsætning til mange andre 
elskede hun at træne, hvi l ket også gav resultaternc. Men selv for Lenc Andersson blev det for 
meget, og hun valgte at trække sig tilbage. 

Lene kan denned prøve det, alle andre kaproere ikke kan. Hun kan holde ferie og holde fri, nar 
del passer hende, uden al nogen forlanger, hun skal stå klar til at springe ned i en båd og ro op 
og ned ad baneme på Bagsværd Sø. Det må være en befriende tanke, og Lene er temmelig sik
kert lettet over, at hun tog sin beslutning. 

Tilbage er Anna, der til alt held i elvte time kunne "sætte~ sammen med" Malene Busk fra 
Sorø Roklub. Anne startede selv sin karriere i Sorø og kender alt til træningen hos familien 
Busk. Pigerne satser kraftigt pa at blive udtaget til OL. Foreløbig skal de bevise, at de er gode 
nok, og det kan de passende gøre til VM, der finder sted i SI. Catharines i Canada om få uger. 

Se flere af Mette Bachers regattabilleder på opslagstavlen 
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Udtagne DSR-roere 

Som nævnt andetsteds i dette blad, har vi fået udtaget juniorer til VM. Her følger den samlede 
liste over VM-udtagne roere: 

Junior-VM: 

Senior VM: 

Cecilie Askov-Christensen: 4-
Claus Frydendahl: 4X-

Karsten Nielsen: I X,letv. 
Anne Hellcberg: 2X, lerv. 
Maria Vraa: 2-
Christina Rindom: 2-
Mette Mathiesen: 2X 
Bianca Carstensen: 4X
Eskild Ebbesen: 4-, lerv. 
Thomas Poulsen: 4-,lerv. 
Thomas Eber!: 4-, lelv. 
Bjarne Kallesøe: 4X-,lelv. 
Morten Skov: 2-, lerv. 

Pia Widenborg vandt begynderklassen, men roede også senior i Sorø 
21 



Orienteringsløb 1999 

Dato Løbstype Skov 

08.08 D Sandflugtsplant. 

15.08 D-stafet Døndernes Hegn 

28.08 6.Div.mafch Jyderup skov 

29.08 B Ll.Hareskov mm 

05/09 B Teglstrup Hegn 

08.09 B-natløb Boserup skov 

15.09 B-natløb Klosteris Hegn 

26.09 Gåsehusløb Ravnsholt 

26.09 C Buresøskovene 

29.09 B-natløb Geel skov 

Gåsehusløb: Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 12 
3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km 

ØVTige løh*: Johan Frydendahl tlf. 38 176252 (arb.) 
Engbakken 27 
2830 Virum 45 85 8605 (priv) 

*(14 dage før) 

Divisionstumeringen, 6. division 

6. division består af 6 hold, og i forårets løb, som fandt 
sted den IO. apri I i Skjoldnæsholm, opnåede Roklubbene 
(et samarbejde mellem KR, Maribo og DS R) det helt 
usædvanlige at vinde 4 ud af de 5 matcher, og 
Roklubberne er således placeret på 2. pladsen. For at 
bevare delU1e placering er det vigtigt med stor tilslutning 
til 2. runde, som finder sted den 28. august i Jyderup 
skov. Tilmeldingsliste på opslagstavlen. 

Arrangør 

Vestsjæll.Skov 

S.G. 

Holbæk Ok 

Ballerup OK 

Søllerød OK 

OK Roskilde 

H.S.O.K 

*** DSR H* 

PI-Kbh. 
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Formand: 
Henrllng Rasmussen 

Normawej 14 

2000 J- redenksberg 

V36464767 
e-mail: hr@edim:1tic.dk 

K a prollingse bel: 
Søren Aasnlul 
Borgm. Schneider~ Vej 60 
2840 Holte 
11' 45 4 \ 42 80 
e-m<itl: aasmul@pos!5 tele dk 

Langtursroehef: 
Jens Reimer 
Gammeltoflsgade 6 
1355 København K 
'iii' 33 91 8997 
e-mail· jrei@novo dk 

H lIS fo rvlllter: 
Mogens Haut 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
V 39298499 
e-mail: m.haur@email dk 

Formand: 
Ronald Clausen 
Eng.elsborgvc.1 44 
2800 Lyngby 

'lil'45R8S886 

Kasserer: 
Johan f- rydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 

tf45858605 
e-mai!: engbak27@,mage dk 

I ns t ru kt ions rochd: 
Morlen Runge Poulsen 
Niels Ebbesens Vej 22 A, J.IV. 

1911 Frederiksberg C 
ff33 21 3484 
e-mari: mrunge@emall com 

IUjakrochef: 
Jacob Nordby 
Titangade 3 L 
2200 København N 
'iii' 3S 81 3889 
e-mari: nordb)'@post7.tele dk 

Køgemester: 
S usanne A gersna p 
H C. 0rsteJsvej 63 
1879 Frederiksberg C 
ff 353688 OS 

KontiDgeotkA',,~crcr: 

K un ~krl fil ige henvendelser· 

DSR. Strandvænget 55. 
2100 København ø 
erna i I: ol ehan 25@gct2net.dk 

ORI ENTERJ NGSSEKTI ONl:N: 

KJtsserer: 
N is C. J Schmidt 
Hvedevej 14 sI. 
2700 Arønshøj 
1t3R284871 

Sekretær: 
Karen Lauberg 
Gammeltonsgade 6, sl.th. 
\ 355 K øbenhavn K 
'iii' 20 15 32 I I 
e-mail: klaube@clp com 

Motions rGC bef: 

(vakant) 

Motion+: 
Lars B K~istensen 

Steen Brlles Gade 7. S. IV. 

2/00 København ø 
It 354284 S6 
e-mail: labk@novo dk 

Mil terielforvalter: 
Søren Larsen 
Dal~trøgel 85. 2 m( 
2860 Søborg 
ir 39677443 
e-mai!: slarsen@oes.dk 

Sekretær: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
28JO Virum 

'lit 45 858605 --------_._----------

23 



24 

o 
02634 ~HC 206 000 O 
BENTE HJ0LLER O 
NORDRE FRIHAUNSGADE 26, 4.TU O 
2100 HØBENHAUN ø 2100 o 21/11 1 ~ 

Arets vindere i Holden Grænsemara/hon: 
Jeppe Kollat, Susanne Mikkelsen, Niels Hyldager, Brilla Kris/offersen og Jacob Thesander 

Mere om Crænsemara/hon og kaproning i øvrigt inde i bladet. 
Foto: Mette Bacher 

.J 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polyteknisk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 8 * SEPTEMBER 1999 * 67. ÅRG. 

Langture til Alsace-Lorraine og DaIsIand i Sverige var blandt denne sæsons mange tilbud i 

DSR. Her en af de mange sluser, der skulle passeres på Alsace-luren. 



-I Mi' ·/lebAul,,,,I,, 

' :1"' fru lwftyul.lf·n ____ J 

S,mdagl·/uf pd ElrUnrS ... ' _____________________________ , 

L"'luIJ)/ur 4 

rUf ,,/I/n/m .. n "t Trekrnnn 4 

Io:onr",..d til l t\'iA-mulc:h 5 

IilubAupruni"K i DSR ___________________________ , 

li .. ,.",,,,, J"HIj .. " .tg Aa-mpl' II R(/lI(1' ____________ _ 7 

(.(Jllg,ur li/ DUJ.f/and 14. l. 1.8..1999' ______________________ • 

CJ"1-mnultiAprqgføm 19991]()()(): IJ 

...ll,·jtli,,/: <Il """i""vmring,," _____ 14 

Pfil'l4'ntUllOn /Jftnl1!uAI;OIr!ifo.::lll!fen 15 

Llllfgruf ril .1Ilu,"t' den S. ,il /8. juli /9'1'1 16 

OSN "; re,ulfa/n ,.,.,1 1I,·id(wU J(()f,;Jul" .SIjt'",dRh _ ___ 11 

INDltfELDEL SE; sl\e-r v«l iM \JdfyIOe og Irxlbeta!e 'r-:Jmt'Ido:!I""""'9'ro1<o:o1 Det\o:' lorefiro::leS på kOlTlor~ 00' I 
t>ådenal~ h-.:lbel(jjl"99" dæI<~e< de 3 f"'ffile måneders kontmgem 

KOffl/NGENT· opkl_~ kvart;}f~~ ISI fOOJd voa golO Ved oY~se af tlI!ta/lrogslnSl pIlI~ 8. gebyr på 
2~ Iv pi" rylcke< /-I".s rykke< _ryd5<el l ~onkellrdt""(3hng kan der $€1. bor1 f~ rykke< . me<1 get>y~ ... 0I bio ... " 0p
krævet QeI fØlgenoe kvartal KoflTlngente! er.50 I<.f pr l<vartal 

UDfIIELDELSE; Kan ~o:' gældende I~ 111. II •. 117 og 1110 og ~ Væ;"l' DSR 1 hæooje med mo~ J ~ 
v~ Gyldig vdmel<:\else lorelages vtld al ondl)etale el 9'roi<ort på n"',aqlog~' 3 00 /1/ DSR·s girolo.onto N 500 
34 66 sam1 voo at anløre ··udmeldelse- JliNn og adf= på den ØeI alll"oko:o1t'1 10m pc>!!I/">væI b6hoIdl'I" ( bil
lal lngSC/l!!len) Gllokortet e< dokuml!1ltatJO/l lor at udmeldelse hallunde1/l!ftIdrgl Sled og man 001 I f!9I!fl " ... ~ 
resse 9'3fT'rne 9iru!<v,ner'''9e<"1 Kont"'9",,,lopi<r"""'''ngsl<Oftene k.ln ,~ke arweodo!:$ lil WmeldeI"" ioje.[ ~ 
leise' okk e I<an an10res på d'sse 

OBS t iKKE AUTOMA TISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medll!!II1 og kooHogentphgl og ,odtIl '1(1. 
(j'9 vdmeloose har lur.Oet sted. uanæl om OSR·s lacrlrte!o:'I og ak~v 'le!er benytt~ E~~~ vd Iii ,"" finØe 
sled ved en reslance svalende 1,1 ,/, . I ars kontlnge'1t og restancen v,1 om nødv~ biNe 'f\ddn1g1!4 ved 
If"IC8SSO Ajle omkcmnlnge, 1 forb<nderse hermed be1ale-s af ~e<1 

I -- Btfledec 

L _ ____ _ 
Lars Bundesen. undtagen hvor andet er nævnt 

Forsiden: foto Steen Knudsen J 



c-.=-_· ___ A_k_t_iv_i_te_tskale_nd_e~_1_9_99. ____ J 
Dato Begivenhed 

2. september Skovshoved Roklubs Stævne 

4. september Kanindåb 

6. september Kvikmatch 

8. september KJubkaproning 

11.-12. september Tour de Gudenå 

18. september DM kortbane 

25. september Mølleåens Blå Bånd - kajakker 

2. oktober Høstfest 

3. oktober Løvfaldstur på FuresøeD 

30. oktober StaDderstrygning 

19. november Generalforsamling 

11. december Julefrokost 

31. december Nytårsfest 

Ud over ovennævnte kan der komme aktiviteter. der ikke er kommet til redaktionens kendskab. 
eller som bliver arrangeret med kort varsel. Hold derjor øje med opslagstavlerne l 

Nyt fra bestyrelsen 

• DS R's hjemmeside skulle være kJar i første version, når dette læses. Hjemmesiden har 
adressen: www.dsr-online.dk 
DSR 's e-amiladresse er: dsr(wdsr-online.dk 

E-mailadresseme lil de forskellige bestyrelsesmedlem
mer m.v. er endnu ikke på plads i skrivende stund, men 
disse kan findes på hjerrunesiden. 

I 



Søndagstur på Esrum Sø 

Medio seplt-mlK-r 19'J9 lIlTlil\gcn:r rtlotiOll!>UlhaJb'Cl 
SllwJiI!!.-~ l'oning på brum Sil. 

V, mødes kl. 10:30 I !-reucn., f><>rg Roklub. Surupvcj b. 

341;0 I·rc~.knshur!i:. 

Roturen kan hlivc 21 Ivn. hvis alle boJgu:'r inkluden.-s. undervej,; vil da blive holdt 1 .... ,.",,'1 

Efter vores rolur ~'r der mulighc-d f"r at bese,,/;" lOe\'ærdighi'drr i Fredcn,hnrg ~l(l4sh,I\C' {I kn 
Rcscrvcr('dt: IliNt:, Orchidegllr1ncricL Orangeri ng Ilnchav~) 

rkr er plads 111 lO-.!1 de llugen: I""r tilmelding ng na:nllcn: oplysning .. ",;c "r~I"g.~tavh:!l I 
slyngelstuen. 

Løvfaldstur 

$.'-'f11 Cl afo;a....ot1cns sidste :JfTangcmcntcr ti/b)"ucr moti· 
onsudvalgc:t igen i Ar den trndit ioncJle Itf\'f;ddslur, hVOf vi 
ror pfl FUf'!tS"l"n, omg.ivct af skovens cfterårspragl 

Vi rnooc:s sø ndllg d .. t 10. kl. 12 .. 'U (det er dagen eller 
llØ<;1 r~'$lcn. derfor l'T m.,dctidspunklCl lagt lidt senere end 
Hml igl) i Rokluhbo:n I · ur~s.ø. Farum . hV'''""I:f\cr\'i sætter 
hilllhold og rOf FureS(tCrl rundt 

UndCl"\.<:i~ vil J~"r bl ive holdt klllTo.:p<lusc emen i Vcjlcso 
dlc-r i I·rcdo.:nk.'>dal. 

Tur til Holmen og Trekroner 

Mcdiu so.:plcmht.'T ,..lb'Cr n!otion,udllalgct at arral1 ~crt: tur Id 11o!rno.:n Ol; I f"I."kroner 
Ved alscnlle!.o;en afbladet til tryk _"af do.:l.!!. IJcmc endnu ikke på rlad~" ,il ltt)ld "J<.' md op,IQg5-
tavlen for n!t.TIn~'tt oplysnin!,:cr. 



Kom med til Kvik-match 

mandag d. 6. september kl. 18 

Den årligt ti Ibagevendende dyst, hvor der er masser af løb og masser af til
skuerpladser. 

Distancen er fra fyret ved indsejlingen til Svanemøllehavnen og ned til 
Paustian (omtrent 700m). 

Der vil blive dystet i følgende bådtyper: 

Vel mødt! 

4+ inr. for kanin-herrer (Spejlet) 
4+ inr. for kanin-herrer (Bolcheglasset) 
4+ inr. for kanin-damer (Damepokalen) 
2+ inr. for herrer 
2+ inr. for damer 
4+ inr. for herrer 
4+ inr. for damer 
gig 8+ mix (min. 4 damer) 
4+ inr. for bestyrelserne af de deltagende klubber 



lkr 8fhold~ kJubkaprOlling i I)"'R 

onsdag d. R. septemher 

Alk kan del'a~e 

.' f:r j/'f 1I"It'! uf)umlJ..-n f/m "l; 0X 11m I-,'IIM/. 

~n Injl. dlfl. en beui Uh ru IIJ, (,r,m</ltlll 

"a 1i1uJ.1c.'11It.· bol!:.'r dll Åunmwr l '"nll 
'u klurrr clu <ng/nu li"" hj"m"X(' Horm ~ 

Per Sleen. 

",-" , \Iut-hc::kflbing Roklub, )<JIl' tLtmc,k' udgJn~~pllnkt for en flot (IS \"ell} lO..ct 
la"~l lIr ud 111 Mon~ klint 
At vqrcl hch.,j, al \~ Ikke- I.:om rundt ulII M,m. Ix·tyder 11lIIIllrc Vi VlII~ 
alligcvel alJll b kunne leve (lJ1til d~'fllokalc ~IHndard rCIf" "M"n J(undt"' 

J nile lIaulund 1I1!-Jq~ '-lIV ude-n for roklubben. dl! vi hlc~' \oæk kcl al det 
trrum(crcndl' "1 OJ8". ug dct er åhcnhart dC"n Ild .. ~Olll rundture'll ,·atcr .. Nlr 
lilan Hil):! har vClrcl nled ~ I b ub l· llen. ,tr;. g,,, ni IC" elementer al"badclur og. 
Icjrh:vggc 

/'w Af,o o.\·!<'I"gmml 



Lørdag d. 2. oktober 
kl. 19 

afgodma masser d og musik 

Nænnere oplysninger om pris og menu 
på opslagstav len 



Langtur tilDals land 24. 7. - 1.8. 1999 

Sommer ng sol - hele \'cJen 19cnne:m' 

R!'J.'ed,·I/,/io!crrl<· Amll 'If,'. ""imm &INI,' F.lCurd [.'u. J~lLf, K(II(t,''' . .\'Ii'!' A. ,\'",,, {. Ol. 
Pia Sit:m' Tlla.>,w. hl>!1 "1! [)("U 

1.I·rdag d. 24 . Juli I 11<.1 IICfTl"fls:'ir IUtN dn..>g ~Ir [..a/I..:('I"I "g. hans 14 nd(kn.c oll :-'l~J,.· l t .. ,nkl 

"t,!~d p..'! kf)d.l.1Ub'\ hl de: U) Pc ~'l"T1''' t: ~ lu",:. n3.:TlIlCn; bl.'tqmd 1>",,1,111<1 IkJ ' .. r Jl.npn~ 
IIIa:1\J \'ar 1113.:1111. (>~ k\'mJcr ',II nc~1 \kn mdl."u j.t~I\:1l ~ik lild p:'l,kl' IKlhg..: gr .. ll. ~lulk ti 
Intn~por1LTI.~ 111 bi. hvor von.'S slulh: glUIgt:n! I{"skvil.. lI rag." (;nmt:. I't"rr",:n 'II! J ulh':-('Ilgo:o 
"dk mooc os , Igen vnr de! TI~'II<k KCJ),Cf, der Slod f(\f U3nspo.lf1t:lI. <II,"n .klll> .. ~.u~ 1.8 • ..10: 
Villy ",\.'rlaJlljanS<:fllll J.om .• Ia \.'n ~:iIl l ling kåde DSR-T\Xr,' g.,,1t il,,,, \ ,I:I\." lidi 3r cn tid" ... · 
iling 

Il!r~ll~ (.lmplngplads i Ed lli dcjh~ 'u.'d td <'II ","" hvor vi til ~("\ .... ~;I.·ll<: "p .. b~.: .. k c. lill.- ,,-\u
.mhus. der lå med Il lhlll'\'nde fIIm llVl el pænt st)'U: l' Ilde i :;øt'n Med h..:gq~tnn~ ,,\OmuTl('(k ~I 
J"'TWJ. kun I,'T :11 hlr\'e 1TW.d1 af L-n m ... get r"rtlJlTlcl I> ~kcr. dn havue ,a.:nk: ~,!,'. at ~kulk h~ jlJ~" 
~I~ m ... J kou,' I\~ el Inlndn:ång:! ham III 1.1 /\1.1 NI "Wir hnh<!n J~ h..: .... il.hh··. ,,~l Jc ...... )ld ... 
1k!l.,la~~ :u g\lllK"m~"1" Lan man Ikke ~lIl1c !Higet 'If' mod. m~n vi p~':l"\'eJ':o.. u.! :JII;\~,' d,.:m mde 
I saunllen eller ~li rpe dcrc~ It;UH' I.IS. ,uden \1 skullc{k ~hllnrne(k tllhaj.(e II I hf\.'( ldcn I kl \o';U" 

også und,,. o ... e(\' ... I<:1 ..... ·. "fil ~ I ~kulh: ILV)U(;e ut ta!!. ... ~allll;U:I' med r:!. .I:a:h dl.:. l-oad,·lh:. "., Il 
altid ha~d~ den ".od h!i",jcn. mcn Ikl ~ar alllg ... vcl for r...";-'\;1:1"11~1.1l P.i d,'u ud al .''I.·n. 1)";,,.'1; 
f>JI"SIC alten \.U Je. Ok~ 1''"'I·dll·. o;å han kllL~Jc I'P f N ,,,,med i.."f'· "~ IMr1II11 ... ,~,.;t _Juul"lk 
IlndlmoldnmgsuJvalgr:t al lUn! lill)vC'TTaS.kC 06 alle 11I,'d MI. I ":<jllllp 'WlflX' <lI; PII1J"lll:1dlk"1 
IkL ,'I' ~oJ131 SlaSh" ,'n lan)1lur m cd ... 1 hik cock!adpany 1,,1' al r:'>.L..: 1\\11.. ..... llIlIl'l'· I.kt hel.
LUgl'l VaT b·ld.·rtxlldr)mg...\"lv:llg~"1 \'1 hd på dcnn{' lUr. dn '\ linJe"'..:)' tii.. o~d{' Mlrj.I{'(I,· ,i..I""· 
lidtlSl.."f. Jris.h ('orr<-e Slim! Sllohf"l...J Ikke Ill\ sam!l1{'n samme :111m. Iltllurtieyis' 

I>H~'; i.. um bådl"'fle og ('T'I .... 1~f"ld reg.,,~Mc ug l!;.l.'llI' Kr\'l.h·f\ .... ·r~·. tt.:. hlll" .. ,Ik h, ... 01 lin \\'1 

m:d ""rt.! ha"m::n ha,'dC" "j ("Il lilie kflst: "'..:d al r.:. bus - bådtrlule r tJlhkl cU,a' h(u. l]l\'n \, r..: 
~llItl~'{k:1I knn:: <!TI '"mrnJn.:·· <l1l1\Ti snaren: crxl ilt Ia~l' ~p"l!tallt s"haf; hll,,,'n ! Il ... IIlI 1;Jlld: 
vi da ned hl ",Uldet. lil.. had .... ll" af trdiIcren (lJo( kom -.."! l1lddl~ a\:-In.l 1.1\:1 er":lle, .,t \ a::>,: ':'1 
~ll1åhlærCI ~,·m{k. nlr mÆI.:r r;)'I:UI~'\ur lan",~ khrrx:I)-ldl<:: L~sL~·1. 111:111\' i \J ''I-' 1)"r1t: ~;Jl1lk. 
S:\ hluk.l,. In·du:.n:rnd ()I~ \ \.It: ~I!l. \'1111 err gcnllen'lIll log lukkl·l..k" ,',"":11': I1wm '·1 sl"~: Ina.'~·rr 

ud III hh .. :>1)1"h"r<l ,tg haghoni. Ltl llIl'lngpl.:ltben I "hl'>.wm.ul..Ix.,.luJ .1' \'11 hik. 'nl;\' ... ·;JJl\pt: l 
fOONIJh.iU'" hYl!J..'CII,,1 kkmllmk mo:llem en hdl~"I"l"Tlullhil~11 og Je k~,.ak ~nallcrtl ".l kl" 

If!\'ni ngsl\.1llc jUl"!1 1"'.I.'1I\"f kl\alkrtfra."S om al!!'1lf.!." Nil"l·IlI.ID..1 l;.,,. ~Jr ~"Jt ""~ j.."ltl! JO:ll 
alkrr, M'l\"m VI tj~ \hih al V~l1l' OS pl. 1>11 vi sad !!l,.J1 p.tk~t:llndl \"')(\'" ~ovq ...... ,:r,';: l,,,· 

S.~gtl· 81 , ·aml,-." \"\'d IllYJ,;.gd~:'<''IIc:. ~kær h>r.1I rHllllln: , ... (If'. nrtrodut:eh'd..: IJoit"tlt: dt:1l 
~,mc ~.:I~~(lhsle:g '"hol1.-:l. hvad dm,: lo1'ældn: hl-Jo.kr. og så gnn.:r ... i andrl' .11 (kl" Ile: 

høver jeg sIge. ilt vi gl~ t idl i~l I S\'ng d.:n aft{'n 

Dag 3 stod vi Ojllr l endnu <.'11 s k.rn wbkutsdagog SIl!\(' kil'" nll" <.k"ll 1"1'1" nil!ul"J'll:t,l. ".~ 
T roJIon Her !mdl de l lidt metl al Il/. blrdo..'fK' kilet ind mdlcm 1r.J"'"'Tl I~·, 111"'" III ~cn!!.æld ItI ",11_ 
.~ bJ.lplads smllkl r~ l"pr,,:n at" <kn li Il..: ltJippe0. Pia 1a.'N'<"h.""o..·J~' tI"gk I\~kl'r.' ~a:-~. <.1\ Io I 
fik den f O( os se lv, I..an!l-l ud~ i \ktwt'n lå det lille hus 1- ""kll<.'l l. ~<'111 n ... rc efos t>e<;i..U\~\..: 
med mere en almi nd~l i H.1IJa:dc, l>en tlcj lige fJ indbød 111 J:dlc.h"dl1ln~ ,'g 1'; havdc hl'1dll>t ... l. 
huskel baded)Tene EVI!. "l!. htnud. D,: var i vandet. så s rmrt (II! '" dCI\'~ 51111111 det: h"'[ldenten 

• 



det så var midt om natten eller under en kaffepause midt ude i en kanal. Det var en fornøjelse 
at se dem boltre sig, og vi andre morede os med at fodre dem med halvvade kiks. På de føl
gende naturlejrpIadser droppede vi at slæbe bådene på land, da der sjældent var plads til dem. 
l stedet lå de for svaj, som perler på snor, og S3 smukke ud i de små bugte, der var som skabt 
til formålet. 

Traditionen tro havde Yvon en dyreoplevelse hver dag, ja, nog.le dage endda op til flere. El par 
gange svingede der sig ænder (red.: egern) fra træ til træ over hendes hoved, når hun var gået 
til ro pil en vann kJippe, og en dag kom hun til at sluge en flue' Myg mærkede vi ikke meget 
til, men til gengæld mødte vi horder afsultne dræbermyrer på størrelse med mindre mus - med 
hugtænder. Apropos fik en lille mosegris en grim oplevelse, da Annika trådte på den. Naturligt 
nok satte den tænderne i hendes fod -- vi ventede spændt på, om hendes stivkrampeindsprøjt
ning virkede. 

Dag 4 i Sandviken fik vi gæster: Anders og Trine dukkede op på motorcykel for at spise vann 
tunpasta sammen med os. Langtursbålchef Anders mødte her sin overkvinde, Bålette, der for
måede at starte et mindre SkI. Hans hål ved at smide en klods og et stykke Daim-papir på en 
halvdød engangsgrill. Anders' titel var i fare, og han måtte betuttet se på, mens Bålette ube
sværet svingede en dør med hængsler og det hele på bålet, men han hjalp da til med at få den 
vendt og var da også stadig den bedste til at svinge en øksi, når der skulle kløves brænde. Den 
næste morgen havde vi alle en usædvanlig dyreoplevelse, da vi blev vækket af en øredøvende 
larm a la soundtrack'ct til Hitehcock-filmen 'TugJene". En flok ænder var gået til angreb på 
vores madbeholdning og havde ædt det just indkøbte friske brød, men heldigvis havde vi vores 
langtursholdbare Netto-brød med - det holdt hele ugen og mere tii' Som bekendt har man kun 
det skæg, man selv sidder på, så et par vittige hoveder i vores lejr havde bundet en flok tonune 
øldåser på en nordmands kofanger. Ret morsomt at se på, da bilens ejer trillede ned ad vejen 
som en anden nygift og så pludselig opdagede dåserne' Men han tog da spøgen pænt med et 
smil og fik et par fyldte øld(tser som tak for god underholdning! 

.-' 

Badedyrel Edzard og en afslappet Theresa (f 010: Dorte Steiness) 

9 



I)el var nl,'.S!! i Samlviken. al vi li.r;1 hm1t: >-a!!.'lC"n <lin ue 1(1 hrwj~ Oh er n!! (julver. der ~lllg~" 
uln I-:h·er.pigell. lil~lds[ var tid d"i: I'åln:r. der lflt> :lI' 111<.;xl '>elren. d;J han vaf uen ~1;J.:rkc~le . 

Scl~s;l~t hlc~ ~(ln:s ll1edbr~gle .. 1 hnelkr omdøbt Iii hhv. Oher. (julver . I-,I v<:r og 1'.lIv .. "'I, ar, 

ha::ngigl ar l)f<llxllleme . 

. \.hn k~11 godt hlIH' lidt U'X1 ar <lI d<:-l1 fn,I<.l" luft, roning (li! ikke 1lI111d~1 aftcr-r"winc.. \~ Ul 
morgen sov vi k"lIckti~t over os! l),:. uer var vagn~~llidl;~t. h;I\'<lc ikh' lIf på, og h'n, ll~ !ko
kile t>1c. cnlj/;'.' "m. at Ot'gg(' deres ''' ..... !I"k t>ar~ var g.;I. ... :t i ~t~. tnr klnH:cn kunne d:1 <IIlluhs,t 
være 9" \Ien ,kl var den, og så kom <1"'1 dk!" fan p" j d~n lill.: kir! 

Dyrcliv'et i Daisiand er rigl Vi <...; mangc rk'gcm, fin-en. edderl",ppcr ,,~ ISo'!.:r ~a; der mall!;~ 
,kadcr Niels A lague Ih'l ud med ~11 ill1lxlncrL'mk bule p~ h.I.lrt: unucr.Jrm, llj.!: Pia fulbic up 
Il1l'U :<I:nc .. k~J~·hil\ud".:I a.·rlddsc Anllc([e kunl\e prak med en vabcl pli hagl'fl. "g l:k,rtc fUl'>lu
vedL' :ulklcn ~~'ll cl ;J!lcr-mwillg,uheld, I hL'n'sa bk\' uug dcn u(lver1Iulm: vmder. J,I hUri kLlnllc 
præ--In<: ell a1115<1 ~ton:l.ll\q'.1. Inl'n' ~1 vC1l1<:,k h'd I:n ,lu.....: AV' '[ il ~11 hdll ha,d~ <'I "[lId 
tkr,' ~Yi!\:l'lqn~h:r ombol d, og S,r I :lJl<:<:lul lillia;, t-u/.ard) ,vl,,~cde lOaianI d,'" til,!..~u<:kulllll~ 
,\P i "In\: ~nll<'- "g har h~nde lØr~kl.lCl i laJH.! I)o.Tclkr s" Ill:lll m~ ... t I h<:r<:s3 ifort cn L"nkclt h~' r -

r .. 'g\lmmi~t .. ~k, nlu hun skull(' i v;lIldel I d/Md viste ~ i g i l'vri~ ""11 <.'11 handtdir~1iig Ill;}Jld I 
Ikre Sil\lnli,'j\,'r, ,,'I ...... m da hall en ;lrkn wd håkl hcnkAS1~'1 "'g'Jc "I'fb på. jef!, SITlIIkr lig,'lidl 
læl'ldv(\.~k~ r" NIlei" I)(:~\'ærr<: hork- Nid, A Ikkc denne adv,ll'd, dH han lå. og spv , .... kll)!.1 
p" ~ il ene Ix-n I)a ,likl1alllm~n SINII vCJr,·t. \'1o!!-,1\'d,~ han ,:llcd\" hrat i ,kr, lro. or h:ln '.lr wd 
ni hhve brændt al'. hnn~ <;I)vcnde ben ml'glede at ba:r<, hnm, IWl\fcflcr han sl('lj! en dohhell <al, 

lollHlfIllle med ,krIIc h.~~ræns I\('no\,<:-r ell ITa,·,lammc Da dlmnirrj.:cm .. ' ,'fl<:r Inl!eftw,lgcll IIavde 
lagl sig. under;olj.,1e vi nmurligvi s, om han ":Ir k"1I)111el til skade 

Vi var lidI kedt: af, at "I ikke h(lHk mct cn DSH._slandn nKJ li1 alk b.lJCIlC, "j 1ul1c,pI!>cn rl~ 
;Ig cn hjc'mmela,el sllliH.kr (Ir Niel, 1\ ~ blå undcrdn..·ng(.· Ja, Ja. man må J" Imprnvlserc nogle 
!:,Ul1!;C II (.·nkl'lt hik uheld m~d h~dt:llc havde VI da [lå vcjen, da I ' ~a bllnkeJ~ ind i ~I w' 

lIIærkc. ("rdl hlln var lr.Jvlt <iplagcl ar: 11 kde eltn del r:\ h>rtel: Ilddigvis fik uhddcI "'~"" 
;.u\llrc f •• lgn. cnd al l :v1I ~kulk gin' tmleh~Jcn:" De IIniJl !!~ ~Iu~cr ~ar ~1I LlJionJnng. o~ I"I~ 
var men: dier mrnJrc f('rme med defl:" r~gall.:r og t11~ 'eKC ~n( )rc Il!]. Mdshllger nlCSI bln Uh 

l;\lm,Klig.hnl ~al [l~ pmvt:. m\~n .~;'\ h lr der da ~11I ..... ,\.agt~mcs s.",,k ~m~ hu...: at ~1 g.gC 1:>3, Ilg 
man ~u' JO altid ,nwr," ~I)krcme p.~ IlI lIanuen og tn!ngralcre.. 1 urcn bHd rx'L m;,u)~~ K , .,j:\ ~-

1lH>lIlenl .... :<I:IV""I Dorte m<'JllC h,)I!,k' ~Il !..;lmera læl Iii kmrrx:n. dll Nid~ A malIglede 11:I(I,'ri\:f 
rå dell '~r.;t~ h:ll\'lk'l aflun:n og Iun:dc 1:>3 enhv<:r leJlil0cd III al slJ,rlc he"ucs! 

I' lier I hc!\:~ stunt llleJ 1;'\lIcglcn, hlcv luren ~"rt~1 <:rt kcnd<: af. ')1:: ,i "ve~nall"de på den dc'i -
1i~'ll', 11'l1c-IIllc 'ol, som vi kun dd10,; I!\('d Cl cnkdl Iysker-Icl!. Her Sll ~i l1:\de Il<,!! sktonne51c 
~lllrwdl!<nlg og "I~lc~lpg,anli! "R IMd ~lilh~-..Jen og '"klscn u1. ul "ære merl' dkr nlllldr'~ 3Il'n(' i 
,O(t~marke" 

I kil ~"ht~ afkn IO!! vi jITi ..... n Ind li I ~l,lr ~toldrn !ll'ngtsl"r-. .... 11 ... r al have n~·,hh,mt Ilc.~t~m
m<:..~m",lfm" !"rsb~ om nt !la de II km d~rinll 1':n dejlijo: ,,"nnwratkn, h'or ~I ~p,sk mldda t-: 
uuclI!;)r [li'! CII fIL'li!.. rc~lauranl V"n~11 lru I(lm"klll' , ' j ~I\"rt :rI h~ Ic' t>c1Jcnlng~n ud ul dc'I, "~ 
I u/lIru lug kegler m<:(.1 ,in Ix:ma.:rk!1lllg '" 1\'1~ del er el1 hJgt kartolkl. der g.'i.r dtr , \'11 J~'~ ~cr
Ile ha' :>:ldan ~'n" r kr .... ,,1' kalle' Id karIm "g IOf'umkrlluld.lllllg, da g;l:~h.:nlc v<:Li Cl) h."'~l tr~'" 

~erlnl dukked..: ('P Il" rc~laLlr.Ullcn, I del ")OIld~IL' ImeJc \'1, ..lI d~'1 m;\lk' va.;n: Cll ln--ssak,t. 
!lK'n ,n,ul \Cd JO ~Idriji!, hv,'rdaJl ungckvnanJ.J kla:dct "S I den s\' .... I\~kc {".km.lr!.. I 11\ ~'n f~rd ~'r 
~,'Wt-.. ,) -~Ll il. ovcrskæg ug. l1\ckunih~rhår ~ l aJlg in, lidi ,Ippclsinfri "af d ... r"!.. ,,l ~' lb h .... llcr Ikk..:, 

'" 



så det er ikke kun i Helsingør, at svenskerne er fulde. Mens vi ventede på vores taxi, kunne vi 
fornøje os med at betragte diverse kiksede personers vaklen ned til deres biler for al køre hjem. 
I Bengtsfors har man ti Isyneladende ikke noget diskotek, så man har kompenseret ved at ind
lægge disco i hyens eneste taxi. Godt gang i den med Smokie på fuld hammer og headbanging 
på bagsædet! Lidt trist al komme hjem til en mørk lejr og tanken om, at skulle vende næsen 
mod DK den næste dag, og de fleste besluttede at sove uden for under den udspredte presen
ning for al få det meste ud af den sidste nat og hinandens selskab. 

Villy havde dog ikke helt glemt os, selvom han ikke selv ville fragte os i år: På hjemvejen 
overbragte vores chauffør Jørn en lille hilsen fra Villy samt 3 stk. brusevand med geleklumper 
i til Yvon. Dem havde hun bestilt sidste sommer i Norge, men bedre sent end aldrig' 

Vi fandt aldrig den hellige gran - der var simpelthen for mange af dem - men vi var alle enige 
om, at det havde været en forrygende tur, vejret til trods - det var næsten FOR varmt. Ved 
Hjelmsjo lOg vi afsked med de første fra turen, og d-:t var med vemod, at vi andre søndag aften 
sagde farvel nede i klubben. En skam, at alting har en ende - især en sådan langtur, som nok 
bliver svær at overgå' 

Til slut en stor tak til vores rejseguides Jens og Niels Gorm fra "Reimer und Jiirgensen lJr
laubsreisen", hvis utvivlsomt store forarbejde og engagement gjorde, at turen holdt, hvad deres 

slogan lovede: Viel Spa~ und Freude! 

Kom glad - denne gang .... 

Dorle Steiness 

Bådene ligger for svaj. (FoIo: Dorte Sleiness) 

J J 



Gymnastik DS R J 999/2000 

1'<'1~1<, at ~)mll..L~lIl..hollknc ,raner I ,,-,ph:rnho.:r 111 :\11<'11 rl'l~ med p;' "r~ I !ll!'tll' kil i .;.."kll 
Alle hnlden", Hl ,':en: ~ t ftrh:l l "~Wn..T måJlctJ 

~ Furwldrr og Ihtrn-Gynrllul i"'w ~ 

I.-..-,ddr.: ,Ig "'JITI.gymn,,,r,lth·1l ,ol ~ t'lM e (lP ig .... l. In i, der l'r dtc~p«rf/,S<,I I)" nr!\ ~crn.· ~ih' 

,hil lilh'I1.1q!L\·d~(' wd .I llIrkh'n:" ,'n ,;eddel m~d dit.jcrc-' n~'nh'l fI~ kllnh''''1 I h("lh;,lkn (\~ 
<kri ,· p:l !..UI,'n,"n ··(;~m lL.l."Ik. Ion,' !lm,. (tg 1)0r1h,' lIuI'1<'I," 

Ohl Do} ~ _ ~ymn.lmil. ~ 

.... rMl''f clkr •• fl;;ll ,- 111<:0.1 ' -lisabo:rh "JI. dl'llag"fIl~ 

2 nye instruktnrcr! 

Rikk, (,u!: t dd.1I11"1<'1 1':'1 DI II . h.1r un,kr.ISI i.~ mn..l'u~ ,~ IIJr,l" f''' I ,nmJI~'IL' 11"1' 1.."k. 
frcderi~,"" ... ~ " lilli tV tF 

(,> nma~I ,IJ.. <,n .. II mlkhuld..: ( Ir,;mnnil1 l;. '1\ rh'· ,,~ ~ "'n"'" h""II,l l"n~. clr l..dull'nrnj.! ... 'ITlI 

"ud,'n '''.ml t, ... t .. lh, \!J~'nhcdslm·",n)l I1w.I ;. I_IUII .:nd,· uC~rl;l:n.hn~ 

(;~m1UiShU~'n ~ il tnddH, I,k 

t·dh"l,knh\.',jslrxfling " .l!,e l""J 'U"Ik'n '\..r~'d<I " t>c t 
SI~n.\.'1r .. ,:,"ng. de ~Iorc 1m."h'Ip"PIXT :1It'<.'id\. ... grun.hl-ll Igl'l lIlrlll 
Krof!, ... u+-cjd \.' .'hn·i d~lh~ ,,\ dser \.1 h..' \·'d<Ijt ... rcl-<e :ol ~r. cIlJi 11 ,I!._l\...llnnccn, 
holding <og ~l1liLh~~ 

lIu ~ k ~ - 1>.: \ ,'r "llit.l ~n ~1x.lIJ\.':1I <c <"I1cr P~ Of1\b&'l"~'kn", i ... ,len Ii,r .t:ndrmgel',' li)!rl 
Vinl~·rcl1.~ g.) mn"~ li).:pt1lgr.un bll\ er M'1ll nC(lenfnr :anglYCI· 

I'" bt'IIiY"!""" ".,.:,,,. 
I.(}III! "rlJ1' "": I), ,fifa' jJm Irl, 
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Afvikling af motionsroningen 

- en opfordring til styrmændene! 

Der har igen i år været stor interesse for at komme i gang med at ro i klubben. For kaninerne er 
det gået ganske fornuftigt gennem instruktionsperioden, hvorefter overgangen til de almindeli
ge fodage tirsdag og torsdag har været en omvæltning for de fleste. Som kanin har man fra da 
af skullet vænne sig til selv at finde andre at ro med samt holde sig til hos en styrmand for al 
komme på vandet. Enkelte dage er del alligevel ikke lykkedes for alle, idet der tilsyneladende 
ikke har været stynnænd nok. Det er både uheldigt og beklageligt. 

De fleste har sikkel1 oplevet, at de i deres tid som kanin på et eller andet tidspunkt ikke har 
kunnet komme på vandet. Hvor det i tidligere sæsoner har knebet med vedligeholdelsen af 
bådparken, kan vi nu med glæde konstatere, at det i derme sæson relativt sjældent har været en 
begrænsning for udfoldelsesmulighederne. Derimod kan det som kanin rortsat være svært al 
finde en styrmand. Årsagen er tildeis, at der i sidste sæson blev uddannet ct meget begrænset 
antal styrmænd, hvilket der er ved at blive ryddet bod på. 

Der har visse tirsdage og torsdage været en rovagt tilstede, der har kunnet hjælpe med sam
mensætning afbådhold og fordeling af både, således at flest mulige er kommet på vandet. Er
faringen herfra viser, at der i bund og grund er styrnlænd nok, men at de har en tendens til at 
gå pil varIdet med hinanden. Det er fint nok, så længe at det ikke hindrer andres mul igheder 101' 
at komme ud. Roaftenemes formål tirsdag og torsdag er at give al/e klubbens motionsroere 
mulighed for at komme på vandet. Derfor er det vigtigt, at man som sryrmand har for øje, al et 
af styrmandens væsentlige bidrag til dette er at tage medlemmer med på vandet uden styr
mandsret. Specielt er det vigtigt at tage kaninerne med ud disse aftener, da de ikke har samme 
netværk og roerfaring, og derfor vil kunne have ekstra megen glæde af den mere erfarne roers 
selskab. Og du får mulighed for at hilse på nye, friske og energiske klubkammerater' Har du 
som sryrmand ønske om at ro med nogle bestemte mennesker, så har du altid mulighed for at 
gøre det rå alle andre tidspunkter - forudsat, at bådene ikke er reserveret til andet formål. 

Vi tror ikke, at dette helt vil fjerne risikoen for, at nye roere ikke kommer på vandet, men vi er 
sikker på, at det vil reducere problemet væsentligt og samtidig give mulighed for spændende 
roop1evelser for såvel kaniner som styrmænd! 

Styrmænd, tag derfor nye medlemmer med ud at ro næste gang, I skal på vandet! 

Med ønske om en god sæsonafslutning! 

MOlionsudvalgel 

14 



Præs~ntati on ar inSlruktionsrocheren 

I)<;W, ln~lruktlul1!>r\:-':!ld. M"t1o,;lI Klinge. har ",ær\'( nJcdklll ,Ir 11.\1{ ~1<..Icn maj 1':11)7. lian n 

~'! :I.r. og Sl'm alk- vco.!, hllr han ~a:n.:1 irl.~truktionsrO(:hd "'iden ~cllt:rulf"r.,w 111ing~·1I i novcllIr..'r 

"oJq~ ~r. 

l ,il (litglo!!" "fle \.Iden 10r f)~R n 1.k..,.:n jnvCSlCrinr.-"':lnnl ~llkcf j Cl ItIlIlUrl" 1"mlla (V<:!llUfe 
(".1pll<lI:, IIlt·U I JlI4 J.nSill!C l·mulLct ~dlll1J11SlrCrer f(lrl(l~mHller ",r la ':7n mill. kJ 

Rl",bl.l'.orKI1 h;]f 'I'UT.CI \inn,.'" om lUllS 1ii~inn ~llm m'lruklion,n ... :h.,r I·fkr l,tf1 t{lven svarer 

/>.1"n,'O " ".lq: .. il ~I\"<.' f.!<1(j k"alild I HlsLruklmncn og 'll.mlidig give ~,)<k "p!.:vdsl'r for de ny~ 
mcdk:lllm~r I)n.',"tl h~l-.er jeg. at d~t Pp1cH"'!> ['lI"'l'" ~I kommo: Iii lIl~lrukti'll1 I),I! Morten 
t(,rh;L'It.:r "111-'1\ lkl lylko.:.'. i.;;m vi måske hedre I::'Slhulo.k Lil: Ina/tg.: II}': fIInJ!c'mmcr" 

" 



Langtur til Alsace den 8. til 18. juli 1999 
Turen var blevet udlagt som lidt af en luksustur med overkommel ige rodistaneer og smuk ud
sigt over vinslor1ene i området. Vi behøvede ikke at stuve og transportere bagagen! bådene, 
men kunne have den med i følgebilen. Endvidere ville landholdene ud over deres pligter have 
masser af tid ti I at Il:Ige på sightseeing i omradet. Det eneste der korn trl at holde "tik var, at vi 
roede uden hagagen. Dct med rodis[()nccme VCir kun delvist rigtigt, idet vi ind !mellem måtte ro 
frem og tilbage. 

Vi var toogtyve glade roere, der drog af sted mod Strasbourg. Alle transportfonner blev an
vendt, cn dej tog toget. nndre kørte i biler og at1er andre foretrak fly. Senere kørte vi en del i 
mInibus og taxa. 

Vi, der var med toget, havde en ginnrende ·'togmaster" i Peter Li.lflpert, som både sørgede for 
bi!!ener, pladsreserveringer, at vi kom af og pf\ de rigtige tog, samt at vi havde liggevogn ra 
turen ned. Derfor var der rigelig tid i toget til al studere horoskopeme i diverse ugeblade, savel 
danske som tyske og franske. U",nset hvi I ket blad vi læste i, var Lars' horoskop helt i bund. 
Trods de dårlige odds for Lars vurderer vi dog, al han havde en rigtig god [ur. Hvis vi har taget 
fej l, må Lars som bladredaktør selv redigere i teksten. 

Den første dag skulle vi egentlig have afprøvet en 42 m høj baddevator i Lutzclbourg. Da vo
res robåde ikke måtte komme med eleva1CJren , skulle vi med en tourbåd. Trods ihærdige an
strengelser lykkedes det os imidler1id aldrig at finde ud aC hvor og hvomår tourbåden sej lede. 
l stedet vandrede vi hen til elevatoren, som blot var et kæmpe badekar, der blev hejst op og 
ned. Skuffelsen over ikke at få den prøvet var derfor minimal. 

Resten af dagen bl ev vi som en anden flok pen!'ionistcr kørt rundt i m i n i bus ri I de lokaJe se
værdigheder. Vi forcerede bl.a. et kapel, der lå på en bjergtop. Udsigten ville sikkert have væ
ret fantaslisk, hvis ikke det havde været S3 diset. Mens vi var oppe i kapel I et, forsvand I U I ri ks 
samling af meget sjældne planter, som han havde lagt nedenfor, og han ~å dem aldrig siden 
Som trøst plukkede Annette og Ellen en buket blomster til Ulrik, som han ikke visle nær den 
SHmme interesse. Vi invaderede ogs~ en lille butik med Alsaceglas. Vi fyldte næsten hele den 
li Ile butik, men købte ingenting, da det mest<=: var rædsler. Heldigvis reddede Annette o~ til 
s i dst og købte seks flotte krystalglas. som vi a Ile har været medvi rkende t i I er kom met he Ic tIl 
Danmark. 

Som kompensl\t ion for pensionistturen fik vi den følgende dag lov ti I 'Il afprøve vores fysiske 
fonnaen og udholdenhed. Sportsdlsciplineme bestod i <Il slæbe badene 1/2 km igennem skov
terræn til kanalen. Dernæst roede vi flere gange den samme distance for at finde et egnet ovcr
hæringssted frli kanalen t i l en sø, hvor vi skulle over på den modsatte bred. Da vi ende! i g fandt 
et sted, sendte vi, uvist af hvi Iken arsag, kun Peter Viuf af sted i kajakken, mens vi andre be
gav os til fods rundt om søen. Ifølge Peter V var der kun 5 km at gå. Ener at have gået i 
marchtempo i godt 2 1/2 t i rne i [ata I t uegnet fodtøj, viste det sig, at en "ki I opeter" svarede t i I 
Cll. 3 km. Senere fandt vi ud af, at Peter Valtid målte alle afstande i fugleflugtslinie. Efter tu
ren har vi modtaget et livsvarigt medlerl.1skab af Dansk Vandrclaug. 

Næste dags diseirlin bestod i at ro pa tom mave. Først ved 17-tiden ankom Tunelkurc og Rik
ke, som var landholde[ den dag. Vi mistænker dem dog ikke ror al have haft tankerne et andet 
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~h:U l'nd 'nI madt:n I hcup;1 den !.CIIC 10>k1"1 skulk "j ru kapruflin~ 1,,1' 31 nå den ~idslC ~Iu,..; 
In<kn ~Iu ..... '~~ ~!l'llld luUetk 1,lldn alll"Tl\!Tlallcn, ~.'m hlev indMJo(l"1 \'Cd lommelYg1cmeo: ,krr 

kl Cil ~,W, ~I'u'~k' Kan,ll'U, lkr ml"Tllt: ... , 'ar ,'cd al bli ... " udti:lnucl 1,1 f~mmedlegionen ena 
trnmand,korp~I, hvonlår ,I rIk udlnln:1 \"1"1:1. !Wværer 

Ikll 141uh. .kr >tUIII b..:"c",JI t:r 11;,~lll1l',d"I>' \:lf 1I1k ,Iu....:r luH.:,!.! , (IR \'i tilbragte da!l.l'n i 
N.J.IIl") ~lll>lo: af O:. gIk på putx:r:tv. I. '"cn~ andre ... lud.:reJ~ h)<'1l~ mange;ln IlQUVe,lU t.H'.nin· 
~o:r, (1m "Ikllcn ~3Jllkdl"!> ' I l'l> .. Ik h}<"n ... Indh~&;cI C pl !\tan"I(1'; pl,nlo;en. h,' '''''' der "'llr i;l. 
w ..... h.'v. . ~ynkroClLxrct spnl1to:~dJld ''': k ...... noc musll.. 1) .... \I~IC ~Ig. al m\l~ikkl:n \ 'ar tra en mu· 
" llJ1 " ""'>lr.: Dame de I'all'·. "I> ,Il gIlll'l"'"'l. d ... r ~rl lk,.k \.tI m"~l h..-røml i Frankrig Cd' m 
t>k ... ~ner<, mdlwb: I !\tr ... ,h"uq: ,\Ikll"n t>k ... af~lull"l IIll'd '" l,mla..~1!sk nN f) f'\'ærkcn '( \. 
"viiS tyr .. :t.'11ceri cr kun cl ht:\..M:hy l lll "':.IImnenhgHlIIg 
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)(:1 op Jf ,'Il slus,'p",,..:,. ... kr 1.."111 I...'rl'ndl· I sin bil. HWI kunne: upl)<<-, al ~' I Ikke hank aktl,," 

rel ~1<.J>'l·m.:. nar " r,ITI, .. 1 (km. h\,m"f dkrfolG,<'lldc b~lk ,kkt: hllvdt, kunnel kmnml' Ig"nnL-nl 

Et n{ d.' 111(111'::" ,::ruPfX'bilfc·d",. d~r bf~,' tUI<~1 i (Jmm.~{>(>rl(.fuhb.rn ,rrnu(Ud 
(ju/o Stt'L'Jl Knudun) 
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Efter at have ødelagt det franske slusesystem roede vi fortrøstningsfulde videre for at finde 
roklubben, hvilket viste sig at være vanskeligere end som så. r sådanne tilfælde gør en kajak 
god gavn, og Peter L blev sendt ind til land for at spørge de lokale om vej, mens vi andre 
spurgte nogle lystfiskere, der viste os tilbage, hvor vi kom fra. Ingen af de lokale kendte imid
lertid den store rokJub. Efter at have haft mobiltelefonkontakt med landholdet viste det Sig, at 
lystfiskerne havde haft ret med hensyn til retningen, men at "roklubben" var en omnisports
klub med 20 kajakker og ikke en eneste robad. Så måtte vi tilbage igen og passere den selv
samme sluse, som slusepasseren havde åbnet for os en time tidligere samt lystfiskerne, hvis 
vejvisning vi totalt havde ignoreret. For ikke at virke alt for pinlige foreslog Kim, at vi tog fla
gene af bådene, malede overskæg m.v. og spurgte slusepasseren: "Haben Sie die dumme 
Danen gesehen?". 

"Roklubben" havde virkelig set frem til vores komme. Vi blev modtaget meget højtideligt af 
selveste "le President", og der blev udvekslet gaver. En fotograf tog gruppebilleder til det lo
kale blad, hvilket straks inspirerede alle til at hive deres kameraer frem og fa fotografen til at 
tage billeder. Derefter diskede værterne op med barbecue, og næste morgen kom de med mor
genmad og kaffe. 

l det hele taget mødte vi kun venlige og imødekommende franskmænd på vores tur. Så karak
teristikken af franskmænd som uvenlige og afvisende overfor turister blev gjort helt til skam
me. 

Næste dag skulle vi passere en vippebro. Da vi var i tvivl om den var automatisk eJler betjent, 
sendte vi dagens kajakroer, Jeanette, ind på land for at spørge. Hun fik også kontakt med en 
flink mand, som oplyste at broen var betjent, og at den først ville blive åbnet to timer senere. 
Det var vi lidt kede af, men manden tilbød straks, at vi kunne komme om bord på en pram, og 
se hans udstilling af diverse moderne glasværker eller rædsler. Mens vi var på udstilling, så vi 
til vor store overraskelse broen gå op flere gange. Den var nemlig automatisk, og den flinke 
mand havde blot forsøgt at lokke turister til, så han kunne få solgt lidt. 

På vej mod endestationen, Toul roklub, som er en rigtig roklub, skulle Steen lige pjatte lidt i 
kajakken med det resultat, at han fik lavet turens eneste esquimautage (grønlændervending). 
Desværre var det kun en halv esquimautage, så Steen blev lidt våd. 

Da vi ankom til roklubben blev vi modtaget af dagens landhold med kir og pindemadder, og 
senere på aftenen serverede roklubben champagne for os. Tonen i klubben var langt mindre 
højtidelig end i onmisportsklubben. Måske fordi medlemmerne var unge "goodlooking" kapro
ere. 

Næste dag blev bådene afleveret til Landsturen, som den følgende uge skulle gøre turen den 
modsatte vej. 

Tilbage i Strasbourg gik der panik i os piger, som skulle på udsalg og nå at formøble de sidste 
franc plus lidt til. Efter at have anbragt bagagen på vandrehjemmet, var vi parate til den store 
shoppingtur, men måtte pænt vente på mændene, der pludselig skulle i bad og barberes. Da de 
endelig var færdige, var Ole Hansen i mellemtiden sporløst forsvundet. Nu var vores tålmo
dighed sluppet op, og vi sendte mændene tilbage på vandrehjemmet for at finde Ole. Han var 
imidlertid for længst draget til byen. 

18 
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Glimtjra Da/s/ands/uren: Ole gider ikke høre mere vrøvl' (foto: Dorte Steiness) 

Også i Frankrigjinder man Iwniner. Her en ajs/appel kanin i Nancy. 
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DSR '5 resu ltater ved Hvidovre Roklubs Stjemeløb 

L,b Otl'.Ji:er~ : 

---- -_._-
-n ..... hx IOkm. I rille Poulsen. r:~r"':f1 1'~ludan. Klln.:n I hin~ 

ior Dam.:r 1 n ~m Su.",;UlnC Mtk)..d~Tl. I ine J"rgcn~n . Gine S;m(ln~n 

- - - ---
lin IIriUa Kriswffclj.cn, Ml.'tli.' Car.;Icn:.cn. Mia S.,.'),rudt...,-

-- -
d" Karen Laubo.:rli- l ine ~·~mark. I [ciJi I inde~a."l/"d 

--
'Il MI\ :!S km Ole R,..~mU5 PClcr;cn. Birger Rasmus. .... '1\. Lars !'oI)' -

marJ.: 

~I 1IOf I km: lS klll lens e PI'fTwki, J:I<:OO Th0.>3Jlder, Jeppe K. kru.<'"T! 

~-,ch;d J{Cllhx.l , fl,1ofkn Runge. [11r.i I [ennk.~n 

I1ltlm<l,~ Kmmholt nn:olkkr. Ul hun nu er hlc:vct rd.~k 
tj l .1Il 'Ul lt·n Ilfham SI)[1l S) g i ~IJ~lc nummL.,. ar hllKk't). 

Hau rt'W)('r tJog ]Kke med ~1 dcl18gC i DM I ~ph::mbt.T 

Placering: 

2 , 

I 

~ , 
6 

j --
I 

2 

) 



Orienteringsløb 1999 

Dato Løbstype Skov 
05/09 B Teglstrup Hegn 
--
08.09 B-natløb Boserup skov 

15.09 B-natløb Klosteris Hegn 

26.09 Gåsehusløb Ravnsholt 

26.09 C Buresøskovene 

29.09 B-na/løb Geel Skov 

03.10 B (SM) Gribskov Nødebo 

06.10 B-natløb Danstrup Hegn 

10.10 B Tisvilde Hegn 

13.10 Nat-stafet Ravnsholt 

17. I () Gåsehusløb Ravnsholt 
24.10 B(DSR-kJubmester) Ny Tolstrup 
()7.11 Gåsehusløb Ravnsholt 
14.11 Jættemil Store Dyrehave 

28.1 J Gåsehusløb Ravnsholt 
/9. J 2 Julekispus Ravnsholt 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 
12 

3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km 

Øvrige løb": Johan Frydendahl tlf. 38176252 
(arb.) 

(priv) 
*( 14 dage før) 

Engbakken 27 
2830 Virum 45858605 

Arrangør 
Søllerød OK 

OK Roskilde 

' H.S.O.K 

*** DSR *** 
PI-Kbh. 

KFIU 

Fredensborg 

Tisvilde Hegn 

Kildeholm OK 

*** DSR *** 
OK Roskilde 

*** DSR *** 
OK 73 

*** DSR *** 
--I *** DSR *** 

Tidsfrist for indlæg til næste nummer er fredag den 10. september 199,91 Redaktion: Lars Bundesen (ansv.), Lundtoftegade 96, 3. tv., 2200 Kbn. N, 
W35 82 14 18, E-mail: lars.bundesen@get2neLdk 

Henrik Pedersen, Eyvind Nygaard og Majbritt Jensen J 
Tryk: Offseta, 4913 Horslunde Oplag: 1.200 stk. 
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02634 KHC 206 000 
BENTE KJØLLER 
NORDRE FRIHAUNSGADE 26. 4.TU 
2100 KØBENHAUN ø 2100 o 21/11 1 

Da Lisbeth Marner d 24. juli blev gift med Jacob i Brønshøj Kirke, 
dannede vennerne fra DSR 's kaproningsafdeling espalier 



DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
Akademisk & Polytekn isk Roklub 

MEDLEMSBLAD NR. 9 * OKTOBER 1999 * 67. ARG. 

l 
. ~~" ' '::. ...-. .. --f-. : 

I • I -
• J'" 

Are/s kanindåb var som vanligt en/es/lig begivenhed (for tilskuerne). hvor kaninerne 

gik så grueligt meget igennem, inden de kunne deltage i festen som rigtIge roere. 
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Stor nytarsjest i DSR! 3 
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VM-reception i DSR 27 
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SOL, C1 TRONMANt: OG ST JFRNESKUD - årets kaninlanglur ____________ 30 
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DSR'.\ hjemmeside 33 

Orienterinf:sløb 1999 34 

INDMELDELSE: sker ved at udfylde og indbetale indmeldelsesgirokor1. Dette forefindes på kontorets dør i 
bådehallen . Indbetalingen dækker de 3 første måneders kontingent 

KON t iNGENT: opkræves kvar1al svist forud via giro Ved overskridelse af betalingsfnst pålægges et gebyr på 
25 kr. pr rykker. HVIs rykker krydser forsinket Indbetaling kan der ses bort fra rykker. men gebyret vil blive op
krævet det følgende kvartal. Kontingentet er 450 kr pr. kvartal. 

UDMELDELSE: Kan ske gældende fra 1/1 , 1/4, 1f7 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 (be
talingsdelen) . Girokortet er dokumentation for, at udmeldelse har fundet rettidigt sted og man bør i egen inte
resse gemme girokvitteringen Konllngentopkrævningskortene kan ikke anvendes til udmeldelse, idet medde
lelser Ikke kan anføres på disse 

OBS I IKKE AUTOMATISK UDMEL DELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontingentpligtig , indtil gyl· 
dig 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 . 

Billeder: Lars Bundesen, undtagen hvor andet er nævnt. 

Forsiden: foto Steen Knudsen 



Dato 

2. oktober 

3. oktober 

6. oktober 

30. oktober 

19. november 

l \. december 

3 I. december 

Aktivitetskalender 1999 

Begivenhed 

Høstfest 
-

Løvfaldslur på Furesøen 

Orienteringsmøde om bådklargøring 
-

Standerstrygning 

Generalforsamling 

Julefrokost 

Nytårsfest 

Stor nytårsfest i DSR! 

Epokernes aften, der bringer dig ind i det 
næste årtusinde! 

-Hold øjnene åbne! 

S tanderstrygn ingen 

finder sted d. 30. oktober. Hold øje med opslagstavlen for nærmere oplysninger. 

Ny gyn1nastikinstruktør 

Hej jeg hedder Michael, er 27 år, og til vinter færdiguddannet fysioterapeut. Jeg ser frem til at 
undervise medlemmer af DSR, her i vinterperioden, hvor formen jo selvfølgel ig skal holdes 
ved lige! Min undervisning vil foregå søndag kJ.17 og hver anden onsdag kl.I7-18.30 
og 18.30-20. På mit hold vil du få: Pulsen i vejret, strammet godt op i evt. svage muskJer, og 
så håber jeg der også kan være tid til lidt sjov og ballade! Jeg ser frem til at se dig iført det 
"honeste gym-dres". 

Michael 

I 

I 



Fra Plimsoller til. ... 
Udfra devisen: 

Har man om sommeren med åren slidt 
Er man om vinteren parat og fit!' 

Eller noget i den stil (!), lagde bestyrelsen på vores strategiweekend rammerne fast for Roe
rens vinterbeskæftigelse nr. l! Vi skal med andre ord så småt igang med vores bådklargøring. 

Lidt baggrund: For et par år siden indførte vi begrebet 'Sliby Sundays', hvor hygge forenet 
med knofedt gik op i en højere enhed! Sidste ar var det årets kaniner og styrmandsaspiranter, 
der stod for tur. Og der blev for langt de flestes vedkommende gået til den med ildhu. 

Belært af vores erfaringer er vi startet tidligt med planlægningen i år! De overordnede rammer 
er derfor allerede på plads og det kommer til at foregå sådan her: 

HVEM: Alle aktive roere' Dvs. ligger man på GetALife-listen kan man nok 
være sikker på at få en plads i køen. Ellers regner vi med at skulle have fat i ca. 200-300 af de 
mest aktive roere. De tages primært fra toppen og vil alle modtage et brev med nærmere in
formation. 

HVORNÅR: For at koordinere sa mange menneskers indsats optimalt er det vig
tigt, at vi kommer ud af starthullerne lige efter standerstrygning. BådkJargøring kommer til at 
foregå løbende gennem hele vintersæsonen. Til gengæld er det vores mål, at blive færdige til 
standerhejsning i år! Noget nyt? Næ, men i år skal det lykkes. 

HVORDAN: Der vil først og fremmest blive udpeget nogle båd formænd, hvis mest 
ærefulde hverv er, at have det forkromede overblik. Der afholdes informationsmøde for båd
formændene: 

INFORMATIONSMØDE: D. 6. OKT. KJ. 19.30 

Yderligere vil der være lejlighed for at komme på bådvedligeholdelseskurser v/Jørgen Ander
sen i løbet af oktober/november. 

Dernæst vil hver båd formand blive tildelt en båd og et hold med ca. 15-20 personer! Resten 
planlægger I selv! 
Nu skal det jo ikke være sådan, at man skal føle sig snydt eller forbigået, fordi man ikke lige er 
blevet udpeget. Alle, der har en indre håndværker, der gerne vil ud, skal være velkomne til at 
give et nap med. Det letteste for alle koordinerende parter vil dog være, at man lige henvender 
sig til een fra Materieludvalget først! 

Med alle forenede kræfter og ovenstående in mente, skulle overskriften gerne komme til at 
ende med 

... til velholdt båd park! 

Materieludvalget v/Karen Lal/berg 



Generalforsamling i DSR 
afholdes 

fredag d. 19. november kl. 20.00 i DSR 

Forslag til generalforsamlingen, herunder kandidat forslag til bestyrelsesposterne, kan stilles 
af ethvert stemmeberettiget medlem. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 30 dage 
før generalforsamlingen. De nedenfor nævnte navne er bestyrelsens kandidater til posterne. 

Dagsorden ifølge DSR's love: 

t) Aflæggelse af beretning 

2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
Fastlæggelse afkontingent for det følgende år 

3) Valg af formand (Henning Rasmussen) 

4) Valg af kasserer (Johan Frydendahl) 

5) Valg af sekretær (Søren Larsen, Dorthe Bartels) 

6) Valg af materielforvalter (Lars Haut) 

7) Valg af kaproningschef (Søren Aasmul) 

8) Valg af instruktionsrochef (Morten Runge) 

9) Valg af motionsrochef (Steen Knudsen) 

IO) Valg af langtursrochef (Jens Reimer) 

II) Valg afkajakrochef (Peter Viuf Johansen) 

12) Valg afhusforvaJter (Mogens Haut) 

13) Valg af to revisorer (Carl-Helge Juul Petersen, Palle 
Rørsgaard) 

t4) Valg af repræsentanter til DFfR 

t5) Særlige forslag 

16) Evt. 



Oprydning?? 
Hvis du færdes dagligt i klubben har du sikkert erfaret, at orden og oprydning er et lidet kendt 
begreb her. På bådpladsen og i græsset flyder det med efterladte halvfyldte flasker, klude og 
glemt tøj, og det samme er tilfældet i bådhallen. 

I bådhallen er der pladsmangel, så bådene bliver bare brokket ind i et syndigt virvar. Ud over 
det så flyder det med værktøj, og i skrivende stund ligger der en sculler udenfor understøttet af 
en havestol.. Den har nu foreløbigt ligget der i I y, uge efter klubkaproningen, uden at nogen 
har taget initiativ til at lægge den på plads. 

I omkJædningsrummene er det øjensynlig svært at fjerne sine sko, håndklæder og rotøj. Måske 
er det blevet vådt og skal tørre, men det skal bare ikke ske i omklædningsrummet. 

Kontoret er tit nærmest u Fremkomme I igt på grund aF papir, blade, papkasser, termokander. 
flasker med videre, og det samme er tilfældet i bestyrelsesrummet. 

Medlemsværkstedet ligner en losseplads, og det er svært at finde et ordentligt stykke værktøj. 
Ved langtursrummet ligger en stor del af redningsvestene på gulvet, og det har de vist ikke 
godt af. 

På I. sal er det ikke meget bedre. Det kniber gevaldigt med at rydde op og gøre ordentlig rent 
efter festerne. I baren flyder det blandt andet med kapsler, og vinkasser er stablet op, så fTyse
ren ikke kan få luft., og rullebordet udenfor med tomme flasker er et sjusket kapitel. Det burde 
ikke være uoverkommeligt at anbringe flaskerne i de rigtige kasser. Bryggerierne nægter at 
modtage kasser med forkert anbragte flasker. så venligst ølflasker i ølkasser, små sodavands
!lasker i små kasser og colaflasker m.v. i colakasser. Og barvagterne skal sørge for, at der står 
kasser fremme og bære fulde kasser ned. 

Og nu er der nok nogen, der vil sige, hvad med rengøringen. Der er møjbeskidt mange steder. 
Det er desværre sandt. jeg er meget opmærksom på det, og hvis Forholdene ikke bedres meget i 
løbet af kort tid, skal der helt andre boller på suppen. Det har været et næsten stadigt problem, 
det er ikke et hus, der er let at holde rent, og der færdes mange mennesker. men det er absolut 
ikke lettere at holde rent, når der er så meget rod overalt. 

Så til slut vil Jeg appellere til alle: "Uld os få has på uordenen. ryd 
op efter dig selv, og mind dine kammerater om det samme, hvis de 
skulle glemme det." 

Mogens Halll. hIlsforvalter 

Man kunne ogsa tilføje, at reglen om, at sidst indkomne båd lukkt:r portene efter sig, tilsynela
dende er ret ukendt. Portene står oriest alle på vid gab. selvom sidste båd er kommet ind for 
flere timer siden. Red 

6 



6 sejre til DSR i årets Kvik-match 

Den traditionelle årlige match mellem DSR og Kvik afholdtes i år mandag d. 6. september. 
Det lykkedes DSR's mandskaber at vinde 6 ud af i alt 9 løb, herunder at genvinde trofæerne 
"Spejlet" og "Bolcheglasset". Som afslutning på dagens sejrsrække lykkedes det DSR's besty
relseshold at vinde bestyrelsesløbet, efter sigende på grund af, at DSR-båden planede, fordi 
formand Henning sad som styrmand! 

DSR vandt følgende løb: 

4-årers inrigger for kanin-herrer (Spejlet): Christian Schmidt-Madsen, Mor/en Juul 
Hansen, Jack Ekman, Rasmus Nielsen, 
cox: Anders Møller 

\j 4-årers inrigger for kanin-herrer (Bo1cheglasset): Bjarne M. Schou, Martin Henrichsen, 
Henrik Asmussen, Lars Birkegaard, 
cox: Bri/la Kristoffersen 

\J 4-årers inrigger for kanin-damer (Damepokalen): Birgille Mor/ensen, Marianne Treumer, 
Berit Haahr Hansen, Birgille Brandt Ander
sen, cox: Anders Møller 

\ 

2-årers inrigger for herrer: 

Gigatter, mix (min. 4 damer): 

4-årers inrigger, bestyrelses løb: 

Jeppe Kollal Jensen, Niels Hyldager, 
cox: Mia Schrøder 

Eline SigjilSson, Tine Dyssemark. Gitte 
Lindegaard, Heide Lindegaard. Thomas 
Krumhol/, Thomas Felland, Lars Kristen
sen, Hans Juul Andersen, cox: Anders 
Møller 

Karen Lauberg, Pernille Nordby, Mor/en 
Runge Poulsen, Johan Frydendahl, 
cox: Henning Rasmussen 

Kvik vandt følgende løb: 2-årers inrigger for damer, 4-årers inrigger for herrer og 4-årers in
rigger for damer 



Årets vindere afSpejlet blev: Christian Schmidt-Madsen, Morten Juul Hansen, 
Jack Ekman, Rasmus Nielsen og cox Anders Møller 

Henning kigger beundrende på Damepokalen. der blev vundet til DSR af 
Birgitte Mortensen, Marianne Treumer, Berit Haahr Hansen, 

Birgilte Brandt Andersen, og cox Anders Møller 



Klubkaproning 
Onsdag d. 8. september afholdtes kJubmesterskaber i DSR. I modsætning til tidligere år nød vi 

i år godt af det dejlige sommervejr, som har strakt sig langt ind i september. Ligeledes killlJle 

roerne (måske tildels af samme grund) glæde sig over mere publikumsinteresse end sædvan

ligt, idet bl.a. en del nye medlemmer havde fundet vej til målpladsen ud for Svanernølleværket. 

Resultaterne af kJubmesterskaberne blev: 

4-årers inrigger, herrer: 

2-årers inrigger, herrer: 

2-årers inrigger, damer: 

4-årers inrigger, lodtrækningsløb: 

Singlesculler, herrer: 

Singlesculler, damer: 

Enerkajak, herrer: 

Enerkajak, herrepingviner: 

Enerkajak, damepingviner: 

Toerkajak, herrer: 

Toerkajak, mix: 

Lars Henriksen, Michael Remod, Espen Paludan. 
Mor/en Runge Poulsen, cox: Eline Sigfusson 

Lars Henriksen, Michael Remod, cox: Eline Sigfusson 

Karen Til1ggaard, Trine Poulsen. cox: Tine Dyssemark 

Jeppe Kollal Jensen, Mia Schrøder, Niels Hyldager, 
Thomas Krumholl, cox. Susanne Mikkelsen 

Anders Møller 

Susanne Mikkelsen 

Vahan Ter-Vardanyan 

Isaak Ter-Vardanian 

Mia Schrøder 

Steen U. Pedersen, LeifWerborg 

Malene L. Nielsen, Vahan Ter-Vardarryan 

(4-årers inrigger, damer; enerkajak, damer; og toerkajak, damer, blev ikke roet.) 
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De dyslende i herre-K2' forrnl Sleen Pedersen og Lei! Werborg (vindere) i midlen Anders Grøn og 
Aksel Thiele. bagest Jem Reimer. der forsøgte sig I loer uden. men den gik dog ikh' 

Vindere I dame-K2 s("Irene BIrgille OK Anne-Murte Vinder i herre-K2 Steen U 
Pedenen. (Leif Werborg dellVf{ 
ikke i prisuverrækkelsen) 

Klubmeslre i 4-åren inrigger/ol' herrer blev: Lars Henriksen. Michael Remod. Esben Pa/udan. 
Morten Runge Poulsen (ej /il stede) og cox Eline Slg!ussun. 
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Hjelmsjo 99 

Del var i 1991) at jeg barslede med ideen om at tage ud for at dyrke scullerroningen mere in
renst end det normalt er muligt i de vante omg1velser ved Svanemøllen. 

Ideen blev vel modtaget af en del medlemmer, så det var bare med at komme i gang og realise
re rianen. Der var mange ting at tage stilling til, men det primære var at finde et velegnet sted 
enten her til lands, i Sverige eller måske Norge. Det var ligesom mere spændende at tage 
udenlands i stedet for at tage til Sorø eller Maribo, og der er jo masser af søer i vore nabolan
de. 

Jeg havde en ide om, at det skulle være primitivt med lejrliv som på en traditionel langtur, men 
del faldt ikke i god jord. Folket ville have kom fon, (ag over hovedet, rindende vand og både 
koldt og varmt, samt gode køkkenfaciliteter. Om de også ville have fjernsyn husker jeg ikke; 
men der fik de, da valget endel ig faldt på Hjelmsjo rostadian. Den første uge var vi en 5 - 6 
stykker og i den anden ca. det dobbelte. Det idrætsrnæssige kulminerede med atholdelse af 
HjelmsjO-triathlon; ca 900 m roning i lx, svømning ca 200 m og løb ca 4 km . Det er desværre 
den eneste gang., at denne dyst er blevet afviklet. 

Siden er Hjelmsjo blevet en tradition og har udviklet sig til lidt af et tilløbsstykke. l ar var der 
ti Imeldt 93 medlemmer, men her gik noget galt, lor 21 af disse dukkede aldrig op. Det kan ik
ke være pa grund af vej ret, for sjældent har vi haft så fint vej r med sol, varme og kun l idl vi nd. 
Det kneb også med al være der i det antal dage, man havde tilmeldt sig. Det resulterede så i, at 
vi i spidsperioderne slet ikke var så mange som beregnet, og at vi den sidste dag, da der skulle 
pakkes bade og gøres rent kun var 4 om morgenen, men kun 3 da bådene skulle læsses, hvor vi 
efter tilmeldingslisten skulle have været 21' Det er svært at styre sådan et arrangement øko
nomisk og indkøbsmæssigt, når så mange falder fra, og allcl\lærst har det maske for~rsaget, at 
nogle der maske gerne ville have været med holdt sig tilbage, fordi der efter listen var oVerteg
net. Heldigvis havde vi i år ikke indkøbt så meget hjemmefra som tidligere år, men vi havde i 
hvert fa Id så megel nlgbrød, at vi ti l sidst fik øllebrød ti I morgeruTlad 

Men ellers gik det næsten som det plejer. De forskellige madhold inspirerede hinanden og 
prøvede hele liden at overgå holdet fra i går, og det lykkedes mange gange. Bolette, assisteret 
af vennerne fra DaIsIand, viste endnu en gang sine evner som pyroman og fik skabt nogle 
natte lejrbål. Og s~ blev der naturligvis roet, mest i singlesculler, men i modsætning til tidlige
re år også en del i otteren . Anders, der har erfaring fra Fyn og har roet med kendte navne inden 
for kaproningen, viste hvordan man far Sleipner i balance og i fart. og del er ellers ikke den 
letteste oner her til lands at balancere. Så der var ingen frustrerede roere, der aldrig ville ud ( 
den båd igen. Ogs.-:l 4 - Black Jack havde flere gange succes. 

Aret var præget af deltagelse af flere kaniner end tidligere og af en del mOlion+ roere. 14 op
nåede at få scullerrel., for nogen dog under forudsætning af deltagelse i teoretisk stynnandskur
sus, mens en enkelt fik svavaret, da hun på grund af tidsnød ikke fik udført den krævede kæn
tring og entring af sculleren. Erfaringen viser, at for de fleste er 3 dage på Hjclms)o ikke nok 
til at erhverve scullerrct, hvis de ikke tidligere har prøvet at ro med 2 årer. Del er ikke en regel 
uden undtagelser, enkelte kan næsten med det sanune, når de sidder i håden. Det var dog ikke 
tilfældet i år, men mange viste gode evner og var meget ihærdige. 
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Jeg er sikker på, at hvis Berit, der ellers mest har dyrket kajakken, ville træne ihærdigt, kunne 
hun gøre sig gældende på kaproningsbanerne, men jeg har på fornemmelse af, at det ikke er 
hendes ambition. 

En del er de obligatoriske kæntringer, der normalt har stor underholdningsmæssig værdi. Den 
største nytte af at kunne entre båden efter en kæntring, er nok at vide, at man kan gøre det. Det 
fjerner i mange tilfælde angsten for at falde i vandet og gør, at roeren derfor går dristigere til 
sagen. At ro sculler indebærer, at man tør, og det er helt åbenlyst, at de, der tør tage en chance, 
lærer det hurtigst. Det er meget sandsynligt, at selvom man senere ror meget sculler, kæntrer 
man aldrig, og så er det heller ikke sikkert, at båden kan tåle at blive entret. På en træbåd er 
der alvorlig risiko for at ødelægge skvætbordet. På Hjelmsjo kan man kæntre på flere måder, 
frivilligt og ufrivilligt. Tit sker det ved at få aspiranten til at ro så stærkt som overhovedet mu
ligt, og dette kan så resultere i overbevisende fejlfri roning eller også i en kæmpeugle med føl
gende ufrivillig vandgang. Hvis den ufrivillige metode ikke virker, så virker kommandot::n: 
"Arene langs og hænderne op over hovedet" hver gang. Næste kapitel er så at komme op igen, 
få samlet å.rene og holde dem med den ene hånd og komme op at ligge på tværs af bilden. For 
nogen er det let, de nærmest springer op i båden, andre må kæmpe længe, før det lykkes at fat i 
teknikken . Hana med koreansk blod i årene præsterede de hurtigste entringer, der endnu er st!t 
i Hjelmsjo. Det kan godt være, det er fordi hun er springymnast mt!d speciale i flikflak. 

Alt i alt blev det en god og lærerig tur til Hjelmsjo. Flere fik overskredet nogle grænser, ogjeg 
er overbevist om, at de fik nogle gode oplevelser. Fremover vil vi nok stramme op pil nogle af 
reglerne for at deltage og måske også rykke pil perioden, så den ikke starter en lørdag, men 
måske en onsdag eller torsdag. 

Pinocchio/Mogens 

Lars Haul og Anders Møller i dobbeltsculler. Find 3 fejl! (joto: Mogens Hau/) 
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Thurø og Tåsinge rundt 

ror tredje gang i år drog DSR til det Sydfynske Øhav, som vi efterhånden må betragte som 
dagl igt rofarvand. Først pinselangturen, dernæst kajaklangturen i juni måned og denne gang en 
kombineret inrigger- og kajakJangrur. hvor de fleste kajakroere deltog i kajakJøbet Thurø 
Rundt. 

Flere af os bruger efterh~nden den idylliske Svendborg Kajakklub mere end de fleste af klub
bens egne medlemmer, sa måske skal vi snart betale medlemskab! Eller simpelthen overtage 
klubben og bruge den som sommerhus, som vi brdfllfrit flere gange har foreslået. På trods af 
vores imperialistiske tanker er vi indtil videre fortsat meget velkomne hos de hyggelige fynbo
er - måske hjælper d~t. at formanden er tilflyner fra Sjælland og at del j gruppen er lykkeDes 
at nå et usædvanligt tæt og godt forhold til ham! 

furen startede for nogens vedkommende torsdag, men~ de mest arbejdsivrige først tog afsted 
fredag ell.ermiddag. TurIeder Winnie havde sørget for stynnandsposer lil hver bil inklusiv 
kOl1beskrivelse og slik . Eneste problem var bare, at det var blevet gemt så godt og grundigt 
nede i bagagerummet. al del ikke n5cde al se dagens lys inden vi var [remme. Ved ankomsten 
fredag aften havde torsdagsholdet sørget for. ut teltene var oppe (på teltpladsen ved Svendborg 
Kajakklub kommer man virkelig tæt pa hinanden!) og at maden var klar til at blive serveret. 
Helt perfekt! 

Gensynsglæden med Svendborgsund var overvældende. Solnedgangen var ganske som sidst, 
og der manglede ikke noget i løbet af aftenen. Det skulle da lige være fordi, at der var nogen, 
som var gået så hårdt til whiskyen, at der ikke blev til alle. Men det var jo også først søndag, at 
TIlurØ Rundt skulle foreg3. Som stemningen steg i løbet af aftenen, blev megafonen fundet 

frem anføn af Jacob Hintz, og atmosfæren omkring rokJubben fyldtes af den ene gode vinig
hed efter den anden. Kun forstyrret af en ensom færges tullen en gang imellem. Mens de fleste 
fik skyllet godt med alkoholiske varer indenbords, tik en enkelt skyllet sine øjne på den lokale 
skadestue, hvor noget afkalkningsmiddel på mystisk vis havde fundet vej til el par halvsløve 
hundeøjne. Men den lokale service var også her effektiv og upåklagelig, og vi blev forenet kort 
tid efter. 

Selvom vi startede lørdag morgen med morgenvæknillg klokken otte, samt en af Peder Juhl's 
blondinevittigheder, begge dele med megafon. blev lørdagen en lidt stille dag for de fleste . 
Kajakroerne valgte en tur til Valdemar Slot. hvor batterierne blev ladet op på stranden . Her 
fuldførtes endnu en tradition: gruppebilledet på pavillontrappen ved Valdemar Slot! Hen på 
eftermiddagen tik vi lidt underholdning, da et par af de solsl ikkende strandløver havde fået så 
meget hår på brystet, at der skulle flyttes grænser i de sværere kajakker. Det gik not i behørig 
afstand til de meget arvågne kajakroere inde på stranden savel som de øwige badegæ~ter. Idet 
vi skulle hjem ti I kajakklubben, kom inriggeren forbi, så vi havde en undskyldning for at blive 

en halv time længere. De havde været lidt mere aktive end os andre og havde taget turen rundt 
om Tåsinge. En dag. hvor det lune og stille sommervejr, havde gjort det muligt virkeligt al ny
de naturen inklusiv de mange notte, lavvandede kyster, hvor der var masser af synligt liv på 
bunden. 

Lørdag aften holdt vi I idt igen. da vi jo skulle forsvare kJubbens farver søndag morgen. Flere 
af os mente dog. al det vigtigste var at deltage, og at en hænger pa en havkajak ikke var nogen 
skam. Før vi gik i seng begyndte det at regne og storme, så vi fik bange anelser om løbet næste 
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dag. Vejret var stadig noget træls søndag formiddag, men klubben blev uantastet indvaderet af 
næsten 200 kajakroere fra hele landet til sit 40 års jubilæumsløb. Der var summen af aktivitet, 
og de lokale havde travlt med at få de forskellige praktiske ting bragt på plads. Da løbet 
oprandt ved 13-tiden, begyndte solen at skinne igen, og et prægtigt virvar af piskende kajakker 
begav sig på vej Thurø rundt. 

Løbet gik godt, men vore placeringer skal vi ikke komme nærmere ind på. Men det er ikke sid
ste gang, at vi deltager, og så giver det jo gode muligheder for at komme igen og forbedre ti
den til næste år' En enkel præmie blev det til. Jeanette fik førstepræmien i sin klasse. Det viste 
sig dog hurtigt, at hun faktisk havde opnået en andenplilds, men Jeanette fik lov ilt beholde 
præmien. Alle deltagere fik et krus til minde og de fleste af os drog hjem i flot solskin med 
endnu en dejlig Svendborgoplevelse. Winnie og Majbrit kunne dog som sædvanlig ikke løsrive 
sig fra de dejlige omgivelser og blevet par dage til. 

Med tak til Winnie for el godt arrangement såvel som Svendborg Kajakklub for endnu en gang 
at give os husly håber vi, at der ogsa næste år bliver mulighed for al tur(d)e den i det sydfyn
ske. 

Peler LUpperl og Sleen Knudsen 

Badeliv og glade dage på IwjakJuren. FOlo' Thomas Lund 
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En glad nr. 2 i knjakløbet Thurø Rundt: Jeanelle LWld (foto. Thomas Lund) 

Fætter funløb anno 1999 i Skovshoved havn 
Dette års fætter funløb i Skovshoved havn, afholdt af Skovshoved Roklub, var en hitter. Løbet 
startede kl. 18.00 og DSR stillede mcd to fireårers inriggerbåde fordelt på Gudmund og Thor. 
I Gudmund var: Gitte Simonsen, Susanne Mikkelsen, Michael Remod, Britta Kristofrersen og 
Michael Wiirt2. I Thor var: Tine JØTgensen, Tine Dyssemark, Esben Paludan, Heidi Linde
gaard og Michael Rabbit fra i år. 
Der var tre løb. 100 meter skodning, sådan som man nu selv havde lyst til, 100 meter bund
brædderoning og ikke mindst SOD meter roning med redningsvest og uden kørsel på sæde. 

Det første løb, skod løbet, var vitterligt et skod løb for Gudmund. Besætningen havde ikke helt 
fattet at for at ro lige ud, bliver man nødt til at skodde i begge sider. Istedet fandt de det lidt 
mere udfordrende at prøve at presse de nærmeste både ind mod stendiget omkring Skovshoved 
havn. En god taktik, men desværre lykkedes den ikke. Thor derimod tonsede lige imod mål
stregen og vandt løbet. Hvilken plads Gudmund kom på, kan vi ikke nævne her afhensyn til 
pladsmangel på denne side. 

Det andet løb var 100 meter roning med bundbrædder. Her ville Gudmund helt klart have 
vundet, såfremt Thor og dens besætning ikke havde været med. Der var kun een regel, der 
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gjaldt~ Brug bundbrædderne fra båden I ror i og ingen andre. Som gode rarere fulgte besæt
ningen på Gudmund naturligvis denne ene simple regel, hvorimod besætningen på Thor havde 
anskaffet sig et par bundbrædder på størrelse med ladeporte fra en anden båd. 
Uden tøven, benyttede Thor sig af denne lille lejlighed til at komme først over malstregen 
endnu engang. Besætningen i Gudmund krævede øjeblikkelig diskvalifikation, men besætnin
gen fra Thor havde aHerede taget sig af dommeren. Som Espen Paludan sagde bagefter, "Tja. 
når vi nu både kunne ro med ladeporte og slå på bundbrædder samtidig, så ... " Rct r",bende, 
ikk'? 

Min egen fascination for at ro med bLmdbrædder var storslående! Man skulle tro, at der var 
umuligt at ro med dem, men det er det ikke. I stanen går del langsomt, og man føler ikke at 
man kommer nogen steder. Vandet står ind overalt. og man bliver sjaskviid. Bare spørg Tine 
Jørgensen om det! Lige pludselig, så opdager man at man har fuld hammer på og sti drøner 
man bare derudaf. Man bliver lidt øm her og der, men det er da meget sjovt. For Thor deri
mod, der var dct jo lidt anderledes. De var allerede væk, før de tik sat deres ladeportc i van
det. 

Det sidste løb var 500 meter roning med redningsvest og ingen sædekørsel. Herregud, SOO 
meter, det kan sgu' tages i et snuptag. Jeg mener, man har vel roet hele året eller hvad? Tja, 
for Michael Wlirtz er al begyndelse svær. Hvis han en tilfældig dag var faldet i baljen, s~ var 
han helt kJan druknet, for han havde en lettere diskussion med sin redningsvest. Det var først 
da Michael Remod kom til undsætning, at det lykkedes ham at fa den fastspændt omknng 11-
vel. 
Nuvel, klar til den endelige duel. Og denne gang ville Thor ikke slippe fra Gudmund. Starten 
gik og således gik del op for de fleste bilde at man får rimeligt lange arme af at ro uden sæde
kørsel. Redningsvesten er bestemt ikke i vejen, og det er kroppen heller ikke, men aremc, de 
er udformet forkert I Hvem der vandt løbet er ikke til at fatte! Besætningen på Thor hverken 
snød eller noget som helst andet. Den må de sku' have vundet straight. 

Det første der skete, da vi havde fortøjet vores robåde i Skovshoved havn, var at besætningen 
på Thor gjorde tilnæmlelser og prøvede at bestikke os med slik og kiks for til gengæld at holde 
mund om deres ladeporte. Intet lykkedes, for besætningen pa Gudmund var helt ~traig.ht og 
ubestikkelig, men man kunne jo alligevel godt æde en kiks eller [o .. 

BageHer ved 20.00 tiden, var der middag og præmieoverrækkelse. 3 retter af den fineste slags 
som man ikke umiddelbart bøvser af, før man er kommet hjem. Premieoverrækkelsen var til 
DSR'::; fordel. Thor trak to julenisser og en eller anden anden mystisk peberkværn hjem til 
klubben. Besætningen i Gudmund ønsker derfor besætningen J Thor en god fornøjelse med 
deres nye legetøj. Henad aftenen var der en lille overraskelse. Et medlem fra Skovshoved 
RokJub havde fødselsdag, så klubben havde arrangeret lagkage i samme anledning. Og den la 
lidt tungt i mavsen pu vej hjem til DSR. 

Michael Wurlz 
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Årets kanindåb 
Der tales meget om dåbsritualer. Hvad går de egentlig ud på? Hvorfor skal man indvilge i at 
blive ydmyget? Fordi traditioner skal holdes i hævd? Fordi det skaber et sammenhold i klub
ben? ... Fordi vi selv far chance til at ydmyge andre senere i vores rokarriere? Eller er de over
t1ødige barnagtige levn fra en svunden tid? Der kan findes talrige argumenter for og imod, men 
et er sikkert: måden hvorpå årets kaniner blev døbt, var sober, morsom og veltilrettelagt. Dette 
indlæg handler om dagene omkring årets dåb. 

Fredag den 3. september lidt i 18 mødes ca. 25 kaniner på terrassen. Forud er gået adskillige 
roture med gisninger om karakteren af det vi alle skal igennem: Dåben. Nu er det tid, en lille ~ 
af årets kaniner har valgt at deltage i forberedelsen til dåben. Det eneste vi ved med sikkerhed 
er at liggeunderlag, sovepose, telt (hvis man har et!) og praktisk fodtøj er en del af bagagen. 
Alt andet er gætteri. 

Efter at have læsset bagagen ind i en vogn til formålet., begiver vi os nordpå til fods. Hvor skal 
vi hen? Det bliver hurtigt klart at vi skal til Svanemøllen station. Rart, det er ikke et særligt 
slemt sted, vi har vist alle været der, om ikke andet så på gennemfart ... Da alle er ankommet 
stiger vi på S-toget., en sikker kilde mener at vide at vi skal til orienteringssektionens hytte Gå
sehuset i Allerød. Vel ankommet til Allerød bliver vi bedt om at aflevere vores ure og eventu
elle mobiltelefoner. Gruppen vandrer videre, en smule forvirring om vejen til vores destinati
on, fuldender fornemmelsen af at vi begiver os ud i "noncharteret territory". Der er en smule 
farligt over det, det lugter lidt af fisk (hornfisk vil det senere vise sig). 

Vi finder hytten og bagagen bliver fordelt. Ned mod søen etableres teltlejren, instruktørerne 
sniger sig omkring, hvem sover hvor, hvis pladsen i hovedhuset bliver for trang? Til stor moro 
præsenteres sanitetstorholdene (redskaberne), samt "karaktersystemet" for god opførsel. Efter 
en god middag under aftenhimlen trækker instruktørerne sig tilbage i huset og efterlader kani
nerne på græsset til passiar og opladning til nattens strabadser. Sygeplejersken, grovvarehand
leren og studenten overvejer mulighederne for at spærre instruktørerne inde i hytten. Det viser 
sig at være umuligt, da de holder stormøde klos op ad den bagdør, vi skal barrikadere. 

KJ. .. ja, de havde taget vores ure, så "lidt senere" blev vi af kutteklædte disciple rørt til alteret. 
Der skulle ofres en kanin for at mildne Neptun. Havde tegnsprogstolken ikke skreget af grin, 
havde stemningen været en anelse trykket, men plysdyret blev slagtet og vi kunne begive os ud 
i natten. Natløbet var i gang. Af ukendte årsager var vi nogle, der fik lov til at starte med en 
ølstafet, den militante kvindelige radiograf viste vejen og grovvarehandleren og studenten blev 
sat på bjerget. Ude på ruten skulle der løses komplicerede opgaver, digtes vers, drikkes øl og 
gættes medlemmer af alverdens råd, styrelser og komiteer i roklubben. Da vi havde glemt 
DASK (Dansk Sekvens Kalkulator) og vores forstand, blev det ikke til mange point. Men mo
rede os, det gjorde vi I 

Afslutningen på natløbet springer vi hurtigt over. Det var åbenlyst at det rent kvindelige hold 
havde brugt deres ynder og 'Manden konuner hjem: "Jeg har kun drukket sodavand'!", Kvin
den: "Den er god med dig kammerat. jeg kan lugte munkeøl, rød Tuborg, Carlsberg og tysk øl" 
~ ølkendningsgen' til at vinde løbet. De begravede kaninen, vi andre druknede sorgen. 

Morgenmad under sensommermorgen sol og afgang til Svanemøllen. Vi var på vej ind til by
en, ind til vores skæbne. 
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Området foran bådhallen var spærret af og som andet slagtekvæg, måtte vi vente på plænen 
foran kJubben. Efter registrering og "karaktergivning" blev vi ledt ind i en fold omgivet af et 
elektrisk hegn. Nu var det alvor, Neptun kom sejlende fra riget i dybet. Dåben kunne begynde. 
En efter en blev vi enten ledt direkte til labyrinten i båd hallen eller ud i gabestokken til de spe
cielt genstridige. Der blev, som hører sig til, gjort flere forsøg på oprør og det lykkedes kani
nerne at tage nogle af vogterne med ned til Neptuns rige. Selve oplevelsen i bådhallen var gan
ske harmløs, og ja, lugten var fra homtisk, robassinet var fyldt med dem. Efter bådhallen gik 
turen til bådebroen og nedsænkning i et fluidum, som Jytte i hvert fald ikke havde haft hæn
derne i. En blanding af svensk pølseret og pasta bolognese fra den lokale grill. Herefter op på 
slisken, ned i baljen og dåben var komplet. Fra lløjen kunne man se sine lidelsesfæller blive 
ført igennem og fra tid til anden assistere i oprørs forsøg. Det hele var overstået på et par timer. 

Efter et par timer til velfortjent restitution og kitning kunne aftenens festligheder begynde. 
Stort anlagt med middag, dåb af enkelte restkaniner, udlevering af dåbsbevis og disko dasko til 
den lyse morgen. Da det var den første fest forfatteren var med til, kan der ikke sammenlignes. 
Men morede os, ja ikke overraskende: dd gjorde vi. Godt anført af det sidste bord i fødekæ
den, der viste vejen og ikke alene hævede glasset, men hele bordet. Der blev danset, markeret 
tæt, hængt i baren og med tre knolde iklædt smoking blev festen komplet. Klokken halv seks 
blev der lukket og slukket, en lang, men underholdende weekend var ved at være slut. Således 
blev årets kaniner ledt ind i roernes rækker. På en sober, morsom og særdeles veltilrettelagt 
facon. 

Afslutningsvis skal alle instruktørerne have tak for deres store arbejde med instruktionen, for
beredelsen til dåb og selve dåben. Ingen nævnt, ingen glemt. Dct bliver en svær arv at løfte. 

Peter Sorgenfrei 

Fas/låsning i gabestok var blandt de pinsler, som kaninerne skulle igennem ved årets kanin
dåb. før de kunne kalde sig rigtige roere. (F%: Steen Knudsen) 



GæSlerne slår klar Iii alMJS/e sig over kagen ved kanindåbsfeslen 

De indfangne kaniner venter på, hvilken skæbne Kong Neptun og hans hjælpere 
har liltænkt dem 
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DM i Langdistancekaproning 

Et tilbageblik på denne sæsons langdistancekaproning. Og hvad er så det? 
For dem som ikke ved det, findes der et danmarksmesterskab i langdistancekaproning. Dette 
løb består af 5 løb fordelt over hele rosæsonen. 
Løbene er inddelt i klasser: 

DM-klassen består af en dameklasse på IO km og en herreklasse på 25 km. 
Mixklasser IO km og 25 km. For mixklassen er der ingen samlet DM-medalje. 

Vi var 5 hold som deltog i alle løbene, med skiftende besætninger. Holdene var som følger: 

Herrer 25 km: 
- Jens Christian Pømeki, Niels Hyldager, Jeppe Kollat, Jacob Tesander og Vahan Ter
Vardanyan (ham med overarmene). (Hu) 

- Lars Henriksen, Michael Remod, Morten Runge og Thomas Krumholt. (Hjalte) 

Dame IO km: 
- Britta Kristoffersen, Mia Schrøder, Mette Carstensen.(Hjalte) 
- Susanne Mikkelsen, Tine Jørgensen, Birgitte Simonscn.(Hu) 

IO km mix: 
- Karen Tinggaard, Esben Pal ud an, Thomas Felland, Trine Poulsen.(EJelara) 

De 5 ovennævnte hold deltog i alle 5 langdistance kaproninger. 

SØNDERBORG 

Vi var 15 forventningfulde roere, der tog af sted fra Hovedbanegården en fredag eftermiddag. 
Målet var Sønderborg, hvor det første slag skulle stå. Togkupeen mindede mest af alt om en 8. 
klasse på lejrtur til Bomholm. Daimkage, pastasalat og cola fløj om ørerne på de øvrige passa
gerer, og i kampens hede forsvandt Birgittes bradepande incl. dairnkage fra toget, den er ikke 
blevet set siden. 
Efter endt togtur kendte overlærer Felland vejen fra Sønderborg station til roklubben. Der var 
kun 500 meter. Vi andre mente, at han burde have tilføjet et O til de 500 meter. Aftenen slut
tede med, at vi drak en godnatøl på et værtshus i hyen. 

Næste morgen vågnede vi med alle symptomer på nervøsitet... ... Vi gentog os selv en del: "Er 
tai lettet ledigt." 
Vi mente selv, at vores nervøsitet var begrundet, idet at vores konkurrenter fra K VI K havde 
roet meget stærkt i ergometer i vinters. Desuden havde Jens Chr Pømeki fortalt os, at vi roede 
som en sæk kartaller, og havde en indsats som snegle. Men tag ikke fejl vi havde masser af 
selvtillid (vel havde vi ejli'). Det lykkedes dog vores lille terrier (Lars Talk-Talk) at bjæffe 
lidt kampgejst i os. 

Om formiddagen gik mixholdet og dameholdene på vandet. Vejret og vandet var meget flot 
inde ved rokluhhen, men efter 250 meter, blev vi hudt velkommen af strid modvind og 2 meter 
høje bølger!! Vores strategi var, at vi skulle have nået vendebøjen efter 'I, time, men da den 
halve time var gået, sagde Susanne: "Hvis det er den orange bøje der ude, vi skal vende om, så 
er der langt igen." Da hun så rædslen i Tines og Birgittes øjne, forsøgte hun at hale i land, dog 
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forgæves. Eneste trøst var, at vi havde medsø hjem. 

Med hænderne i laser blev vi mødt af en stolt '1 alk-Talk (vi ved du var det), som kunne for
tælle os, at vi havde vundet vores første løb. Vores anden damebiid blev nummer 3. 

r mixklassen havde sidste års kaniner deres debut, og fik cn flot placering som nummer 3. 

Om eftenniddagen skulle herrerne i ilden. Vi andre la og nød solen, mens de nød modvinden 2 
gange. Tre tidl. landsholdsroere havde sat sig i en tung inrigger og skulle ifølge Niels Hyldager 
ro 23 km for langt. Men ikke desto mindre sendte de Per Hansen og co. (KVIK) afbanen og 
vandt hCITcklassen. Vores herrer roede jo også i HU. Vidste I, at HU kan være på en grise
vægt?? 
Det andet herrehold, Lars. Mjchael og Morten skulle også for første gang ro 25 km, det gjorde 
de flot og fik en femteplads. 
Der var dækket op til fest i badhallen om aftenen. Om det var roningen eller den gode solide 
kost, som gjorde det afmed os, det vides ikke, men vi faldt om ved midnat. 

NAKSKOV 

! 4 dage efter skulle vi ro det næste løb. Dette var i Nakskov. 

Dagen $tartede lidt kaotisk,. Vi kom blæsende, morgenmaden var blevet indtaget i bileme. 
styrmandsmødet naede vi lige akkurat, og vi var p.g.a. pladsmangel nødt til at gå pa vandet en 
time før start. Vi nåede aldrig at fa ro på os selv inden starten gik 

Pil intet tidspunkt fungerede båden som vi ville, og det var 3 mellemfornøjede roere, som lilg
de til. bare for at fa afvide at vi havde tabt 
Det var KVIK-pigernes fortjeneste. De holdt hovedet koldt og lod sig ikke stresse af at det 
pres, som In på dem. KVIK-pigeme vandt dette løb. 
Vores anden damebad var ramt af sygdom og havde met Dorthe Barthels, en rutineret langdi
stenceroer, som tredjemand. Hun klarede opgaven til UG efter kun en uges træning (du er for 
sej Dorthe). Pigerne fik en 4. plads. 
Mixbåden roede endnu et not løb, men på grund at to mandlige fotomodeller (se VOLVO
reklamer) i den rette alder, var deres handicap dårl igt, og de blev slaet med få sekunder og fik 
en 4. plads. 
HU var i dårligt humør, så herrerne fik også klø. De er en af de fli gange, vi har sel Per f'lansen 
smile. 
Den anden herrebåd Michael. Morten og Lars blev nummer 4. 

Jeg. Birgin~. vil da også benytte denne lejlighed til at tilstå, at jeg er en dårlig taber. jeg arbej
der pa at blive en bedre, og vil til næste år ikke sidde en halv time og sUImule bag et skur! (Jeg 
finder cl andet sted). 

VEJLE 

Relært af erfaringer i Nakskov tog vi af sted fredag aften for at f1i en rolig morgen. 
Rygterne ville fortælle, at Vejle var Danmarks svar på Kap Horn, men det hlev ved rygtet. Ocr 
var blik vand og måneskin aftenen før dagen. 
Næste morgen, da solen havde brændt di~en væk, var der stadig blik vand. Til dette løb var vi 
tændte. Vi ville gerne vise, at vi kUlme ro bedre end sidste løb, og saledes også gå til sommer-
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pause med et forspring til vores værstelbedste konkurrenter, pigerne fra KVI K. 
Vi roede, så tårerne burde stå i øjnene på vores trænere Lars Talk-Talk og Jens Chr. Det var en 
god dag. Da vi vendte allerede efter 25 minutter, var vi klar over, al del ikke var så ringe end
da! Vi hev sejren hjem i tiden 50.21. 

Den anden pigebåd havde fået Britta igen, og de slog deres værste konkurrenter, som ellers var 
på hjemmebane. Pigerne blev en flot nummer 3. 

Mixbåden måtte endnu engang sande, at få sekunder skiller de bedste i mixklassen. De blev 
nummer 3. 
De tunge drenge kom også stærkt igen og vandt herreløbet, og deres sejr skyldtes ikke kun, at 
Per Hansen havde hurtig mave. Torben og Claus kæmpede sig dog til trods til en 2. plads. 
De knap så tunge drenge havde skiftet Morten Runge ud med Thomas Krumholt (Morten ville 
hellere til Barcelona!! !??). Drengene fik en 4. plads. 

Nu var der sommerpause i I '12 måned. 

HVIDOVRE 

Dette var næsten lokalt, så vi benyttede lejligheden til at afprøve vandet på forhånd. Det var en 
fordel, for det var en lidt svær bane med lavt vand og mange bøjer. Ved denne generalprøve 
skulle vi ud over at tage højde for lavt vand og mange bøjer også afprøve vores nye skift. som 
skyldtes, at et par af os var lidt skadede og havde foretrukne pladser i båden. Vi havde en uku
elig tro på os selv skader etc. til trods, det var der nemlig ingen andre der gjorde - VEL 
LARS!! 

Der havde meldt sig et ekstra damehold tTa DSR (Tine Dyssemark, Heidi Lindegaard og Karen 
Lauberg). Foruden at det var deres første løb, stod de pludselig uden båd. Hvidovre var meget 
hjælpsomme og lånte pigerne en båd, så de trods alt kunne være med. Tak til Hvidovre. 
Startvanskelighederne, orienteringsproblemer og en fremmed båd gaven 6.-plads. 

Mia, Britta og Mette måtte denne gang se sig slået af Vejle, og blev nummer 4. 
Vi selv var sultne på en sejr, for så ville vi ligge lunt i svinget inden sidste løb. Med alternative 
skift. høj sol og godt humør lagde vi fra land. Fonnen var ikke så god, som den havde været, 
det pev lidt mere i lungerne, sommerens is skvulpede i maven. Vi følte os presset under løbet, 
men vi bed tænderne sammen og roede sejren hjem. Den dag sluttede sommeren. 

Vores mixhold havde mistet en af modellerne, men havde faet forstærkning af det stærke køn 
nemlig af Trine Poulsen, men ak, lige meget hjalp det. Endnu en gang var sekunderne afgøren
de for placeringen. De fik en 2.-plads. 

Jens Chr. , Jeppe og Jacob måtte denne gang se sig besejret af et usædvanligt stærkt og godt 
roende KVIK-mandskab. 
Det andet herrehold viste endelig vejleholdet, hvor skabet skulle stå, og fik den 3.-plads, de så 
længe havde sukket efter. 
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Glade danmarksmestre i langdistanceroning. 
Susanne Mikkelsen, Tine Jørgensen og Birgitte Simonsen (DM-fotos.· Brilla Kristoffersen) 

Også herrerne halede et danmarksmesterskab hjem: 
Jens Chr. Pørneki, Jeppe Kollat, Niels Hyldager, Jacob Tesander. 

Også mester, men ikke med på billedet. Vahan Ter-Vardanyan 
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HUMLEBÆK 

Den store dag oprandt. 

Vi mødtes og spiste morgenmad sammen. Kørte spændte op til Humlebæk. 
Humlebæk roklub, som I igger for foden af Lousianna, summede af aktivitet. Det var over 50 
tilmeldte hold. Klubben er ikke stor, så der var trængsel alle steder, også på toilettet. 

Pludselig var tiden til, vi skulle havde de sidste formanende ord, og bådene i vandet. 

Vandet var perfekt og mens vi lå og vannede op, tænkte vi på, at detle var det, vi havde kæm
pet for hele sæsonen. 

Så gik starten på løbet og regnvejret. Det væltede ned og lyn og torden bragede. Vi knoklede 
det bedste vi have lært, og selvom Lars efter 5 km råbte: "55 plus'''. overbeviste det os ikke 
om, at det gik ret godt, så vi knoklende videre. "55 plus". Hvad f. .... betyder det? 
Så våde, trætte og forknytte roede vi til broen. Sus havde endnu engang taget modet fra os. 
Hun mente, at det ville blive et tæt løb og var usikker på, om vores indsats rakte. Det gjorde 
den! Vi var Danmarksmestre i Langdistancekaproning. 

Den anden damebåd, matte desværre se sig passeret af Vejle og se den samlede 3. plads gå op 
i røg. 

Endelig kunne vores mixhold hæve armene til sejr. De fandt minutterne. Esben skulle bare 
roses til skyerne, så opdagede han heller ikke, ar han kun fik 9 minutters pause. Vi hørte Ka
rens sprøde stemme: "Ebsen er stærk, Trine skal styre om 2 minutler, men Esben har de store 
overarme, Esben er ikke træt". De blev nummer I. 

De små herrer gjorde hvad de skulle, og roede en samlet 3. plads i DM-klassen hjem. Flot kla
ret i betragtning afat l også skulle fiske undervejs, eller var det jer, som blev fisket (læs: tik el 
tiskenet i roret). 

Vores tunge herrer forstod at holde spændingen til det sidste. De stod lige med K VTK på point, 
så en sejr var altafgørende. De havde svært ved at tinde hinanden og havde sal lid til, da de 
passerede 16 km mærket og tidtager Lars Talk-Talk gøede, at nu kunne de godl tage sig sam
men og komme op at stå. Det gjorde de. Del gjort vores stemmer også. Vi råbte og skreg, men 
om de kom op al Slå, eller vi rabte dem ind, del vides ikke. De vandt med 16 sekunder. 

Glade gik vi alle til fest på Lousianna og vaklede derfra!!' 

Til slut vil vi fra DSR takke alle de klubber, som har lagt roklubber og arbejdskraft til DM i 
Langdistance. Vi ved at det er et stort arbejde, som for alle arrangemenlers vedkommende har 
været vellykkede. 

Til slut vil alle vi langdistanceroere takke vores trænere Lars Talk-Talk & Jens Chr. Pørneki 
for deres store indsats, Irøstende ord, berettigede spark og opmuntring. Vi bukker og nejer. 

Tine F. Jørgensen, Susanne Mikkelsen, Birgille Simonsen 
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Stafetten 

Stafenen er nu nået til Bianca Carstensen. Hende den lyshilrede nede på Bagsværd. Bianca har 
efterhånden været nogle ar i DSR. og har, på trods af problemer med brækkede ribben, klaret 
sig rigtig godt. Det ser oven i købet ud som om der er meget mere i hende endnu. Til dene års 
VM sad hun jo på den danske 4X-, som var en af de tre både der klarede kvalifikationskravene 
til OL. Så nu går turen mod Sydney. Et stort held og lykke I 

NAVN: Bianca Carstensen 

FØDSELSDATO: O l. 09. 1975. 

HØJDE: 179,5 cm 

SKONR.: 42 

STJERNETEGN: Jomfru 

HOBBIES: Roning, madlavning (helst stærkt., vil mange bekræfte) og 
hendes kæreste Torben Bech 

YNDLINGSDYR: Hamster, skildpadde inden den bliver alt for stor (I-Imm l -

altsil en lille skildpadde) og så ønsker hun sig en papagøje, 
der kan snakke, så det var måske en gaveide. 

YNDLfNGSFARVE: Blå, blå og lyseblå 

YNDLINGSMlJSIK: Alt andet end hård rock. Det må gerne være lidt poppet. 

LIVRET: Lasagne. Men spiser også meget andet med glæde. 

SPORTSIDOL: Kipketer var ret sej, da han løb de sidste 100 m uden den ene 
sko. Men ogsa Mette Jacobsen er et lille idol, der har kæmpet 
hårdt og længe, på trods af mange nedture. 

ROMÆSS1G BAGGRUND: Bianca, der er fødl i Esbjerg, startede i et par år med skolero
ning i sommerferien, inden hun meldte sig ind i Esbjerg Ro
kluh i 1989, hvor hun begyndte som rigtig inriggerroer. I 
1994 startede hun med at ro singlesculler i Ribe, hvor hun 
blev trænet af Jørn Nissen. Han trænede hende også ved 
hendes første store internationale debut, nemlig Nations Cup i 
1995. Efter Nations Cup tog hun et '/2 år til Australien, hvor 
hun bl.a. roede en regana på den olympiske bane i Sydney, så 
måske føler hun sig hjemme i år 2000. I aug. 1996 flyttede 
Bianca til København, hvor rokarrieren log rigtig fat, da hun 
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MEDALJESTATESTIK: 

AMBITIONER: 

BEDSTE ROOPLEVELSE: 

VÆRSTE ROOPLEVELSE: 

UDDANNELSE: 

kom i Stald Hassing (de tunge damer trænes af Carsten Has
sing). 

r 1997 og 1998 har Bianca vundet Hcad af the Charles, i hen
holdsvis 4- og 8+. 

At vinde en medalje ved OL - helst guld. 

Bianca Carstensen 

Bianca har haft mange gode oplevelser gennem tiderne - ud
tagelsen til OL i år var f.eks. temmelig fed. 

Hun sidder l i dobbeltfireren og skal derfor holde øje med 
andre både osv. Da de i år var på træningslejr i Vermonl hav
de Gert Busk i motorbåd kurs lige mod dem. Han havde ikke 
set dem, men pigerne tik ham i sidste sekund til al dreje af 
"Del var lige så man rystede i bukserne 15 min efter" udtryk
ker Bianca. 

Bianca er under uddannelse som sygeplejeske, men bryder sig 
ikke så meget om praktikperioderne, mest om kontakten til 
patienterne. Når hun engang er færdig, vil hUJl gerne arbejde 
for Røde Kors eller Danida. Hun vil ud i verden og hjælpe til. 

HVIS BLANCA IKKE ROEDE: Hun ville tjene en masse penge, som hUJl kunne rejse ud i 
verden for. 

ROS OG RIS: 

26 

Bianca synes, al DSR bakker godt op omkring kaproningsaf
delingen. Hun synes også, at det virker som om motionsafde
lingen fungerer ganske godt, hvilket er hyggeligt, når rnan 
"besøger" klubben. Ja, og så holcJes der jo nogle ordentlige 
fester. 



VM-reception i DSR 

Efter VM i Canada havde DFfR inviteret til reception i DSR for at hylde de danske medalje
tagere. Guldfireren levede endnu engang op til sit navn ved VM, og også Karsten Nielsen lyk
kedes det atter at vinue guld i herrernes lette singlesculler. Et stort tillykke til verdensmestrene. 

t·,) • t • 
~,,-

På billedet sesfra v. Karsten Nielsen, verdensmester i singlesculler samt Thomm Ebert, 
Eskild Ebbesen. Victor Feddersen af? Thomas Poulsen, alle guldjireren. 

[ I ) et" ;"mm,; ~,;o;';d;; " det ,id", 'od" ,""'dm"",,""g,", d" m,~,,;~o;;;g;;;;-~ 
på sommersæsonen. Det er redaktionens indtryk, at der har været masser af aktivitet på 
alle områder i klubben, hvilket de mange gode indlæg, vi har modtaget til bladet, da 

også vidner om. 
i Vi siger tak til vore bidragydere og håber fortsat på indlæg både om oplevelser i sommerens 
I løb og om vinterens aktiviteter. I 

I næste nummer kan du som optakt til generalforsamlingen læse bestyrelsens beretning om dej 
forgangne sæson. ligesom vi håber at kunne bringe både DM-reportage og en beretning om 
DSR's deltagelse i Tour de Gudenå. 
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DER VAR EN SÆLSOM STEMNING I BÅDEN 

- vandet var fladt, fuldmånen lyste, klokken var 4 om natten, og kroppen troede den skulle so
ve. Men der tog den fejl. Forude lå 42 sømil og et ukendt antal timers roning, (+ en times pau
se ikke at forglemme). 

Sådan startede Karlebo Marathon for Jeppe, Niels og mig. 

I løbet af kort tid kom der med spredte mellemrum en lanterne imod os. De første både var på 
vej "hjem", og roerne råbte med en blanding af kådhed, træthed og lettelse "Go' tur" efter os. 

Efter Rungsted begyndte det første morgen lys at vise sig; men først da vi var ved Kronløbet, 
stod solen op af havets skød. Jeg overvejede et kort øjeblik at bryde ud i sang, men en kort 
rundspørge i båden anbefalede at kræfter og rytme blev lagt i åretagene - så det blev ved 
tanken. 

At ro i kanalerne en lørdag morgen kl. 7 stod i pudsig kontrast til de bybøm, der mere eller 
mindre lige (navnlig mindre') gik morgentur på Gammel Strand og tydeligvis ikke følte sig 
sikre på, hvad de så, da de fik øje på tre svedige roere, der passerede i raskt tempo. At synet 
gentog sig 20 min. senere, var dog en eller anden form for bevis på, at nogen havde valgt at 
bruge deres aften og nat på en anderledes måde. 

Og så var det pludselig kun det kære kendte farvand ved optyldningen, der skulle passeres, før 
et uovertruffent supporthold tog imod os i Hellerup roklub med morgenmad, massage og op
muntrende mellemtider. At der havde været en efter pålidelig forlydende ganske god og våd 
brillebar i DSR natten inden, så det var svært at sige, om roere eller supportere var trættest, gør 
vel blot indsatsen så meget desto mere storslået. 
Så tak til Susanne, Brina, Michael og Jens Christian for deres opbakning. 

Fyldt af gåpåmod og hjemmebagte boller lagde vi så atter fra land. Nu var der kun 1/3 tilbage 
at ro. Nivå - here we come ..... Men ak, så simpelt skulle det ikke blive. En nordisk vejrgud var 
ude at morgenjogge og var blevet forpustet, så en stadig stridere nordenvind 
rejste sig, i takt med at trætheden i musklerne meldte sin ankomst. En ret uheldig kombination. 
Rungsted havn synes at rykke sig mod nord, i nogenlunde samme tempo som 
vi roede. Og oh rædsel: da vi endelig stred os forbi havnen, rejste bølgerne sig bistert mod 
stævnen, og havde tilsyneladende ingen intentioner om at lade Hu med besætning nå i havn 
uden kamp. 
Så kæmpet blev der. Hvad der var afteamånd, sportsånd, konkureneeånd, kampånd (og hvad 
der iøvrigt var af ånder i nærheden) blev samlet og kræfterne optimeret. Nivå-bugten blev så
ledes passeret med Niels og Jeppe ved årene og mig på styrmandssædet; hvilket der i situatio
nen var bred enighed om, var en udmærket fordeling. 

Og ca. 8 timer senere stod vi så atter på pontonen ved Nivå roklub. Med ånder og humør in
takte, trætte ben, svedige rodragter - og en laaaaang oplevelse rigere. 

Niels Hy/dager. Jeppe Kollat og Karen Tinggaard 
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Øresundstur 

Lørdag den 14. august kl. 10.00 mødte 20 friske roere fra DSR op i Øresund Roklub, hvor bå
dene til 0resundsturen stod klar. Humør og forventninger var i top, da vi i samlet trop med sol 
foroven satte kursen mod ØresWldsbroen. Enkelte af deltagerne - jeg skal ikke nævne navne -
havde planer om at score kronprinsesse Victoria, som sammen med kronprins Frederik ville 
befinde sig pa broen, nar man officielt erklærede broen for sammenhængende mellem Dan
mark og Sverige. 

Som vi nærmede os broen begyndte det at blæse op, og bølgerne voksede støt. Stadigvæk i læ 
af Peberholmen var vi tre både, som valgte at vende om og sætte kurs mod Dragør Roklub. Vi 
nød synet af den tlotte bro i det fjerne, og el par af de kåde hanroere vil sikkert påstå, at de 
ogsa kunne se en smilende Victoria i blafrende sommerskørter. To både fortsatte ud til broen 
og ifølge senere rapportering, var det eneste, de kunne se oppe på broen lire turistbusser (så 
meget for den prinsesse!). 

r Dragør spiste vi den medbragte frokost. Herefter var det tid til en lille sightseeing tour og 
isspisning i Dragør havn. (Dragør er efter sigende kendt for sine isvafler). 

Ved 16-tiden var vi tilbage i Øresund Roklub, som netop var ved at afrunde årets dilb af 25 kaniner. 
Pontonen var godt smurt ind i rødt og grønt savsmuld, tang og andet godt fra havet. 

Tanken, om at nogle af os inkl. undertegnede skulle igennem en tilsvarende dåb inden for kort 
tid, var bestemt ikke rar (GISP!) 

Ølankrene til aftenens dåbs fest var på plads, og vi blev meget venligt tilbudt at smage for. 
Ikke nogen dårlig afslutning på en helt igennem hyggelig dag. 

Anja Falk 

Sjællands Tidende: 

svønunerraJntafd 
firerudens~and 
~ .~ " 
Hvad sa med at få en styrmand? 
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SOL, CITRONMANE OG STJERNESKUD 
årets kaninlangtur 

Med det formål for øje at indvie nye klubmedlemmer i langturens fortræffeligheder, afholdes 
en årlig kaninJangtur. I år skulle turen gå op langs kysten til Snekkersten, og strække sig over 
tre dage, med overnatninger i Rungsted Roklub, som meget generøst havde overladt os hele 
deres klubhus til fri afbenyttelse. 

Jeg er kanin - derfor måtte jeg selvfølgelig på kaninlangtur. Det siger sig selv. Jeg meldte mig 
straks, uden at ane hvad den slags går ud på. 
Får man vabler på mærkelige nye steder? Får man hjemve? Vil man savne sit fjernsyn, og 
hvad far man at spise på sådan en tur? Skal man slå fisk ihjel med de bare næver? Og måske 
endda fange dem først? Hvad pokker er en rospand - og hvad er der i den? 
Der er mange ting man sådan går og tænker over. 

Noget af det første der slår cen, når man så ankommer med sin bittelille taske, med kun de 
mest nødvendige stykker tøj og husgeråd, er, at der tydeligvis er ting, man IKKE har forstået at 
man skal have med. 

Dem der fra Langtursudvalget, der har roet op og ned af Nilen og hele Europa tyndt, kender 
naturligvis tricksene. Tillad mig at videregive et par stykker: rosæder ar model "prinsessen på 
ærten". Flaskevis af fransk parfume, såvel som pastis. Karen Blixen-jagt-taburet. Solskærme 
og bløde sweatre i matchende farver. Ornitolog-kikkert, dundyne, mobiltelefon og årgangsvin. 
Nå, men man lærer jo for livet. 
Vi fik bådene pakket, og der kan søreme være meget i sådan een. Det er måske det de godt 
ved, dem fra Langtursudvalget. 

Vi roede ud af havnen i det pæneste solskin og skulle så følges ad til Rungsted, så godt det nu 
lod sig gøre. Tjalfe, som jeg sad i, sakkede måske nok en anelse bagud, men Pia, Ole 
ogjeg er meget enige om at det skyldes en meget rung last (vi havde bl.a. Melittaposeme), et 
par svært excentriske årer, samt forholdene i al almindelighed. 
Også Søren, Line og Tina B., overhalede os elegant, på trods af at de allerede i Tårbæk havde 
faet slået roret til samlesæt. (Ja, det er Kvaser, og det ror har aldrig været solidere. Det kan 
godt være, at det ligner en stigereol, men det VIRKER. Det blev fixet i Rungsted Roklubs 
værksted). 

Blæste op gjorde det også, og vi sled bravt i det, så da vi nærmede os Vedbæk klokken ni om 
aftenen, besluttede vores styrkvinde at vi måtte søge nødhavn af rent ernæringsmæssige grun
de. Vi fik nogle glimrende frikadeller fra havnekiosken, en Pepsi Max og en rigtig søulkeslud
der med nogle rare mænd på en bænk. Så var vi friske til den sidste tøm - nu i bælgravende 
mørke. 

Ved hjælp af Pias gode orienteringsevne og en meget lille lommelygte fandt vi til sidst Rung
sted Roklub. Egentlig kunne vi have navigeret med næsen, der var nemlig en meget karakteri
stisk odeur i området, som Ellen senere identificerede som lugten af rige mennesker. 
l den hyggelige lille roklub, som DSR havde ganske for sig selv, var resten af holdet så småt 
indkvarteret. 
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Der var blevet indrettet sovepladser overalt i bådehallen, og det må konstateres at DSR-folk er 
nogen der virkelig lader som om de er hjemme. Ikke noget med at trykke sig sammen i et hjør
ne der. 

Ved langbordet var der dækket op med pølser og oste fra alverdens lande, og da klokken slog 
23.00 (som var den ufravigeligt faste spisetid på denne langtur) gik vi ti I fadet med stor energi. 
Til dessert serveredes varm Lumumba ad libitum. 
Ole, Flemming og Vibe m.fl. serverede vittigheder ad libitum, og i klubbens automat kunne 
man trække øl ad libitum - hvis man da ellers havde tokroner ad libitum. 
I køkkenet opstod der en mindre raflesalan, hvor Pia og Mike udsatte mig for verdens ældste 
Las Vegas-finte: først lader de een vinde stort, hvorved ens instinkter sløves i barnlig 
selvglæde - dernæst får man stryg så det batter. Lad dette tjene som en advarsel. De er gode til 
det. 

Hvis man kan abstrahere fra den mærkelige lyd af 18 nylonsoveposer, der hviner resonant mod 
18 liggeunderlag i en bådehal med kirkeefterklangstid. så sover man rigtig godt efler sådan en 
dag. Og når man nu ligger i en bådehal kan man jo altid lige skrue et par bundpropper i ørerne, 
hvis det skulle være. 

Lørdagens tur skulle gå til Snekkersten tur-retur, med badning og spisning som indlagte at
traktioner. Da vi vågnede var der blikstille vand og babylyseblå himmel, og små Walt 
Disneyfugle kvidrede i morgensolen. 
Vi spiste masser af morgenmad og smurte madpakker med en sang på læben. 

Da vi skulle til at have bådene på vandet, stod himmel (nu blygrå) og hav i eet, i et uvejr af" 
bibelske dimensioner. 

Pia mente dog ikke at sådan en smule regn var noget at snakke om, og styrede afsted med git 
mandskab. Elsa og Flemming. Det viste sig dog senere, at det de havde styret så 
målbevidst efter. var Nokken inde i Rungsted Havn , hvor der er dejlig varmt og tørt , og hvor 
de serverer en fortræffelig varm chokolade. 

Line og Flemming undervejs på kaninlangturen. FOlo. Dorte Steiness 
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Den sad de altså og mæskede sig i, fa hundrede meter fra roklubben, hvor vi stod og var impo
nerede over deres rå foragt for vejrguderne. 

Vi ventede uvejret ud i selskab med nogen af klubbens søde unge roere, som skulle pakke 
trailere til et stævne (de kom i øvrigt tilbage senere på dagen, belæssede med pokaler) 

Solen kom frem for fuld musik, og vi havde den dejligste rodag. Vi fik både roet ige!U1em, ba
det og holdt kaffepauser nogen på diverse idylliske steder (i Ellens båd drak de dog 
ikke kaffe, men nøjedes meget sportsligt og minimalistisk med at drikke kogende vand). 
Kysten er så smuk, og der er så meget at se på. Et populært samtaleef!U1e i alle både, var hvilke 
forbrydelser man ville være villig til at begå, for at komme til at bo i et af de mange 
svulstige huse man ser på den strækning. 

Senere, under aftensmaden (dejlig pasta, kogt i nænsomt tempo), diskuterede vi om der ikke 
var en mindre kriminel måde at la sig en strandvejsvilla på. Modellen med hårdt arbejde og 
tålmodighed forkastede vi meget hurtigt, til fordel for de!U1e løsning: Opfind Noget Genialt. 
Scor Kasse. få Villa. Vi gik straks igang med at opfinde noget genialt, og cirka en time 
senere var den stort set i vinkel. Roverdenen vil blive rystet når MultiPadden (Eller var det 
MultiPatten? Hvad siger Frederik?) kommer på markedet. Bare vent. Mere siger vi ikke. 
Og til dessert var der Irish Coffee ad libitum. OG mazarinkage - det var vel lørdag. 
Udenfor var sensommerhimlen blæksort og pyntet med tre trillioner stjerner. 

Søndag morgen svabrede vi gulve som en anden flok matroser, og vi synes selv at der blev helt 
pænt igen. Faktisk blev der ryddet så nidkært op at vi ftk annekteret en sagesløs 
Rungstedroers aerobic-måtte - vi må se om den kan være i en prøvekuvert. 

Hjemturen foregik i supervejr lige bortset fra frokosten i Tårbæk som vi spiste stående på en 
lang række under ældreboligernes diminutive halvtage. 
Citronmånen gik kammeratligt fra hånd til hånd, mens vi betragtede den byge der åbenbart 
skulle falde lige nøjagtig på os, lige nøjagtig i vores frokostpause. 

Da vi pakkede ud i Svanemøllehavnen fik vi hurtigt bådepladsen til at ligne en slagmark af 
ISOposer og andet løsøre, men Yvon endte endnu engang med at fa bragt orden i forholdene, 
med en meget speciel og demokratisk frugt-, leverpostejs- og kikseauktion. 

Og så tog vi hjem og sov rigtig, rigtig godt allesammen. 

Det var en fed tur. 
Hvorfor bruge sin weekend på at gå på sushibar i laksko, når man i stedet kan sidde i en robåd 
på Øresund med tang i skoene, blå mærker og brun sæbe på benene og spise Prinzen Rolle? 

Skal vi snart afsted igen? Hvad? 

Tak til Yvon, Ellen, Søren, Tina, Dorte, Line, Lone, Pia, Mike, Ole, Jakob, Ulrik, Flemming, 
Vibe, Elsa, Kirsten Marie og Frederik for det gode selskab! 

Tina Taul 
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DSR.s nye e-mailadresser 

Klubbens nye e-mailadresserernuklar.Klubbenshovedadresseer:dsr@dsr-online.dk 

De øvrige adresser tilføjes foran -cnJosl-onlineclk, sådan her: form~nd(wdsr-Ollllnedk' 

Der er følgende underadresser: 

dsr 

formand 

kaproning 

langtur 

i nstru k ti on 

motion 

kajak 

bladet 

kontingentkasserer 

orienteri ng 

materiel 

husrorvalter 

plus 

koegemester 

Da der således også er en e-mailadresse til bladet, bedes indlæg, der 
sendes som mail, sendt til bladets adresse, der altså er: 

bladet@dsr-online.dk 

Indlæg kan naturligvis ogsii fremsendes på diskene, enten til redak
tøren eller DSR med att. til redaktionen, eller man kan sende ma
skin- eller håndskrevne indlæg. 

DSR's hjemmeside 

DSR's hjemmeside er nu åbnet, men som de, der allerede har været inde at kigge på den, har 
erfaret, ligger der stadig meget få oplysninger på siden. Det er muligt, at der, nar dette læses. 
er kommet mere på, men det kan undre, at man åbner en hjemmeside, som ikke med endog 
meget god vilje kan siges at være blot nogenlunde færdig. Forhåbentlig kommer projektet sna
rest betydeligt længere. 
Red 
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Orienteringsløb 1999 

Dato Løbstype Skov 
26. ()9 Gåsehusløb Ravnsholl 

126.09 C Buresøskovene 

29.09 B-nalløb Geel Skov 

03.10 B (SM) Gribskov Nødebo 

06.10 B-natløb Danstrup Hegn 

10.10 B Tisvilde Hegn 

13.10 Nal-slafet Ravnsholt 

/7./ O Gåsehusløb Ravnsholl 
24.10 B(DSR-kluhmester) Ny Tolstrup 
()7.1 J Gåsehusløb Ravnsholl 
14.11 Jættemil Store Dyrehave 

28./1 Gåsehusløb Ravnsholl 

/9./2 Julekispus Ravnsholl 

Tilmelding: 

Gåsehusløb: Mødetidspunkt: Søndag mellem IO og 
12 

3 baner på ca. 3 km, 5 km og 8 km 

Øvrige løb*: Johan Frydendahl lif. 38176252 
(arb. ) 

(priv) 
*( 14 dage før) 

Engbakken 27 
2830 Virum 45858605 

Arrangør 
*** DSR *** 

PI-Kbh. 

KFIU 

Fredensborg 

Tisvilde Hegn 

Kildeholm OK 

*** DSR *** 

OK Roskilde 
*** DSR *** 

OK 73 

*** DSR *** 

*** DSR *** 

Tidsfrist for indlæg til næste nummer er fredag den 8. oktober 1999 

Tryk: 
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 København ø 
Postgiro 500 34 66 

I Tlf. (køkken og kontor): 39 29 63 26 Telefax: 39 29 63 22 
~ MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhal): 39 l R 5R 11 

Formand: 
~krming Rasmussen 
Normasvej 14 
lOOO Frederiksberg 
WJli464767 
e-mail.hr@edimaric.dk 

Kaproniogsehef: 
Søren Aasmul 
Borgm. Schneide" Vej 60 
2840 !-Iolte 
W45414280 
e-mail: aasmul@postS.tele.dk 

Langtursroebef: 
Jens Reimer 
Gammeltoftsgade 6 

I 3S5 København K 
W33918997 
e-mail: jrei@novo.dk 

Husforvalter: 
Mogens Haut 
Stralldvænget SS 
2100 København ø 
W 39 29 84 C)C) 

e-mail: mhaut@emaiJ.dk 

Formand: 
Ronald Clausen 
Engelshorgvej 44 

2800 Lyngby 
V 45 HH 58 86 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
W 45 85 86 05 
e-m"il johan. frydendahl@irnage.dk 

Instruktionsroehef: 
Morten Runge Poulsen 
Niels Ebbesens Vej 22 A. J.tv 
191 I Frederiksberg C 
V.13211484 
e-mat!: rnrunge@email.com 

Kaj a kroe he f: 
Jacoh Nordby 
I ilang"de 3 L 
2200 København N 
WJSHI3889 
e-mail: nordby@post7.tele.dk 

Køgemester: 
Susanne Agersnap 
H. C 0rsledsvej 63 
1879 Frederiksberg C 
ti .15 368805 

Kontingentkasserer: 

Kun skrifllige henvendelser· 
DSR. Strandvængel 55. 
21 00 Københ~vn 0 
ernarl olehan2S(I&gct2nel.dk 

ORIE NT ERINGSSE KTlONF:N : 

Sekretær: 
Karen Lauberg 
Gammel10flsgade 6. suh_ 
1355 København K 
V20153211 
e-mai\: klaube(alclp.com 

Motionsroebef: 

(vakanl) 

Motion+: 
l.ars B. Kristensen 
Sleen Billes Gade 7. 5. tv. 

2100 København 0 
W 354284 56 

e-mail.labk({l)novo.dk 

Materielforvalter: 
Søren Larsen 
Dablrøget 85. 2. mr. 
2860 S"borg 
W)0677443 

e-mail: slarsen@oes.dk 

Kasserer' Sekretær: 
Nis C J. Schmidt J()han Frvdendahl 
Hvedevej 14 si [ngbakken 27 
2700 [lrønsh"j 28.10 Virum 

__ ~V~38~28~48~7_1 _________________ V~_4)~· .85H605 
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02634 KHC 
STIG G RASMUSSEN 
KRUSEM~NTEGADE 4 
1.31.8 1-~0BENHAIJN ~ 

1. 

1:300 a '77 .... ·'13 

- - - - -

1000 års roerfaring 
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O 
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W 

En aften i juni var en gruppe af klubbens ældre roere samlel for al lage afsked med gymna
slikinslruklør Hanne Pedersen, der har foe/job i Ballikum. Tilsammen repræsenlerede defor
samlede op mod 1000 ars roeifaring i DSR. (Foto: Herberl Marcus) 
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OBS I IKKE AUTOMATISK UDMELDELSE VED RESTANCE: Man er medlem og kontmgenlpligtlg, indtil gyl
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Aktivitetska1ender 1999 
Dato Begivenhed 

30. oktober Standerstrygning 

13.-14. november Kajakkursus med Thor Nielsen 

19. november Generalforsamling 

J 1. december Julefrokost 

31. december Nytårsfest 

Båduheld 

Lørdag den 9. oktober skete der et haveri ved opfyldningen, der desværre havde som resultat, 
at Ve blev knust mod stensætningen og nok må regnes for totalskade!. 

Heldigvis kom ingen til skade ved have riet. 

Vi er i øjeblikket ved at undersøge de nærmere omstændigheder og vil derefter orientere om 
hændelsen. 

Henning 

Rettelse: 

I referatet fra Kvit-matchen fik vi desværre angivet en forkert deltagerliste i forbindclse med 
bestyrelsesløbcl. Karen Lauberg deltog ikke, dct gjorde i stedet Charlotte Ringius. 



Generalforsamling i DSR 
afholdes 

fredag d. 19. novernber kJ. 20.00 DSR 

l dagsordenen er forslagene til de forskellige tillidshverv angivet. 
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Dagsorden ifølge DSR's love: 

I) Aflæggelse af beretning 

2) Forelæggelse af regnskab til godkendelse 
Fastlæggelse af kontingent for det følgende år 

3) Valg af fonnand: Henning Rasmussen 

4) Valg af kasserer: Johan Frydendahl 

S) Valg af sekretær: Dorthe Bartels/Søren Larsen 

6) Valg af materielforvalter: Lars Haut 

7) Valg af kaproningschd: Søren Aasmul 

&) Valg af instruktionsrochef: Morten Runge Poulsen 

9) Valg af motionsroehef: Steen Knudsen 

IO) Valg af langtursroehef: Jens Reimer 

II) Valg af kajakrochef: Peter Viuf Johansen 

12) Valg af husforvalter: Mogens Haut 

13 ) Valg af to revisorer: Carl-Helge Juul Petersen, Palle Rørsgam'd 

14) Valg af repræsentanter til DFtR 

I S) Særlige forslag 

16) Evl. 



Vinterroning 

Selvom sommersæsonen er forbi, og standeren er strøget, fortsætter motionsroningen gennem 
efteråret og vinteren. 

Som noget nyt tilbyder motionsudvalget roning hver søndag kl. 13. 
Vi mødes i bådhallen. sætter bådhold og ror en tur. Du er 
velkommen til at medbringe kaffe/the og kage. 

Vi ror narurligvis kun, nar vejret tillader det., og under 
overholdelse af reglerne for vinterroning (se nedenfor). 

Vi ses f",rste gang søndag d. 7. november' 

Venlig hilsen motionsudvalgel 

Regler for vinterroning: 

• Der må kun ros i tidsrummet fra en halv time efter solopgang til en halv time før solned
gang 

• Der skal ros så nær land som muligt 

• Redningsveste skal medbringes i båden 

• Det er strengt forbudt at ro, når der er isflager i vandet 

Tager du selv vin med til klubfesterne ... 

skal du huske at betale kr. 25,- i proppenge. Når du tager en naske vin med, i stedet for al kø
be vin eller øl i baren, misler klubben en del af sit overskud på en fest. Overskuddet fra baren 
til festerne går til dækning af underskuddet i køkkenet på de normale klubaftener. 
Den pris. vi betaler for maden til daglig, dækker kun akkurat de råvarer, der går til maden. Så 
derfor er de penge, der bliver tjent til festerne, vigtige, da de blandt andet er med til at dække 
en del af Jyttes løn, som ellers skulle 
have været dækket af kontingentet. 

Vi har ikke noget imod, at du tager vin med selv (med det 
vinudvalg, der nogle gange har været, [arstår vi det fakti sk 
god!...) . Du skal bare huske at betale prop-pengene. Del er lil 
alles bedste. 

Venlig hi Isen 

Bestyrelsen 



Ar 2000 
EPOKERNES FEST I DSR 

Kom og vær med til at skabe årtusindskiftets mest sprudlende fest, hvor rammerne er; 

KI. 17.30 Dørene åbnes 

Ti1 .. 
U 

KI. 18.00 

KI. 19.00 

Cirkulering og hilse velkommen på hinanden over en velkomstdrink. 
Dronningens nytårstale. 

Middagen starter og bestå af 3-retters nytårsmenu inspireret af 
Årtusindskiftet; 

Delikat forret med vin 
"Vild" buffet med diverse salater 

Dessertbord 

Kaffe med avec 
KI. 24.00 Champagne & kransekage 

Krudt og sjov 
Desuden vil der være mulighed for at; ..;~ 

• Danse og glæde sig over tonerne fra det forrygende Epoke-diskotek 
• Læske ganen til aldeles rimelige priser i den velassorterede Epoke-bar 

Pris for hele arrangementet er kr. 500,-. (max. Plads til 120 spisende personer) 
Aftenens påklædning er galla - eller en dragt, der er inspireret af din yndlingsepoke 
inden for det sidste årtusinde. 

For ikke-spisende fest-deltagere er der 2 muligheder; 
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• Adgang til Epokernes Fest kl. 23.00 med mulighed for at deltage kl. 24.00 med 
champagne og kransekage - Pris kr. 100,-. (Tilmelding er nødvendig) 

• Adgang til Epokernes Fest fra kl. 01.00 og frem med mulighed for at deltage i "dans 
og glæde" - Pris kr. 50,-. 

Meld dig til nu I 
Tilmeldingsplakaten finder du i Slyngelstuen. Billetsalget foregår fra baren og 
starter den 17. oktober og lukker den 2. december. 

Vi ser frem til at "hoppe ind" i år 2000 i dit selskab. 

Mange hilsener 

Annitta, Karsten O., Annika, Kurt, Charlotte, Jokum, Rikke og Pia O. 



Knud Mikkelsen 75 år 

Et af DSR 's velkendte ældre medlemmer, civilingeniør 
Knud Mikkelsen, bedre kendt som Mikkel, runder 7, 
november de 75 år. 

Mikkel blev medlem af DSR i 1942, da han efter sin 
opvækst i Horsens påbegyndte ingeniørstudier i Køben
havn, Han har siden været medlem af klubben, dog af
brudt af arene 1947-53, da han dels var i Norge, bl.a, 
for som bygningsingeniør at bidrage til genopbygningen 
af Boda, som var brændt af tyskerne, dels var i Århus, 
hvor han var medlem af Århus Studenters Roklub, 

Mikkel blev tidligt grebet af langtusroningen, der siden 
har haft hans store interesse, Han er derfor en af klub
bens store "vidensbanker" på langtursområdet. Foruden 
ture i Darunark har han deltaget i langture i Norge og 
Sverige, bl.a. strækningen Oslo-Giiteborg ilere gange. 
samt Finland, bl.a, på Ålandsøerne, Endvidere har han 
været på langtur i Frankrig, hvor der blev roet gennem 
kanalerne til Rhone. 

Knud Mikkelsen 

Mikkel var idemanden bag fænomenet føljetonbåde, som gennem IOgle år i sæsonens løb i 
weekenderne blev roet rundt om Sjælland fra roklub til roklub, 
Interessen for langtursroningen førte ham ind i DSR 's bestyrelse, Ivor han i 4 år var lang
tursrochef. 

Også orienteringssekstionen blev Mikkel medlem af. Da han som lævnt er bygningsingeniør, 
og DSR 's hus i Allerød, Gåsehuset, hvor orienteringssektionen hoder til, trængte til en kærlig 
hånd, tog han vare om dette og har siden 1961 har stået for vedligmoldelsen af dette hus, De 
der har været der ved, at Gåsehuset bærer præg af mange mikkelsIe løsninger. 

Da DSR's bådpark var i meget dårlig stand i begyndelsen af I 980'erne, var Mikkel blandt de 
meget aktive, der fik bragt båd parken i en stand, så klubben materelmæssigt var rustet til de 
følgende års boom i medlemsskaren. 

Mikkel svarer på mit spørgsmål om, hvordan klubben i dag adskil~r sig fra tidligere, at DSR i 
40' erne ogsa var en stor klub (12-1400 medlemmer), men denganl betyde! igt mere hierarkisk 
opbygget, med formændene Knud Secher og Gudmund Schack i s)idscn, derefter rochefernc 
og nederst medlemmerne (fx kunne Secher finde på al møde op 0i inspicere kaniner og Ilddele 
kritik af instruktørerne) - Desuden bestod klubben jo dengang kunaf mænd, hvilket jo er en 
væsentlig forskel. 
[ 1950'eme var der kun 5-600 medlemmer, og til tider var man mrre opwget af billardbordet 
end af roningen, men der var et godt kammeratskab. 
[ dag er vi igen en meget stor klub med en masse aktivitet, men In..ske er noget af hyggen gået 
taht hlandt alle aktiviteterne, slutter Mikkel. 



Knud Mikkelsen blev i 1963 tildelt DSR's æresbevisning papirkniven for sin indsats for G1L>e
husets genopbygning, og i midten af 1980' erne blev han udnævnt ti l æresmedlem af Danske 
Studenters Roklub. 

Lars Bundesen 

Kampvalg! 

Som det fremgår afkandidatlisten til dette års generalforsamling, skal der være kampvalg om 
sekretærposten. Det har en del medlemmer har undret sig over - er sekretæren da ikke bare 
den, der skriver referat fra bestyrelsesmøderne? 

Det er det ikke, som jeg ser opgaven. Sekretæren har hovedansvaret for klubbens kommunika
tion med omverdenen, og bør i øvrigt være en praktisk aflastning for formanden. 

Jeg ser tre større opgaver for sekretæren i det kommende år: 

Kommunilwtion-

Klubbens har taet en hjemmeside, men den skal udvikles meget endnu. Den bør bl.a. bruges 
som en hurtigere og mere ad hoe-præget kommunikation fra udvalgene om, hvad de tilbyder af 
arrangementer. Siden bør også gøres mere læsevenlig, håde med hensyn til opbygning og 
sprog. 

Opfølgning. 

Bestyrelsesmedlemmer vælges enkeltvis på generalforsamlingen. Det er derfor de enkelte be
styrelsesmedlemmers ansvar at følge op pli bestyrelsens beslutninger, men det er sekretærens 
opgave at have et overblik over udestående opgaver og følge op på, hvad der sker på de en
kelte områder. 

Ajlastning offormanden. 

Formanden har mange opgaver, mange af dem er uden for klubben, fx i DFfR og diverse poli
tiske udvalg. De opgaver er vigtige, men betyder, at formanden bør have en "højre hånd" til en 
række gøremål i klubben. Det er derfor vigtigt, at formand og sekretær arbejder godt sammen. 

Søren Larsen, kandidat til sekretærpOSlen 



Styrn1andsaspiranter - in spe 

Efter det teoretiske styrmandskursus den 16. oktober er der dannet to hold 
som nu er i gang med den praktiske del, - og dermed kandiderer til at blive 
artusindets sidste styrmænd. 

Der vil ikke blive startet flere hold i år. I stedet er det tanken at starte hold tidligt næste sæson, 
gerne så tidligt at holdene kan blive færdige inden det store kanin-rykind. 

I løbet af marts milned vil der komme nærmere information. 

Pia Abo østergaard 

Ny energi! 

Prøv morgengymnastikken tirsdag og fredag klo 7-8! 

Det er ikke værre at stå op klokken 6 end klokken 7 - og du kan sagtens nå at komme på ar
bejde kl. 9. 

Asbjørn 

P.s. Fredag drikker vi morgenkaffe bagefter. 
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Bestyrelsens beretning for sæsonen 1998/99 

J lighed med de seneste år bringer bladet hermed formandens og den øvrige hestyrelsens be
retning/Dr sæsonen /998/99. 

Fonnandens beretning for sæsonen 1998/99 

Sæ~onen 1998/99 adskilte sig vejrmæssigt rositivt fra den forrige sæson, hvilket også har givet 
sig udslag i aktiviteten i klubben sæsonen igennem. Der har i år været mange aftener, hvor 
storl sel alt materiel har været på vandet. 

Ved starten af sæsonen havde vi en grundig diskussion omkring måkt for med lemstilgang i 
den foranliggende sæson. Der var ingen, der ønskede at forsøge at gå tilbage til tidligere sæso
ners næsten ukontrollerede indtag af medlemmer. Ideen bag en begrænsning skulle være, at vi 
kan tage os bedre tid til al give en mere kvalitetsbetonet instruktion og indføring i klubben med 
et forh~bentlig mindre frafalLl ved sæsonens udgang som resultat. Om dette reelt bliver tilfæl
det, skal VI nok vente med at vurdere et par sæsoner endnu. Men en ting er sikkert: det lavere 
indtag af kaniner giver så afgjort en rarere klub at være i for de eksisterende medlemmer, hvor 
vi ikke er nødt til at trække urimeligt hårdt på deres velvilje især omkring instruktion. 

Vi vedtog at optage 250 kaniner til instruktion, hvilket ret nøjagtigt blev opfyldt. 

Resultatet har umiddelbart været at medlemstallet er forblevet uændret i forhold til sidste sæ
son (1026 pr. 30. september). Dette er set fra mit synspunkt tilfredsstillende, og denne fonn 
for begræll~ning vil uden tvivl blive fortsat. Desværre kom tilgangen af nye medlemmer ind
meldelsesmæssigt relativt sent på sæsonen, hvilket giver en lidt lavere kontingentindtægt end 
budgetteret. Dette vil være et område, der skal adresseres til næste år. 

DerUle sæson blev sæsonen, hvor den første inrigger, bygget på vore nyindrettede værft, blev 
færdig. Bygningen af denne har taget al for lang tid, og det er sikkert, at vi ikke sæner et til
svarende byggeri i gang igen uden en meget nøje planlægning. 

På nuværende tidspunkt er vi i gang med en apteringsopgave på værftet. Vi har indkøbt en 
færdig skal, som så skal gøres færdig. Det er mit håb, at denne næste båd vil være færdig om
kring generalforsamlingen i år. Lykkes dette, hvilket det i skrivende stund ser ud til, er det pla
nen, at vi indkøber et antal skaller mere og færdigaplerer disse. Dette skulle give vores værft 
en kapacitet på ca. 3 nye både pr. år. 

Vi har for første gang i mange år oplevet at ga en sæson igennem uden en motionsrochef. 
Dette er absolut uheldigt, da motionsroningen jo er vores daglige aktivitet fra kJubhuset. En 
kreds af medlenuner har dog gjort et stort arbejde for at få området li I at fungere, hvilket vi fra 
bestyrelsens side er taknemmelige for. Del ser ud til at vi igen rra starten af næste sæson kan 
mønstre en bestyrelse med alle poster besat. 

Aktiviteten har været stor i kJubben. Især de mere formaliserede træningstilbud har haft stor 
søgning. Jeg tænker her primært på MOTION·I og TEKNIK +, der har været godt søgt. For 
MOTION+ vedkommende så kraftigt, at det ikke har været muligt al efterkomme efter
spørgslen. 

I min beretning for sidste sæson var jeg inde på kJubbens økonomi, der langsomt er ved at 
skifte sammensætning bort fra de offentlige tilskud. Dette skyldes dels ct stadig stigende pres 
på de kommunale kasser og dels, at alderssammensætningen i DSR udvikler sig i stigende ret
ning. Der kan siges meget godt om, at DSR's medlemmer primært er voksne mennesker, men 
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det påvirker vore tilskud negativt. Dette betyder, at vi i stigende grad mil. være indstillede på 
selv at finansiere vores idræt. Hvad jeg prøver at formulere pænt er, at kontingentstigninger er 
uundgåelige. 

IIeldigvis har vi stadig Rees Legat, der yder et meget væsentligt bidrag dels til vores kap
roningsaktivitet og dels til vedligeholdelsen af klubhuset. Vi skylder legatbestyrelsen megen 
tak for deres store velvilje og gode administration af legatet. 

"Frivillighed" er også et af de emner, jeg igen og igen har taget op. Der er ingen tvivl om al 

dri ften af mange idrætsforeninger mere og mere afhænger af professionelle ansatte. Dette gæl
der også for DSR. Vi har forsøgt at sætte ind professionelt på de områder, hvor medlemmerne 
ikke magter opgaven, og så appellere til medlemmernes frivillige indsats på andre områder. 
Lad mig blot nævne instruktion og bådvedligeholdelse. 

Vi skal på disse to områder bruge så mange ressourcer, at det ikke vil være muligt uden endog 
meget store kontingentstigninger at dække dem ved betalt arbejdskraft. Det ville heller ikke 
efter min mening være godt for klubben, om dette skete. Roning er ikke en aktivitet, hvor man 
køber sig til en given mængde motion og dermed slut. Roning er i udpræget grad en idræt, 
hvor det sociale islæt er væsentligt. Så hvis I ønsker at bevare dette, så slut op om de opgaver, 
der skal løses i klubben. 

Instruktionen er i år gået godt. Mange instruktører har givet en hånd med, men vi kan altid 
bruge flere. Så følg med i instruktionsrochefens annonceringer dels efter instruktører til næste 
sæson og dels omkring uddannelsesmuligheder for kommende instruktører. 
Bådklargøringen gik bedre i den forløbne vinter, men der kunne være brugt flere ressourcer og 
måske en lidt bedre planlægning. Begge dele er jeg sikker på vil vise fremgang i denne vinter, 
således at vi kan have alle både klar til standerhejsningen år 2000. 

Jeg har nu været formand for DSR i l I år, en lang periode, hvor jeg føler, at meget er ændret i 
forhold ti I den klub, jeg "overtog" i 1988. DSR er i dag en større og forhåbentlig bedre funde
ret klub end den var i slutningen af firserne. En meget væsentlig grund til dette er, at bevægel
se og idræt er blevet langt mere "in" gennem 90-erne, en tendens, som jeg meget håber må 
fortsætte i årene fremover. 

Tiden er nu kommet, hvor det må være rimeligt at lade yngre kræfter tage over og præge klub
ben i den retning, de måtte ønske. Der er fundet et nyt formandsemne, som har erklæret sig 
villig til at overtage posten. Rent praktisk har vi aftalt, at jeg tager endnu et år med en "for
mandselev" indsuppleret i bestyrelsen, hvilket forhåbentlig vil give en rolig overgang, hvor 
alle opgaver og kontakter bliver overgivet i god ro og orden. 

Til slut en tak til alle for en god sæson 1998/99. Vi har nu i en del år talt om "alt muligt mod 
år 2000". Nu er år 2000 snart en realitet, og det er mit håb, at det nye årtusinde vil være i stand 
til at indfri den positive del af forudsigelserne. 

Henning 
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Instruktionsudvalgets beretning 

Før instruktionssæsonen blev der sat nogle relativt klare mål - dels af bestyrelsen og dels for
muleret af instruktionsudvalget. De vigtigste mål var, at minimum 250 kaniner skulle pabe
gynde instruktion, der skulle uddannes betydeligt flere styrmænd, end det var tilfældet sidste 
år, og endelig var det målet at aktivere så mange instruktører som muligt for at sprede byrden, 
så det ikke endnu en gang skulle blive Tordenskjoids soldater, der trak læsset. 

Ajle mål er - i større eller mindre grad - blevet nået. 251 kaniner har i år påbegyndt instrukti
on. Heraf er 46 stoppet før de betalte kontingent, og 48 har betalt kontingent men ikke opnået 
roret i år. Dermed har ca. totredjedele eller 157 faet roret. Om dette er en tilfredsstillende an
del er svært at svare på, men som roningen er organiseret og med det stigende aktivitetsniveau 
hos de enkelte roere i DSR, er antallet meget tæt på grænsen for, hvor mange vi har kapacitet 
til at optage. 

Styrmandsinstruktionen har været en stor succes i år. Sidste år fik vi kun uddannet ti styr
mænd, hvilket har medført, at der ikke har været styrmænd nok på almindelige roaftner. Pga. 
et stort stykke arbejde fra en lille håndfuld styrrnandsinstruktører, når vi i år at give 55 roere 
styrmandsret, hvilket skulle betyde, at vi har hentet efterslæbet. 

Ca. 55 instruktører har været involveret i årets instruktion. Tallet dækker over instruktører, der 
har været på vandet stort set hver uge til instruktører, der har været på vandet en enkelt gang 
om måneden. Målsætningen om, at ffi byrden spredt, må derfor siges at være lykkedes. En del 
af årsagen er, at vi har forsøgt at holde et højt informationsniveau overfor instruktørerne, sam
tidig med at vi har indført en vagtplan. Indenfor styrrnandsinstruktionen har instruktørerne væ
ret betydeligt hårdere spændt for, og det er derfor vigtigt, at vi i den kommende sæson PM sat 
flere kræfter ind her. 

Sidst men ikke mindst har instruktørerne stået for årets kanindåb, hvilket er et yderst omfat
tende arrangement med aktiviteter i gåsehuset fredag, dåb af over 100 kaniner lørdag eftermid
dag og fest til den lyse morgen. Arbejdet med kanindåben er nok større end de fleste forestil Il:. 
sig, og der skal lyde en stor tak for indsatsen især til den håndfuld personer, der har været med 
til at planlægge aktiviteterne henover sommeren, men også til de instruktører, der deltog i ar
rangementerne. 

Alt i alt har del været en inslruktionssæson, som er forløbet tilfredsstillende. 

Motion+ 1999 

1999 er det år hvor motion+ nåede alle de mål, som DSR' s bestyrelse 
for ca. 5-6 år siden satte. Dengang virkede målene en smule urealistiske og nu er målet nået 

Hvad er det så der er lykkedes: 
Det er ikke kun de fem guldmedaljer, nemlig 2 langdistance-DM'er, 2 DM'er på kortbane og 
Halden grænsemarathon og alle de andre meget fine placeringer, der beviser, at der er bredde 
inden for motion+. Den helt store gevinst er: 

- Il ere instruktører har været på opfriskningskursus i foråret 
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- mange motion+ roere har bidraget til uddannelsen af de nye kaniner. 

Klubben har faet glæde af roere, som vil bruge meget af deres tid både til at ro mere målrettet 
og vinde medaljer og samtidigt bidrage til uddannelsen af nye roere. 

~vh. Motion+/Lars B. Kristensen 

Motionsroningen 1999 
Ved generalforsamlingen i nov. 1998 afgik Carsten Rudolph som motionsroehef, og det lyk
kedes ikke at finde en afløser. Ligeledes havde det gamle motionsudvalg ikke lyst til at fort
sæ tte. l løbet af vimeren dannedes et nyt motionsudvalg med friske kræfter. Ingen i udvalget 
havde ønske om al blive motionsroehef, så posten forblev ubesat gennem ~(Csonen. Dette hav
de ikke nogen synlig negativ effekt på antallet af arrangementer eller disses afvikling - tværti
mod blev flere arrangementer afviklet end i det foregående år. Det gode vejr havde også sin 
indflydelse her. Motionsudvalget bestod gennem 1999 af Lars Bundesen, August Danielsen, 
Jeanette HofT, Aslaug Kleve, Pia Knudsen, Steen Knutlsen og Susanne Nielsen. 

T il første arrangement Kr. Himmelfartsdag var der blot 8 deltagere som følge af halvkoldt vejr. 
Turen gik til Struckmannparken. Vi blev skyllet godt og grundigt i selve parken og sprang som 
følge deraf tovtrækningskonkurrencen over og roede hjem umiddelbart efter frokosten. Men 
havde en god tur! 

Den traditionelle løvspringstur d. 16. maj samlede ca. 25 roere, der havde en dejlig forårsdag 
på Furesøen. 

Fødselsdagsfesten blev også til et motionsudvalgsarrangement, hvor der var bred og solid op
bakning ti I forberedelserne såvel som selve festen. En af de mere popu lære fødselsdagsfester i 
de seneste år, hvor Master Fatman som disk jockey med diverse indslag gjorde sit til at skabe 
en underholdende fest. 

At fejre Sankt Hans aften i DSR var ogsa populært i år. Ca. 100 personer nød grillmaden i 
klubben med efterfølgende roning langs kysten til Charlottenlund, Bellevue eller Tårbæk for at 
se bål. 

D. 26. juni var der stort fællesarrangement for alle fire rokJubber, det såkaldte Tour de Sva
nemøllen. Denne begivenhed var plaget af en del regn, hvi Iket medførte frafald til de for
skellige roaktiviteter. Ro-orienteringsløbet og langturen til Flakfortet havde størst interesse. 
Om aftenen holdt K VlK en velbesøgt fællesfesl. 

De traditionelle måneskinsture havde også i år god tilslutning. Især den kombinerede grillaften 
og måneskinstur i starten af juli var ret populær med 40 deltagere på selve Kanalturen. Des
værre medførte denne tur en bådskade pga. et sanunenstød med en bøje. Ligeledes deltog ca. 
50 glade og tilfredse DSR-roere i kreds-måneskinsturen på idrælsnatten d. 27. august. 

D. 14. august var der mulighed for at komme på tur til Øresundsbroen, hvi Iket en snes med
lemmer benyttede sig af. De fi k en god tur med lån af både i RokJubben Øresund og besøg i 
Dragør RokJub. 
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Turen på Esrum Sø d. 12. septemher havde snes deltagere til en hyggelig tur med udgangs
punkt i fredwsborg Roklub. 

15. september afholdtes fællestur til I-Iolmen, som samlede ca. 40 deltagere til en lidt blæsende 
hlf tll en nyt lokalt farvand. 

Som afslutning på sæsonen arrangeredes traditionen tro løvfaldstur på Furesøen. Måske på 
grund af placeringen dagen efter høstfesten, d. 3. okt., samledes kun 8 personer til denne tur. 
Disse havde dog en hyggelig dag og nød skovens begyndende efterårsfarver. 

Rovagtsordningen har traditionelt også hørt under motionsudvalget. Igen i år har opbaknIngen 
blandt klubbens medlemmer til denne funktion været uhyre ringe. En stor tak til August Dani
elsen, der trak størstedelen af læsset ved at tage de fleste af de rovagter, der blev besat i sæso
nen. 

I den kommende sæson vil vi sandsynligvis have cn motionsrochef. idet Steen Knudsen stiller 
op til denne post. Selvom aktivitetsniveauet daler, har udvalget ikke tænkt sig at ga helt i hi j 

åen kommende vinter. Bl.a. påtænkes det at afvikle roning vinteren igennem hver søndag kJ. 
13, hvis ellers vejret tillader det. 

MOIionsudvalget 

Langtursroningen 1999 

Langtursroningen har i lighed med de seneste ar også haft en fin sæson i 1999. Foruden en 

række kortere mre er det i år lykkedes at afholde to ugelangture. Da denne beretning kun be
skriver en del af turene, henvises i øvrigt ti I klubbladet i sæsonens løh, hvor de tleste lure har 
været beskrevet. 

Den ene af arets ugelangture gik tilDalsland i Sverige. Turens 15 deltagere kørte med bus til 
byen Ed, hvor de overtog de 5 både fra Københavnskredsen. som havde brugt dem ugen før. 
De havde været uheldige med vejret, men det slog heldigvis om og begunstigede DSR-roeme 
med det smukkeste solskinsvejr hele ugen. Når del blev for vannt, Vilr der rig lejlighed ril sva
lende svømmeture i det kl are ferskvand. Halvdelen af turens ovematn i nger var på de gi imren
de naturlejrpladser, som det enorme kanalsystem er velforsynet med. Der er heldigvis ikke 
~ærligt overrendt, og det er nu en særlig oplevelse at sidde på en tyst ø, midt i Sveriges uende
lige skove, og se på solnedgangen. Mange sluser skulle forceres undervejs, men turdeitagcmc 
blev ganske ferme til at styre både snore, pagajer. bådshager og, ikke mindsL deres tålmodig
hed. 

Den anden ugelangtur foregik i Alsace/Lorraine, hvor 22 roere havde en undertiden fysisk 
krævende tur på kanalerne gennem utallige sluser, store som små. Efter tog- og biltur til Stras
bourg påbegyndtes roningen i Lutzelbourg. Roturen sluttede i Toul. hvor bådene blev afleveret 
tillandsruren, der foregik den følgende uge. Bastilledagen, d. 14. juli, blev ti I bragt i den 
smukke by Nancy, hvor underholdni ngen bl.a. bestod a r et fantastisk fl ot fyrværkeri. F OIlJlej
ningen på turen la på et usædvanligt højt niveau, med fortæring af masser af områdets pateer, 
ost og pølser, for ikke at snakke om Vin. 
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Undervejs overnattedes i en roklub, der viste sig at være en omnisport-klub, og en rigtig ro
klub. Turen var begunstiget af dejligt vejr, dog heldigvis ikke med fuld sol hele tiden. 

l Kristi Himmelfartsferien afholdtes en langtur til Slesvig, hvor der med udgangspunkt i Sles
vig Roklubs sommerhus i Mysunde blev roet på Slien. En hyggelig tur, der absolut tåler en 
gentagelse. 

Arets kaninlangtur gik op langs Øresundskysten til Snekkersten med overnatning i Rungsted 
Roklub. 18 personer deltog på denne tur, og kanindeltagerne fik forhåbentlig et indtryk af, 
hvad en langtur er. 

I år afholdtes med succes den første kajaklangtur i DSR. Med udgangspunkt i Svendborg ka
jakklub blev der roet j de sydfynske farvande. Efterfølgende har der været flere genbesøg i 
Svendborg, så kajaklangturene ser ud til at være kommet for at blive. 

J en årrække har DSR haft tre udstationerede både liggende i Halden i Norge, hvor de har væ
ret anvendt til langture til Hvalerøerne og til Balden Grenscmarathon. Bådene er nu hentet 
hjem. og langtursudvalget vil i vinterens løb overveje, hvor de skal udstationeres i den kom
mende sæson. Gode forslag modtages gerne. 

Langlursudvalget 

Kaproningen 1999 

Sæsonen 1999 endnu engang godt med mange gode internationale og lidt færre nationale re
sultater. 

Sæsonen blev skudt igang med indendørs DM i Kerteminde Roklub, hvor Eskild Ebbesen og 
Anna Helleberg vandt hhv. herre-og dameletvægt og Claus Frydendahl vandt guld i junior
klassen. Eskild fortsatte succesen med at vinde verdensmesterskabet i indendørsroning i Bo
ston. 

Guldfireren med Thomas Eber!, Thomas Poulsen og Eskil Ebbesen klarede sig igen i år fint. 
pressen blev det tolket som et svaghedstegn, at de i løbet af året blev slået i indledende løb. 
Denne tolkning blev imidlertid gjort til skamme, da de i suveræn stil vandt VM og hermed 
fortsætter deres ubrudte sejrsrække. 

Med en andenplads ved Luzemregattaen var der forventning om, at Karsten Nielsen lcunne 
tage medalje ved VM. Karstens beskedne facon og udtalelser om, at konkurrencen var hård, 
har nok snydt flere til at tro, at det ville være svært at vinde guld - men guld blev det! Ved DM 
var Karsten syg, så han valgte lcun at stille op i den tunge klasse. Igen blev det guld - vundet i 
en gu Iddragt. 

Morten Skov og Bjarne Kallesø overraskede positivt sammen med hvert deres hold, hhv. let
vægtstoer og letvægtsdobbeltJlrer, i Luzern og ved VM, idet de kom i finalen ved begge lej
ligheder. 

Bianca Carstensen var med til at kvalificere damernes tunge dobbeltfirer til OL, da hun sam-
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men med sit hold kom i finalen ved VM. Bianca var j den første del af året reserve, men blev 
efter en omrokering en fast del af holdet. 

Maria Vraa og Christina Rindom klarede sig godt j Luzem med en finaleplads, men kunne 
ikke gentage succesen ved VM, hvilket ville have udløst en OL-billet. Som et plaster på sårer~ 
vandt de to piger FM senere på året og får med stor sandsynlighed mulighed for at kvalificere 
sig til OL næste år. 

~m slut på de internationale resultater fortjener det at blive nævnt, at Thomas Wilhelmsen 
vandt sølv i dobbeltfirer ved Nations Cup. 

Resultaterne ved danmarksrnesterskabeme var som nævnt lidt Olagre i forhold til tidligere år, 
Det blev dog foruden Karsten, Maria og Christinas sejr til et OM i toer uden til Thomas og 
Thomas. ligesom vi vandt den prestigeJYldte otter. 

Søren Aasmul 

Kaj akroningen 1999 
r 1999 har kajakudvalget primært koncentreret sig om uddannelse af instruktører og kajakroere 
samt vedl igeholdelse af materiellet. 

Der er således uddannet 9 nye instruktører på Dansk Kano- og Kajakforbunds kurser. Ved sæ
sonens afslutning havde 25 roere erhvervet kajakreL 

Klubben har indkøbt fire kajakker. Tre brugte enerkajakker og en ny toerkajak. Desuden er det 
lykkedes Vahan - gennem en ihærdig indsats - at gøre Hval (tidligere Cigar) sødygtig igen. 

Der er fortsat stor interesse for at Ja kajakinstruktion. Alligevel er der lykkedes at fIl "venteti
den" ned på ca. to års medlemskab. For at holde ventetiden nede, har udvalget indført den re
gel, at kajakret skal være erhvervet senest den næstfølgende sæson efter den, hvor man påbe
gyndte instruktionen. Ellers udgår man af instruktionen og kommer bag i køen igen. 

Blandt klubbens mere erfarne kajakroere er der stigende interesse for at ro egentligt kapro
ningsmateriel. Da DSR relder over en begrænset mængde sådant materiel, har det været nød
vendigt at reservere dette til personer med egentlige kaproningsambitioner. På længere sigt er 
det udvalgets hensigt al investere i mere af den type maleri el, der i parentes bemærket ikke er 
dyrere end almindeligt materiel, men hurtigere og mere vanskeligt at ro. 

Flere og flere af kJ ubbens langture er kombinerede inrigger- og kajaklangture. Udvalget ønsker 
at fremme defUlc udvikJing og udvider derfor til stadighed sit samarbejde med langtursudvaJ
geL 

Kajakudval~e' 
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Klubhuset i 1999 
Det forløbne år har ikke bragt de store ændringer i huset. Det er det første år, hvor det nye 
træningsrum har været i brug, og det må siges, at det er blevet flittigt brugt af kaproerne, mo
rlon+, veteranroere og en del motionsroere, men også flere kajakroere har benyttet roergome
trem:. 

Generelt har rummet virket tilfredsstillende. Dcr har selvfølgelig været medlemmer, der har 
været utilfredse med temperaturen og ventilationen, men her vil del være umuligt al stille alle 
tilfreds. Der må ikke være for varmt og heller ikke for koldt., og mange drejede op og ned på 
radiatortennastaterne, indtil disse blevet låst fast. Andre kJagede over for lidt ventilation og 
andre over træk i nakken. Jeg vil kalde det luksusprob1emer, der tit kan klares med en ekstra 
trøje, når man starter træningen og endnu ikke er varm. 

Rummet er primært beregnet til vintertræning, men er også blevet flittigt brugt i sommer, også 
under hedebølgen. Når solen bager på ovenlyset, ja. så bliver der varmt som i et drivhus. Det 
må vi leve med. Der er ikke installeret køleanlæg og der er heller ikke solafskænnning på 
ovenlyset. Det ville have været urimeligt dyrt at installere og dyrt i drift og sikkert heller ikke 
muligt at få tilladelse ti I af byggemyndighcdeme. Igen et luksusproblem, som let løses ved at 
træne udendørs for eksempel i en robåd. 

Under udførelsen af træn i ngsrummet løb vi ind i nogle fugtproblemer, så malerarbejdet ikke 
kunne færdiggøres. Mistanken om utætheder i belægningen på tagterrassen over omklædnings
rummet var nærliggende, men diverse reparationer løste ikke problemet. Så blev der lagt ny 
belægning på hele terrassen, men uden den store virkning. og endelig til sidst blev der hugget 
ned gennem den ny og gamle belægning. Det afslørede, at der under den gamle belægning var 
et afretningslag og under det et isoleringslag af slagger eJler noget lignende, som var meget 
vådt. Denne fugtighed er må~ke samlet gennem de sidste 30 år og har ikke haft mulighed for at 
komme ud pif anden måde end at dryppe fra loftet i omklædningsrummet. Nu er der monteret 
et par udluftningshætter ned til slaggejaget, så fugtigheden kan fordampe, Det er en langvarig 
proces for der kan være meget vand; det drypper stadig, men i aftagende mængde. 

Initiativrige medlemmer har fjernet læskærmen på den nordlige terrasse. Den var også meget 
sølle. Nu er der så ikke mere læ for vestenvinden. til gengæld er der mere plads til at brede sig 
på. Terrassemøblerne er også blevet gjort i stand, så de forhåbentligt kan holde sig pæne i lang 
tid. 

Indendørs trænger toiletterne på 1. sal i høj grad til at blive renoveret, Kongeværelsel trænger 
til en gennemgribende istandsættelse, og det gamle bilJardrum, tja, hvad med det? Men håbet 
er, at der er løsninger på vej, og på længere sigt vel også renovering af herrernes baderum og 
sa unaområdet. 

Mogens Haul 

hu.'sforvaller 
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Aktivitet 
Tider Mandag Tirsdag Onsdag 

7-8 Morgen 
gymnastik 
Asbjørn 

I 

10-11 

16 -17 Tai-Chi 
Mogens 

17 -18.30 Gymnastik Gymnastik Gymnastik 
Susanne Susanne Rikke 

18.30 -20.00 Step arobic Gymnastik Gymnastik 
Pernille Ulla Rikke 

20.15 Standard Tango/Salsa 
dans 



~r i salen 

Torsdag 
I 

Fredag I Lørdag Søndag I 

I Morgen I 
gymnastik I 

Asbjørn I 

I 
Tai-Chi 

I Mogens 
I 

Old Boys 
Elisabeth 

Gymnastik Gymnastik Gymnastik 
Irene Elisabeth Michael 

--
Gymnastik 

Irene 

Udlejet til 
:bh. skiklub I 
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DM-1999, en pæn succes for DSR 

- Jamen Jeg er virkelig glad selvom vi blev nr. 2 for vi har næsten Ikke trænet sammen, men vi 
fandt rytmen lige med det samme og så slog vi nogle af VM-roerne-. 
Ordene kommer fra Mette Bloch, der efter måneders pause fra loprorung, pakkede tasken og 
styrtede til Bagsværd Rostadion, da hendes tJdligere makker, Anna Helleberg. kaldte hende 
hid over telefonen. 

Det var da også cn positiv overraskel~e. at den tidligere verdensmester i letvægts-singlesculler 
kunne være med l kampen om DM-medaljerne og fik has på kJubkammeraterne. Mene Ma
thiesen og Bianca Carstensen, der netop var vendt hjem fra VM. De opnåede en tredieplads 
mens Solveig Hansen og Ninna Schmidt blev nr. 6 i samme finale i kvindemes dobbe\{-
scu Iler. 

Således var der linet op til flere timers DM-finaler på Bagsværd Sø. hvor DSR alter formåede 
at markere sig blandt de mange vindere. 

Cecilie Askov-Chnstensen var DSRs eneste bud i juruorrækkerne. hvor hun i single-<;culler 
blev nr. 5. 

Maria Vraa og ChriSLJna Rindom var lo La It overlegne i kvindernes toer uden styrmand, og 
DSR vandt denne bådtype for femte gang i træk. 

For første gang i umindelige tider meldte DSR Ikke til i herrernes dobbelt-sculler. Roerne 
havde simpelt hen ikke lysL til at ro den bådtype, kJubben har haft så stor $ucc:es i, men ville 
iSledet satse alt på dobbelt-firerløbet. 
Det er ikke mere end 6 år siden. at Henning Juul og Jesper Engelbrecht beviste, at det sagtens 
kunne lade sig gøre at tage en"trippel" - altså al vinde tre DM-titler på samme dag men sådan 
er tiderne tilsyneladende ikke mere. 

Mads Haubro Petersen, Thomas Wilhelmsen. Claus Frydendahl og Bjarne Kallesø fik desvær
re ikke et hen til jorden i dobbelt-firerløhet. hvor Roskilde vandt mesterskabet, hvilket klub
ben også gjorde l mændenes dobbelt-sculler, en halv time for inden. DSR blev nr. 2, halvan
den længde efter sjællænderne. 

Karsten Nielsen. nybagt verdensmester, valgte at lrække sig fra sin favoritdisciplin. letvægts 
sculler, da han havde skrantet i nogen tid efter en grim forkølelse. og kastede sig istedet med 
ildhu ud i herrernes lunge sculler. der blev vundet i fin stil over Odense. 
Karsten vovede det ene øje at ro tinale i en GULD-rotrikot og det gav mange spørgsmal til 
mesteren. - Jeg har altså indgået el væddemål med pigerne i Lyngby Damerok1ub, hvor jeg er 
træner, sagde han med et smil. - Vi væddede. om jeg turde ro finale i dragten eller at møde op 
i den til DM-festen. men jeg vaJgte altså det sidste, sagde Karsten Lil DSRs kJubblad. 

Det blev til dobbelt-sejre i kvindernes og mændenes 2-åres inrigger, hvor det gode skib "HU". 
kom først over målstregen. 
Thomas Krumholt og Thomas Fe Il and og cox. Susanne Nielsen var totalt overlegne og vandt 
med lige ved 7 1/2 sekund over arvefjenden og naboen, RaL KVIK. 
Birgitte Simonsen, Susanne Mikkelsen og cox, Susanne Nielsen. tog sig af damernes sejr med 
lige ved 4 sekunder over KVIK mens Trine Poulsen. Karen Tinggaard og cox. Karen Lauberg, 
blev nr. 4. 
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Til gengæld blev der ingen sejre i 4-ares inrigger for mænd og kvinder. I mændenes løb blev 
DSR nr. fire og fem 
Hos kvinderne blev det også til sekundære placeringer til: Birgitte Simonsen, Susanne Mik
kelsen. Mia Schrøder. Britta Kristoffersen og cox. Tine Jørgensen samt båden med: Birgitte 
Brandt Ande~en. Birgitte Mortensen, Berit Haahr Hansen, Marianne Treurner Andersen og 
cox. Hans Juul Andersen. 

DSR troede på, at vi sagtens kunne vinde firer uden sryrmand men der var gjort regning uden 
vært. Således måtte Eskild Ebbesen for første gang l lang tid. lide et nederlag i sin favorit
bådtype, flfer uden styrmand. Københavns Roklub vandt løbet helt suverænt over DSR, der 
udover Eskild. havde Jens Chr. Pørneki. Jeppe Kollat Jensen og Morten Skov Hansen med på 
holdet. 

Til gengæld kunne Eskilds makkere fra GULD-fireren vise vejen med en overlegen sejr i toer 
uden styrmand. Thomas Poulsen og Thomas Ebert vandt med over fire sekunder og nærmeste 
båd var TV-folkene i en motorbåd. DM-lØbet blev vist i både DR-TV og TV2 og det var fordi 
letvægls fireren var splittet op og stroken. Victor Feddersen. der til daglig ror i Bagsværd Rk.. 
skulle mØde [O gange Thomas. 
I samme løb blev Jacob Hansen og Troels Andersen, nr. 5. 

Rebecca Erichsen og Mathilde Kellennann. blev nr. 2 i letvægts dobbelt-sculler efter deres 
dobbelt-tirer makkere fra Bagsværd. 

I 4X-. veteran. motion og mix(!). blev Asbjørn Torp. Bjarne Spanggaard, Stig Rasmussen og 
Ib Frausing nr. tre. 

DSR var repræsenteret med to dobhelt-flfere i kvindernes løb og Mette Bloch. Anna Helle
berg. Mene Mathiasen samt Bianca Carstensen blev nr. 2 efter suveræne KVIK mens Maria 
Vraa, Christina Rindom, Solveig Hansen og Rebecca Erichsen blev nr. fem. 

I veteran single-sculler - blandet - mænd og kvinder (!). vandt Mia LJljendahl Larsen i et af 
dagens mest spændende opløb over en tidligere mandlig toproer fra Bagsværd mens Jørgen 
Theil og Pia Widenborg. DSR blev nr. tre og fire. 

For første gang i DM-løbenes historie. blev der roet dame mouonsoHer. hvor DSRs, Lisbeth 
Marner. Anette Tornehøj, Mie Marving. Mia Ljljendahl Larsen, Waltraut Lissau. Pia Widen
borg. Pia 0lgaard og Karen Lauberg. efter en god Slart. gik på uglefangst og måne se sig 
overhalet af en godt roende otter fra KR men i samme løb blev KVlK og Roskilde nr. tre og 
fire. 

DSR var som sædvanlig overlegen i otterløbet. hvor Thomas Poulsen og Thomas Ebert som 
ankermænd på syvcr- og otterpladsen. sammen med Morten Skov Hansen. Eskild Ebbesen, 
Morten TiblaJl. Niels Hyldager, Jens Chr. Pørnek.i. Jeppe KoUal Jense-n og Nmna Schmidt som 
styrmand. sane et not punktum på dette århundredes sidste DM-finale i roning. Tiden hed 
5.40.27 mod KRs 5.43.01. Bagsværd brugte 5.45.89. Holstebro 6.05.76 

Tekst og f 010: Meue Sacher 
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Vinderne i 2-åres inrigger for kvinder: Birgitte Simonsen, 
Susanne Nielsen og Susanne Mikkelsen . 

. _~-

Anna Helleberg og Melie Bloch var godt kørende i damernes" tunge" klasse. 



Guldfireren i Sydney 
Den skinbarlige beretning om Guldflrerens oplevelser i Sydney, der de sidste /4 dage af sep
tember tog temperaturen på Australien, et år før vores drengedrøm Iwn gå i opfyldelse. Tu
rens formål var at blive fortrolige med omgivelserne omkring ro-banen og ikkE mindste selve 
banen, så vi til næste år ved hvad der kan vente os. 

De første dage vi var der deltog vi i Pacific Rim International Regatta, en præ-olympisk regatta 
afholdt præcist et år før OL. Løbene blev afholdt på den olympiske bane og mandskabet der 
skal afholde OL stod for regattaen. Dog var der ikke fuldt program, men kun mulighed for at 
ro i de små bådtyper. Derfor stillede vi op i to'er u. stytlTland. Tilmed i den runge kJasse, da 
arrangørene ikke afholdt letvægtsløb i fireren. Jeg roede sammen med Thomas Poulsen som 
jeg ser nakken af til daglig. og selvom her var 21 tilmeldte hold j vores klasse, var de eneste vi 
ikke ville tabe til vores kammerater fra fireren. 

Onsdag roede vi indledende heat, blev nr. 2, men skulle have vundet hvis vi ville direkte i se
mifinalen, kom derfor i opsamlingsheat. hvor de 2 første fik tildelt de sidste pladser i semifi
nalen. Her vandt vi. og roede semifinale torsdag, hvor 1-3 kom i A-finale. 4-6 i B-finale. I 
samme semifinale mødte vi vores holdkammerater for første gang, så her skulle der også ro~ 
om ære. Det var også på tale at inddrage en Citronmåne fra Dancakc i væddemålet, men betin
gelserne herfor kunne der ikke opnås enighed om. TP ogjeg kom videre til A-finalen på en 3. 
plads. mens vores holdkammerater må give den første omgang, når vi skal i byen næste gang. 

: A-finalen, der blev roet fredag, var vi blandt de mindste roere på banen mellem alle de store 
"klamper" på 90-1 IO kilo. Og vi var "ledvogterholdet" der på de førsle 900m slunede feltet af, 
ah for mange sek. bagud. Men ostespilstaktikken med at æde konkurrenterne bagfra er sjov. 
man får uanede kræfter og selvtillid nar det lykkes. Vi åd os op gennem feltet og endte pa 3. 
pladsen. knap 5 sek. fra vinderen, 5å nu har vi ogsa afprøvet præmiepodiet til næste gang vi 
skal herned. 

A ftenes fest blev lang og hård, ligesom vores løb, alle de andre nationer som også var dernede 
for at 5e forholdene an. gjorde deres for at vinde på "natbanerne" 
De to næste dage gik med at bearbejde tømmennænd og lege turister. sa vi fik ikke trænet så 
meget. (OK jeg tilstår, fik ikke trænet) Vor træner og lederne var til konference i det intemati~ 
onale roforhund, S8 her slog vi os sammen med de canadiske roere, som ogsa var uden opsyn 
og tog til Pam Beach, hvor cn havde en bekendt der er medlem af en lokal rokJub. Her dyrker 
man roning p<1 et noget anderledes plan. Hele roklubben var vel pa 8-9 store sale samt et lille 
lhe-køkken, resten var fyldt med køjesenge. Bådhallen var fyldt med bade og surtbrætter. Det 
at ro på Stillehavet kræver noget andet end det vi er vant til. I3ådene er de man ser l Bay 
Watch og der afholdes konkurrencer i livredning og Wave-surfing. Stedet bar præg af mange 
strandfe5ter, mange øl, lidt roning/surfing og mange hyggel ige limer i køjesengene. 

Vi prøvede her lidI Row-surfing. Det var rigtigt skægt. Man ror ud gennem brændingen. (I-Jusk 
at holde gOdt fast i åren og vær forberedt på at blive våd) Sa vender man rundt om en bøje 400 
m ude og prøver at finde en bølge at ride tilbage på. Der bliver holdt store og mange konkur
rencer i denne sportsgren. De der har sel Ray Watch har sikkert set hvor grueligt galt det altid 
går når bare der er livreddere i nærheden. Dem var der også nogle afher, men ingen der skulle 
reddes. Men hvis der en dag bliver nogle ledige stillinger er vi nogle der gerne lOg jobbet for at 
nyde udsigten. Desværre var bølgerne ikke så store den dag, ca. 2 m, men store nok lil at det 



var lidt vildt og vådt. Vi skulle heller ikke uden om nogen bøje, men andre hold lå og "træne
de" (læs; hyggede) til de næste konkurrencer. 

Ellers fik vi set lidI af Sydney, drukket kaffe ved operahuset og området hvor ro-banen ligger. 
Det ser ud til at blive gode forhold hernede. Dog er den kunstige sø der ros pil., vinklet lidt tos
set i forhold til den mest almindelige vindretning. (Jeg er blevet gjort opmærksom på at det 
nok er nogle ingeniøer der må have tegnet banen som den ligger. Der er ihvertfald stor sand
synlighed for sidevind og dermed bane fordel for de hold der er tættest på land. Jeg takker for 
tilliden til mit erhverv og holder mit visitkort i lommen.) 

Der bygges og arbejdes mange steder for at gøre veje og bygninger færdige til tiden. Men det 
meste ser ud til at være færdigt om fa måneder. Robanen og de tilhørende faciliteter til os akti
ve er færdige, kun tilskuerpladserne mangler. 

En af dagenen var vi ude at spise i centrum af Sydney og mødte nogle af de danske sejlere der 
også var til Præ-OL stævne. De skal afholde deres sejladser i selve Sydney havn, og var lidt 
bekymrede over de springende vinde der. Men det bliver flot med opera-huset om styrbord (og 
sikkert også bagbord) når de skal herned igen til næste år. 

Nu var hele turen dog ikke kun lil ferie og turistøvelser. De fleste dage var vi nede at træne i 
en lokal roklub efter vi var blevet flyttet fra OL-banen. Her skulle nemligt afholdes padlestæv
ne for disse forlæns skubbere, der også har plads på OL-progranunel. Den lokale roklubs træ
ningsforhold var faktisk bedre end OL-banens. Her lå banen vinklet bedre til den hyppigste 
vindretning, så her fik vi trænet de resterende dage. 

Nu er vi hjemme igen, men ser frem til den 24/9-2000. Håber rigtig mange vil heppe os ned 
over banen den dag, så en drengedrøm kan gå j opfyldelse. 

Thomas Eberl 

"Are they gJining. HuxJey!" 
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Vintervediigehold 
Sæsonen 1999 er nu ved at rinde ud. 
Tiden er atter kommet, hvor vi vender vores både rundt og ser på hvordan de er slidt og hvad 
der trænger lil vedligeholdelse. Dette være sig små og store skader såvel som almindeligt slid. 
Der skal slibes, lakeres og enkelte dele skal skiftes og fornyes. Som en erkendelse af, at dettc 
er et omfattende stykke arbejde besluttede DSR's bestyrelse tidligere på året, at alle, som har 
roet i 1999 er forpligtiget til at deltage i dette arbejde. 

Derfor gælder dette også dig. Nye såvel som gamle medlemmer afDSR. 
En del båd formænd er fundet. Det er badformændenes ansvar, at 13 samlet sit bådhold, få 
planlagt arbejdet og sørge for den endelige afslutning. En del af bådformændene har allerede 
samlet et bådhold. Hvis du endnu ikke har fundet eller dannet et båd hold, så vil du blive sat på 
et bådhold. Venligst hold øje med opslagene i slyngelstuen. 

Nogen ved allerede hvilken båd de vil arbejde med, samt hvornår de vil starte på arbejdet. Et 
par afbådholdene påbegynder allerede arbejdet i November. Venligst koordiner dette med 
materiel udvalget. Husk, at vi skal være færdige til standerhejsning ultimo marts. 

Et par ting, vi skal være opmærksomme på i vinterens forløb, er: 

l. Vinterroning vil i år være en realitet. Vi vil derfor holde bådhallen "gangen" nærmest vort 
robassin fri til disse både. Det vil sige, at der ikke arbejdes med bådvedligehold i denne 
"gang". 

2. Det er ligeledes vigtigt, at når vi starter på vcdligeholdelsesarbejdel., at vi arbejder relativi 
koncentreret og derved afslutter arbejdet hurtigt. Derved giver vi plads til det næste båd
hold. Sidste vinter havde vi en del både liggende på bukke i alt for lange perioder uden at 
der blev arbejdet på bådene. Dette medførte bl.a., at vi havde en del problemer med passa
ge i bådhallen. Hvis dette gentager sig, så må bådene lægges tilbage på deres normale 
plads, indtil arbejdet genoptages. 

3. Der vil blive ryddet op i medlemsværkstedet. Nyt værktøj vil blive indkøbt. Der henstilles 
til, at vi ikke fjerner værktøjet fra medlemsværkstedet. Ligeledes er det ikke meningen, at 
vi "låner" værktøj fra værftet. Værftet er Kims og Richards arbejdsplads. Dette skal re
spekteres. 
Hvis vi mangler værktøj i medlemsværkstedel., så skriv det på listen på døren ind til med
lemsværkstedet, og det vil så vidt som muligt blive anskaffet. 

Har l spørgsmål så kontakt en fra materieludvalget. Se opslag i slyngelstuen. 
På snarligt gensyn i bådhallen. 

Malerieludvalget 
V/Lars Haul 
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En båds opbygning 
Da vi nu nærmer os vedligeholdelsessæsonen, har vi i redaktionen tænkt, at det kunne være en 
god ide, ikke mindstfor de nyere medlemmer, at bringe en oversigt over, hvad de forskellige 
dele egentlig hedder på en båd 

Den principielle opbygning af en inrigger fremgår af oversigten på næste side. Der kan fore
komme variationer mellem forskellige bådtyper fx plast- og træbåde, men de grundlæggende 
båddele er som beskrevet på tegningen. 

Bådens skrog er bygget op af køl og kølsvin, hvorfra spanterne rejser sig. Spanterne er beklædt 
med bord; nederste bord (1. bord.) er køl bordet og øverste bord er toldebordel. 0verst.findes 
endvidere essingen (rælingen) der yderst er forsynet med en stødliste. 

For yderligere at afstive bordene er der anbragt svøb (tynde lister) mellem spanterne. Ved åre
gangene er der anbragt ekstra kraftige spanter (oplæn for åregangene). 

Båden er opdelt i tre rum: fonum, sidderum og agterrum. For- og agterrum er adskilt fra sid
derrummet med vandtæt1e skot. 

For og agterdæk består af plast, bomuldsdug eller finer. Flag- og standerbøsninger skal være 
korrekt fastgjort, således at der ikke kan trænge vand ned i rummene. 

Roret består afrorplade, jugget og rorlinen. Roret fastgøres til båden med beslag eller rorpind. 

Fanglinerne anvendes til fortøjning. Linerne skal være af god kvalitet og have tilstrækkelig 
længde (min. 3. m). 

Til brug for udtømning afvand er rummene forsynet med bundpropper. 

Snit gennem en inrigger 
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Inrigger 
set fra 
oven 

Sn it gen
nem en 
outrigger 

Fig . 3.6 Roret 

Stævnbeslag 

Fordæk Forrum 

Skvatbord 

For/uge 

Forskot 

Side lang rem 

Tofteliste 

Midterlangrem Sidderum 
DiagonLllliste 
Køreskinner 

Rllllesæde 

Spændholdt 

Fodp/oder 

Remme 
Sryrrnandssæde 

Agterskot 

Agter/uge Agterrum 

Agterdæk 
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Kulturudva1gets Aktivitetskalender 

7. november 1999: "Magntte" udstilting pa Louisiana 

17. november 1999: "Dali" udstillj ng på Arken 

27. november 1999: Craz.y X-mas Cabarel (er "udsolgt") 

15. december 1999: Opera "Figaros Bryllup" på Det Kongelige 

16. januar 2000: Opera "La Boheme" på Det Kongelige 

30. januar 2000: Tema-video-dag i DSR 

Boblere: 

Teater: "S nm kommer tiden" på Dr. Dante 

Det ny Kongelige BiblIotek "DIamanten" - udsltlling "IlIiaden" 

Ballet "Svanesøen" på Det Kongelige (kontakt Dorte Steiness) 

Er du interesseret i at deltage i nogle af de ovenstående arrangementer. så 
hold øje med opslagstavlen i Slyngelstuen eller kontakt en af nedenstående 
personer. 

Vil du med på Kulturudvalgets mailingliste. S3 send en e-mail til: 

Hanne@winthers.dk eller dorte.steiness@posttele.dk 

Venlig hilsen 

Dorte (tlf 36 1645 J J) of? Hanne (tlfnr. 35385802) 

Fra Morten Runge har vi modlaf?el: 

Jeg har fundet følgende citat vedr. vores rotøj på JL's hjemmeside (det tøjfirma. der har leveret 
I klubbens ro tøj j: 

I "GirIs have aften mentioned that we gel a very nice looking bchind in those JL tighLS. In Da
ni~h kt's written like this: "du faar en dejlig mey, i dine JL tights." JL simply makes the bCSl I unisuits l 

Victor A, Feddersen Denmark 
Gold medaL 1996 Olympics. Jlghtweight 4-" 



Torsdagsvamle på pub i den kolde vintertid 
Vi er nogle frygtelige hyggedyr, som synes det kunne være en god ide her i vinterhalvåret at 
mødes 

den første torsdag i måneden kj. 20.00 

på een af byens pubber for at varme os over en lrish Coffee eller måske slukke tørsten med en 
øl eller sodavand. 

Så noter allerede nu følgende datoer: 

4. november 1999 
2. december 1999 
6. januar 2000 
3. februar 2000 
2. marts 2000 

Indtil videre mødes vi på The Scottish Pub, Rådhuspladsen 
16, 1550 København V 
Har nogle af jer et godt forslag til et alternativt mødested, er 
vi meget åbne for at høre herom. 

Der vil i ugen før de aktuelle datoer blive sat et opslag op på tavlen, hvor det endelige møde
sted vil fremgå. 

Vi håber at se mange af jer til en hyggelig aften :-) 

Venlige hilsner og på gensyn 
Karin. Inge og Anja 

DSR i Encyklopædien 
I det netop udkomne 14. bind af Den Slore Danske Encyklopædi kan man under opslaget op
lageisesskikke tinde et billede fra kanindåben i DSR i 1998. Billedteksten lyder' ''Nye med
lemmer i en rokJub kaldes kaniner, indtil de har gennemgået den såkaldte kanindåb. der nor
malt afholdes sent på sæsonen, i august-september. Dåben kan antage mange forskellige, mere 
eller mindre grove former, men et gennemgående træk er, al de gamle roere er klædt ud som 
kong Neptun og hans hjælpere, og de nye roere som kaniner. Her er kaniner blevet overdænget 
med spaghetti, lOden hun bliver smidt i vandet. Fotografi fra Danske Studenters RokJub i Sva
nemøllehavnen, København, 1998." 

Dette blads redaktør, der har leveret hilledet, kan sil ærgre sig over, at billedet pga. en misfor
ståelse er krediteret DSR og ikke ham. 

Red 
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Tour de Gudenå. En udfordring i dit liv 
Historien som du nu går i gang med, mens du sidder med benene oppe i sofaen, er en sand 
historie. Der er hverken lagt til eller trukket fra, det hele er fuldstændig som vi oplevede det. 
Måske vil du tænke undervejs, "hvorfor gør de det". Lige på stående fod, eller skal vi måske 
sige i stiv arm, er det vel svært at give en forklaring, men det skal vi prøve at vende ti Ibage til. 

Selve historien begynder sådan set i juli måned '98. 
'Vi' er Marianne og Tina, ganske almindelige motionsroere i DSR. 

I disse sommermåneder begynder vi at ro K2, egentlig mest for sjov, men vi opdager at del 
både er selskabeligt og hyggeligt at være to om al ro. Det er faktisk heller ikke så svært at hol
de balancen, og frem for alt går det betydelig hurtigere end at ro K I 
Vi beslutter hurtigt at dette må prøves grundigt af, vi vil til Tour de Gudenå med 'Søhesten', 
som kajakken hedder. 

Tour de Gudenå er et kano og kajak. etapeløb over to dage. Løbet afholdes i september måned i 
de meget smukke omgivelser ved Silkeborgsøerne og til dels på selve Gudenåen. Man kan som 
deltager vælge forskellige distancer, 51 km, mest et trim og motionsløb for alle aldersgrupper 
og bådtyper, 57 km, en distance for børn, damer og kanoer, og endelig marathondistancen for 
de virkelig seje, 120 km!! l!! 

[ vintermånederne 98/99 begynder vi så de egentlige forberedelser, vi har på daværende tids
punkt gennemført et Tour de Gudenå med en relativ dårlig placering - vi blev tredjesidst i vo
res klasse og dette kan vi ikke have på os, næh, '99 er året 'hvor vi går efter guldet'. Igen i år 
vælger vi 'dameturen' på 57 km, dvs. 17 km lørdag og 40 km søndag. 

Vi starter op med vinterroning I x ugentlig, og løb 6 -8 km x 2 ugentlig. Derudover har vi tan
ker om at vægttræne, men det bliver ved tankerne. 
Vi laver også hurtigt en aftale med en af de mere løbserfarne i klubben. Vi skal til at lære at 
blive sarnroede. Vibeke Jansen lærer os nu i de følgende måneder at ro sammen. Det er ikke 
helt så enkelt, især da vi opdager at ingen af os kan tage et ordentligt rotag. Der er også det 
med musklerne, vi bliver så fandens trætte alle vegne i overkroppen og vi finder ud afat 'man 
mindst skal have 6 - 800 km i annene' for at det er realistisk overhovedet at gennemføre løbet. 
Det er på det tidspunkt Marianne begynder at gå regelmæssigt til massør. 

Skal vi lige nævne lidt om at vi faktisk også fik skader. På et tidspunkt var Mariannes håndled 
så generet af muskelinfiltrationer, at hun ikke kunne ro i ugevis, og Tina fik en skade i hælen, 
sikkert fordi hun aldrig har prøvet at løbe over 500 m før. Vi fik også tlere forkølelser end vi 
nogensinde har haft før. Vores 'veltrænede kroppe' sugede nærmest enhver infektion til sig. 

Dernæst komm er så alle de praktiske forberedelser. Vi beslutter hurtigt at vi ikke vil benytte os 
af løbsledelsens indkvarteringsmulighed: et klasseværelse på en skole i samvær med 20 andre 
roere to nætter i træk, nej. derme gang hliver det til en hytte på en campingplads, som vi he
stiller 'h år i forvejen. 
Supporter og bil er vi også nød til at have rådighed over. Som tidligere nævnt er det jo et eta
peløb og undervejs er der hvil af 20 min. varighed, hvor roerene har mulighed for at indtage 
væske og kulhydrater. Altså må Mariannes kæreste Peter, som supporter, igen stå model til 
vores urimeligheder. han er jo også i træning nu. Han kender til alle vores mærkværdigheder, 
ved at vi skal have bananer og sportsdrik; læs cola på minuttet, ar der skal va.,>re tørt skiftetøj 
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parat til såvel under som efter løbet, høre pa al vores brok om 'arme der er gået døde' og op
kastningsfornemmelser, fordi vi har spist for hurtigt og er overanstrengte. 

Vi skal også huske at forsikre kajakker og lave langtursansøgning. Det viste sig faktisk, at vi 
fik brug for den forsikring, da en af vores meclroere tabte tre kajakker under transporten. 

Og så er der dagene inden konkurrencen. Man skal jo sætte sig op til løbet fysisk som psykisk. 
Fra erfarne roere blev vi rådet ti I al drikke fire liter vand en uge før, og indtagelsen af pasta 3-
4 dage før var bare et must., hvis vi ville noget i det her løb. Det er ikke løgn, når vi siger at vi 
faktisk fik storhedsforestilJ inger inden løbet, en af os havde natlige drømme om de olympiske 
lege, I igesom vi begge på et tidspunkt sagde 'tænk hvis vi vinder løbet' - men det var der nll 
aldrig fare for. 

Og nu til selve løbet. Man bliver sendt afsted flere bådklasser af gangen. Når løbet bliver skudt 
af ,er der altid en hektisk nervøsitet. alle vil først over start, og det sker ikke sjældent, at nogle 
må en tur i vandet eller tru- en pagaj i hovedet. Og så går det bare derudaf, helst skal man 
'hænge' på en af de andre både, det er del samme som at 'ro ned ad bakke', men den teknik 
mestre vi ikke så godt, det ender som regel med, at vi er ved at ro ind i en af konkurrenterne, 
hvilket hurtigt kan gøre båden og besætningen grundig upopulær. 

Første etape fra Ry til Silkeborg gik dog nogenlunde efter planen. f forhold til sidste ar var vi 
kun en anelse bagud tidsmæssigt. Vejret så også ud t.i I at være med os, dvs. medvind hele v<:
Jen. 

Næste dag tog vi så den harde tur. 40 km delt op i to etaper, først 24 km fra Tange lil Langå og 
dernæst 17 km fra Langå til Randers. Turen foregår kun på Gudenaen, og der er cn del med
strøm. 
St.arten medfører ogsa her cn del tumult. Der er mange startende bade i det smalle åløb, og der 
er så meget Slrøm, at man let kan komme lil at ligge på tværs. Y dennerc fik vi først meget sent 
at vide at vores håd havde fået cn tidligere starttid, derfor var der ikke meget mere end et par 
minuner til at fa båden i vandel. Straks kan man i en sådan siruation mærke nervøsileten. Pa
nikken breder sig, og det er svært <.lt holde fast i koncentrationen. Og så synes man lige plud
selig at der er uendelig langt ti l Langfl, måske deraf navnet? 

Ved starten havde vi fint check på konkurTenteme, men meget hurtigt forsvandt først Helle og 
Winnie i deres K2 og efter en kort lid var ogsJ Jeanene og Charlone ude af syne, men det vig
tig~te var nu at vi kunne holde to både med nordmænd i skak, det lykkedes, i modsætning til 
sidste år. 

Og endelig naede vi uendelige Langa, hvor Peter stod parat med bananer og cola, og hurtigt fik 
halet 'Søhesten' op og tømt den for vand. Men det værste ved Langå er nu at der ingen toilet
faci I ileter er. 
Så st;Jr man der i Guds fri natur med vad t løj og skal helst kunne tisse, spise. cl ri kkc og ski fIe 
tøj - på 20 minutter, ja vi er ikke blufærdige mere, alle fire ting kan næsten lade sig gøre på en 
gang. 

Hurtigt videre til Randers, det er her kvalmen kommer ind, vi er nu så træne og stressede og 
har måske spist for meget, bananerne vil under alle omstændigheder geme op igen, men så er 
det bare om at koncentrere sig og ro videre, del siger de i hvert fald, de erfame. 
Og der er langt til Randers, selvom der kun er 17 km tilbage. Men der er en uskreven regel i 
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båden, ingen unødvendig snak. ingen ynk over smerter i muskler og led, og det er forbudt at 
grine. Mentalt er vi nu der, hvor det er nærliggende enten at fa et grineflip eller klage sig over 
småting, men vi gør det ikke, for der skal være disciplin i båden. 

Endel ig er vi så nær Randers, at vi kan høre speakerens opråb af navne, vi kan også høre sup
porterne og de roere, der allerede er kommet i mål, heppe på os. Det er det hele værd, og må
ske er det derfor vi gør det - ror Tour de Gudenå 
Behøver vi at nævne at vi blev nr. 8 eller sagt med ord: fjerdesidst. ...... , .. 

Marianne A. Pedersen & Tina Voer 

Marianne og Tina undervejs på Tour de Gudenå 

Følgende resultater er nævneværdige: 

Bo Cristensen fik en fjerdeplads i Herrer K-J tur - 36-42år, med tiden IO: 14:01. 

Vahan Ter-Vardanyan fik en andenplads i Trim, med tiden 03;43:19. 

Winnie Werborg og Helle Hougaard fik en tredieplads i Damer k-2 tur - Senior, med tiden 

04:28:53. 

Red. 
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Orienteringsløb 1999 

Dato Løbstype Skov 
24.10 B(DSR-kJubmester) N) Tolstrup 
07.11 Gåsehusløb Ravnsholt 
14.11 Jænemil Store Dyrehave 
28.11 Gåsehllsløb Ravnsholt 
/9.12 Julekispus Ravnsholt 

Tilmelding: 

Gåschllsløb: Mødetidspunkt: Søndag mellem 10 og 12 
3 baner på ca. 3 km, 5 km o~ 8 km 

Øvrige løb*: Johan Frydendahl tlf 38 17 62 52 (arb.) 
Engbakken 27 
2830 Virum 45 8586 05 (priv) 

*( 14 dage før) 

I Arrangør 
OK Roskilde 

*** DSR *** 
OK 73 

*** DSR *** 
*** DSR *** 

Tidsfrist for indlæg til næste nummer er fredag den 12. november 1999 

Tryk: 

Redaktion: Lars Bundesen (ans\-.). Lundtoftegade 96, 3. tv., 2200 Kbn. N, 
W35 82 t4 t8, E-mail: lars.bundesen@get2neLdk 

Henrik Pedersen, Eyvtnd Nygaard og Majbritt Jensen 

Offseta, 4913 Horslunde 
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DSR's nye e-mailadresser 

Klubbens nye e-mailadresserernuklar.Klubbenshovedadresseer:dsr@dsr-online.dk 

De øvrige adresser tilføjes foran :.@.Qsr-online.dk, sådan her: formand@dsr-online.dk! 

Der er følgende underadresser: 

dsr 

formand 

kaproning 

langrur 

instruktion 

motion 

kajak 

bladet 

kontingentkasserer 

orientering 

materiel 

husforvalter 

plus 

koegemester 

i-Da der således og~il er en e-postadresse til bladet, bedes indlæg, der sende~ sO~~-P~~l, ~~~dt 
I ti I bladets adresse, der altså er: 

bl ader({ildsr-on I i ne.dk 

Indlæg kan naturligvis også fremsendes på diskette, enten til redaktøren eller DSR med att. til 
redaktionen, eller man kan sende 

mask~~~I~! _h!rl~~_k~e,:n~ nd_læ----",gc... ___________ _ 

DSR's hj emmeside 

DSR's hjemmeside er nu kommet noget længere end sidst, så alle de grundlæggende sider er 
ved al va:re på [lIads. Red 

Du finder hjemmesiden på adressen www.dsr-online.dk 
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Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55,2100 København ø 
Postgiro 500 34 66 

lIf. (køkken og kontor): 392963 26 Telefax: 39 29 63 22 
MEDLEMSTELEFON (garderobe og bådhaj): 39 18 58 11 

Hjemmeside: www.dsr-online.dk 

Fonnand: 
Henning Rasmussen 
Norma!>veJ 14 
2000 Frederiksberg 
ir 36464767 
e-mail: hr(O?t!dimatic dk 

Kapmoi ogschcf: 
Søren Aasmul 
Borgm. Schncider~ Vej 60 
2840 Holte 
245414280 
e-rna il: aasmul@rost5.lele.dk 

La ngtu f'S mchef: 
Jens Reimer 
Gamme!loftsgade 6 
\ 355 København K 
ir )391 8997 

e-mail: jrei@novo.dk 

Hus forvalle .. : 
Mogens Haut 
Strandvænget SS 
2100 København ø 
V 39298499 
e-mai]: mhaul@emau.dk 

Formand: 
Ronald Clausen 
Engelsborgllej 44 
2800 Lyngby 
il' 45 88 58 86 

Kll.~rer: 

Johan F rydenda hl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
11'458586 OS 
e-mll i I: Jona n. r rydenda Il I@image.dk 

I nstruktiOMrocbcf: 
Morten Runge Poulsen 
Nids Ebbesens Vej 22 A, 3 tv. 
1911 Frederiksber~ C 
V)J 21 3484 

e-mali: mrunge@email.com 

Kaj akrocbcf: 
Jacob Nordby 
Titangade 3 L 
2200 Køhenhavn N 
V35813889 

e-mail: nordby@post7.tele.dk 

Køgcmeslcr: 
Susanne Agersnap 
ll. C. 0rstedsvej 63 
1879 Frederiksberg C 
V3S36880S 

Ko oti ugent ka,<j.Serer: 

Klin skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvænget 55, 
2100 København ø 
emai!: olehan25@get2nel.dk 

ORlENTERINGSSf:KTIONEN: 

Kasserer: 

&krelær: 
Ka ren Lauberg 
Gammeltoftsgade 6, si th 
1355 Køhenhavn K 
ir 20 1532 11 
e-mali: Idaub~clp.c.om 

Mol iODS rochef: 

(vakant) 

MOlioo+: 
Lars B. Kristensen 
~Ieen Billes Gade 7,5. tv 
21 00 København ø 
11'35428456 

e-mali: labk@novo.dk 

Ma teriel forva Iter: 
Søren Larsen 
DaisIrøget 85, 2. mf 
2860 Søborg 
'lit 39677443 
e-mail: slarsen@oes.dk 

Sekretæ .. : 
Ni~ C. J. Schmidt 
Hvedevej 14 sI. 
2700 Brønshøj 
ti 38284871 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
11'45858605 

--------------~~~~~~---------
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02634 HHC 206 000 
BENTE H.JØLLER 
NORDRE FRIHAUNSGADE 26, 4.TU 
2100 KØBENHAUN 0 2100 o 21/11 1 

DM /999: 
Mia Liljendahl Larsen kan kalde sigforbundsmesler i mOlionslveleran-single-sculler. mix .. 

(folD: Mette Bacher) 
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Aktivitetskalender 1999 
Dalo lIegi\'cnhed 

----~-- - - - -
II _ df f t mb("f 

~-C-------

Ihd mi 1l101I1t1 rrlt'ri ng 
- -- - --- - ---

I \ . rlecembtr 
------j 

19. t1 e<:r mher Orient .. ri ngs~('ktion ... n ~ j ult'khpu~ 
--

3 1. dl'l' l' lIIhl' r 

r '1'1)<:1 IIf lulerrlunet.kn og.janullr er det meget mull~t- ~t dn vi I hl i,,!' ,m-angcmenler, da {'mlnu 
[~kc har nilel ~t komme i hI3d~t > sil hold uj~ med upsla.c.stnvkrne" 

I 
ReUr lst Mt>sen5 Hauts Ta,-Ul; bkv dt;sværre gengi\'cl med et furk'::r1lllhpunktI nkll\'ltl't'> 

"vt:r~Iji.11'T1 , ~i d51!' numlllcr Det korrekte litl~PlJll".:1 ,,~ !ør!l:;tg k!. J I~ 1~30 . 

Nyt ti"a bestyrelsen 

.. Da rtVJls"<lh~~(("; 1"I'j1i:4'1tnJ..-r ud III"',] el und ... rs!.;utJ pa (4 !:IU,UOO h,. ~n be'!}I~ I~ 1l ~'I; 

n<..:h"g,,·1 III po g.~n t'nlll~",,,; , r\llingen ~( fnrL"sl,i en konlingentri)rh"Jel~ p~ III 1,,_ pr m.med. 
l)o;nne t"rlH'jclseo dækker inllill10nsudvlldlll!l,cn i d<: ~id~t~ 10.'U- Ol; &1\'<'- ml.\ig.heJ for Cl 
ua: l"lrc! ,l kll\'II C I~ni",c~u 

nc~ versc(l.'T I "Jehl ikk~' ~n lor; ,knnE'-''I.<lg \'edmrende uht' IJeI mcd V~ Idel 5agct1 cTu.lnu 
I~!.:C Cl IIfpJD", vil def hh~e hrugt en fcdq,wel~ om uheldet 0f'.detle~ k'lIl seb,:,n~r i 
I Cbnr,lmIHlIIll~I1.· 1 ul klubhladrt 

Jule- og nytårshil sen fra redaktionen 

I-mlnll CJT gud :<'«:'<;011 ri fN h" .... g. cndnu ct ;lr lalJlw Il1L>d cnd~n - rt nyt artusimk nærrna ~If 

hll..~tl bt 

l{c:ua!.:lIoocn VII gemt' SIgt: 13k (01 lilJe dc gvdc Indlæg. ~I har lIJl1tlla~~t låreIs 11(10, \),1; \.-I.-.n 
fn,:uI 101 ,,1 UI(ld\H~C CII Iml»!>,' \'I <j,<l1C i lk "o,,,, ,il Id Cl fL',h~b.;n:lil! ~lilJI~ 11I(<:: n;~)oarH lJul:>hl<llJ, 

I del ,en,'51,' ,i, hm 'i , rt~I I! nl;t"f ~ e' I r 'l~hl~hngl"ll, IJet ,,; nu m"dl.I~(r I:wgt ~ Ik.slt' nidwg 
til blu ,J ~1 ~,'IIll'It'k llO' lI'," :1(>';1 I dCI n~{" i\r vil der fonnemllll<.>gså ~ k e megd. ide l kiut>l>cn~ 
hlClIl11 .... )ollk fr" hlibcnlh~ !wmll l," mel;~1 \ ;,krc. ",ikdts ,II k\llbbl:ldel ()gs~ \ ti vært" ,II findt" ;M 
hie!ll l1 ' l'~ldclI nlii5ke ('~.~:\ ~IIPl' kIC( afl:'lOllkder f i,lcn ",I \ I~ C, h .llk~ mu li{1lt"der. dcr oli\('r. 
O!: h~ f1 lduJl dfl knm uwr l il ,Il <(" lid. nIe'l ,i gl.cdcr (K (11:lI • ..tre rned I ilft>t'I,,k1 

1)1-: ~iI Imon \ , ,el",f,.lgdlg. II I ,k l ",cgel "nl111h.: AI :m(lf)-ptnQICllI Ikh' IllCJfN-er. <II vi l Jo1llu,l r 

\k:tI ,II al linde CII ) kll" C\l,as~, nc Ir~1H lor IIIIII\'C nl!:'\I( blad' 

V, 'UH!.:<:" I I!I!"V:-JlC til lI)o!li~ gl.elkhg 1'11 [)~l"t jotodt Il}l.'lr V i h,U:>cr.H fIlllllllig.hed for:.u o(l~ke 
mllllj.1. ... ~ f jrl ""ti, nydr ).<.· Ivr 1l\"1,u\Afk .. (II .. ,1 ,\hhem 10:..\( 

HNJ(J/(J /O","l 



Julefrokost' 

t ,,,,kr "ni LI II ,k<:cmho.:r 
t vr il lI:"ml~rt O1rl.v~r1lnfcr ...... ''If'''b~, ~1)f1~c!~tu~n 

,\11' m,,,,,l,/rwg'" 

) ... ~, 
"' ... "' ,,, 
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Kort nyt fra generalforsam lingen 

r." • 
) 

.'. 

Arrl' ~tflcr:)IIH"!-<IlnllnG bl~\o co II cl<' 1.;"l'1e'lr "~' rnt<1 ff('dtlll'i~ I 1Il.,r1~!' l" I),-r ~,II ,l l ~ ""I 
~()I"rncl t"fl>13g. ,a .:Ii$!tllllllog('rn,· drrl,',k "! III,,' ,)111 ~\"'IIIl):('1\l\I . '''d~,''''-'): ~Alr .,1 N-"~ 
rd')(',mcJIi~IlHll~1 

frur k~"bJnc r"r.IJ~ ~,on "'~',~m~(m tt)fh"J"I,< p,i I rJ kr pI ",~,,~11 i1>('~I\f<,I<.r"'1 '>Joe :'1\ L... r" 
,!\ånrJ ( N'rl~ ~ .. (d~IcJ ) bln ~I~rfl)<,n~ /olhlHg ".:,lI.~el l\"nl"'I(""I ~1 "t.l~.r ht"rll<,' fII i l I' 

pr ma.nrJ. 

KalJ1r\o<lI~"Cllll<'lkm ~ort"n L,,,<,,, "f': o...nh( H.Vl..:l \ hin' \l1"l1r' ,~I 1l,)t1nt ,It'f I<r' .... \('1 rr 

sckrd:l:r, bc~l)rcl,rn .... "" Il~,' t>t~~)'r(I'<'~I,,<,dk"""el r.l e, ,k_L1,tell \"I~t lilli'" ll .lI ll ,m.r".n 
elfo["\:lh<,rI, Sle~n KnlJdstlllll1"I!, ,,,~ro: ... 'htfJ ''1' I'tl<''' V,lli ",h ",,,,II \"31J.V,-~~n k(',l .I~'" 

iltll'JIl~l;a ,k n}c bt~l~r.:l~~~fll('d lt:J!1r"ef h<:I,1 u~ hl .. c "'e,1 .,rtl('l(\('1 p.\ Jt 1,'fl>I.{',hp<, .. ro, 
war<;f\lnrlnkr 

\u,.onn~ M,k~d~n t'g Hlrglllc \,nll'I'~c-l, t,ln t,ld~lt :l'rt,>n..~"n'"g{'n 'w'II'SIIIJitcl'l v)m an~' 
h , ld .. h .. tOr al ~~r{' hlr\ ct dAf11lMrt_"nt"lr~ Jti' , lJ.n~<lI~I~lh C~,t r' Ul1I1Ir. ddi \t,l CIF t~ 
J al ,'n" .. bm~t{'~k,lt,<,r 

1" :1.'\00 (k.It'rg,wnJ Nc- 1,1,kll AII'e.tINen """ rA'''''n''cl ~c a l ~m \I~~e 1/ ,(1(,)1\ 1.(\01 bl a 
<'I)' mll,"d.~tn,tnll.h't og 111.:,11"',,1 ~("'~ t troel"oi ~~I t:c t 

t nx~' t' IIumtll.::. ~ t hl"<.kl ht"'gn VI J{,I "11',,',<, lIc- , c!eflU &1 r::{'1l('f911 ..... t~30l1Itngtn (JIlII b,lku<'1 

fr" batle .k " ,.,.d"'J:r(' "t: ~1~'nllMr'lJ ~ I ;II' !(e r , J.:t'''('f~It'){"<'lIl1l l l n ~. h~or drt o~ bte\ Y3J~t n.' 
Ix~ ')rcl~ N) ~w .... "I"'""lIl11j hin D .. ,rtc 'Itmes~ 

1<1'(1 



Seneste nyt om epokernes fest i DSR 
I-~ 

IØ' 
Slutspurten for sa lg af billetter til Epokt:mes Fest er ~at inu og fort~ættcr f~m til Jen \O. de· 
~1O!l\l1l;r J sknvendt: stund tf der nllJligvis ct par hil lencr tilbage lil hde aftenen - ..:heck selv 
dtcr j baren i Slyngelstuen. Har du være! så llheldigt ikke at fri Ilehdkn-bilkncr, så hnrdu 
mulighed lor al k,,~ k! !3.00 bll1etter frem lil Jen IO. lkcenlher, \'lEN der vil kun hli\t! ud
nudl 100 stk. <11' denne t y p.: bille~teT, Når DU hverken ul købe den enc eller den anJen tyre bil· 
let, S;! vII del være muligt at kOIl'JlIC med I I Epok\'mes Fest vcd al betale 50.- kr. ved indgan
!;en på selve aftenen - ,lurene åbnes 1<. 1. 01.00. f'eSludvalget g>lrdog opm~crksom på. al vi kan 
hlive IIØJt lil III begrællSc itdgangcn eli.er k1. 0100. hvis vi hlivn for mange 

For de Spiscllcle CJloke-resldeltagere vil der i dt'ce,nher være en \ligtig opgAve, som I :ikal 
I~~.C ,till illg li 1_ I Slyngclstu~n vil der bliv.; opsat en oversigt u\lcr resl - bordene med nUlllmcr~
rede rluds~L Hvcr tCsldelta/1er ,I.;:~I sdv ~"rge for at re-scrv~r~ ~lg 1;"1\ plads \lcd al skriw ~II 
JlJVJl udior el pladsnJ_ Skriwr lllall sig ikke på den1c planche::, sJ bli ver man placert:! al feslud
v~l&ct Srllcdc~ ).;an du selv lx~kmme. UIll du vil sidde Sa1l111WIl med dem. du kender (\'i."'d al 
rts~rvcre pladser sammen \led ti burdl eller dll .ms"n at blive- pla,'ereI 1l1ed cn ukendl ekS\lII';).. 
lx1rddumct-hem:, 
Du sk~1 loretage dil valg inden tJen 21 deccmhtr. hvor phlJlchen Iledtages. 

li"nset om du ankolllmer tid lig! ~Ilef sent ti l Ep,'keme~ hst, s~ opfClrdre::f kSllldvalget dig ti! 
~t medhringe fyrværken. ,>,lledes allesten t.;;m hllv~ hu~kt:t ~om "The hIg BlIIlg" Ligeledes 
\1pl()rdn:-s du til <li hjælpc nled nt ska\>e rru IHlleme t,lf et hyggl'ligt arrangement ved at ~i\ie en 
hJnd med - der er b~de brug for hjælp til oppyntn:llg. bar-ljamer, bill~t-Juge sælgere. hjll'lp 
med afrydning :lf borde etc, I luhet af decemher vil FestuJvalget hænge d par "hjælpe·sed ler'" 
l'P i Slyngelstuen, hVLlrpå du kan melde dig. merl du er ogs,\ ve lkommen III ~t give en li-n F6t
udv;Jlgc<1 en verbal mcldning_ 

Illgen fest-deltager s"~1 bch>,w at fortlOlde , ig afventende ug rasrlJ"s ,ndti I den -' I dec"rnbcr. 
r e~ludvlllget ud~knver h~rrn~d en KON KU RRio:NCK Vi opJ\:>rdrn a lle m~xl vcrselllCder og 
rytmdn lls lil at ka~le sig over p~pir Ilg ~n og krene en ('pokl'gør('nde DSR-slllgsll ng, nSR 
Ii,-,r ~ilrd sig uden en ~lagsang i næsten 2. ,"u1u,inde, men lad os g;\ ind i del 3 [mu~il1,je vel
lnrhaeJte og ~Yflgend<:: , 

Sall~etl skal Stt ledes ~kke:: Iland1l' om n}tår. Inen om DSR I alm,ndelig og tiet ilt ru i 5ærdeles
hed, Del <:er tanken_ ~t sangen skal have en s5dl'ln kv~litd, at dell kim atsyngtS ved (næ<; ten) 
~'llnlllge DSR ilrrang~merlter! Her ~r J"'r s llnpelthen lTlulil'1,,,d lor at du k;1ll blive "ullHddig.
gi i>rt"' ~c.m slln~.skrive]' 

rors l a~ hedt~s ~c'lldt til c-mai I adressen ep()kernes_fesl(ij"lholmaiLeum (din 1l10.:J ro;;t til DSH 
mcd iltl Id Nvtiir~testudvlllgel) ind .. n den 2 1 d,-,(" .. mbcr. F .. ~llldv;)' ge'l "il \','Iere ug ullv<rlg(' 
dcu betlslC: sang, Præmien 101' bnl~le- s'-1ng tI' I'U Ila ~k(' Chltlllpagne Og hdlo)VCT vi ~l sige-
0.10.:1')1 - '):lngc rl vil naturligv is b l,v<, sunget N::-tiirs"iku 

I o.:studv;jlg,:t ~t'r frem lil ::11 byd~> dig ','clkl'mllle'!) Ik lædt !!'llla d kr en ,·pu""'g"r.:ndo,· drClg! [II 
t pokanes h~SL 

.vLlII ge Ililscner 

'(lIIli/li!, Aors/t'1I O . AII!!IklJ_ KIII"I, (har/ol/", }O}.lIm, R/H" og I'm { O 



Top 25 ved sæsonslut 

Placeri ng Navl! rAm.al km 

, I Peler Tangsgaara 
1

2052 
,- -_ .... '-1 
l' ~ichad Qvj,t ! I!iSS 

: J Jeppe Kollal 11680 

l, , 
Michael Remod 

1

1636 

' S ! .\<{.c h ;\d W iH'1 7 1530 

1
6 I Ulrik Hvidt f i-~17 -

7 Susanne '-1 jkk el ~t' n ! 1S 16 

:f 1 Lars t-Iennksen ' 15 15 

9 i Blrg; nr. SHMnsen I 1<175 , 
: Koren Thinggaa~ 

,-, IO 
1 1406 

t I . • . , '-
" i r ia Øs ,r. r Rn~rd 1465 

' 12 
, 
I Flemming Ourg Jc:nscn 1449 

1

13 l Slig Larsen -1 [44 [ 

14 I Vahan Ter- Va rtl ;Uly~n 1332 

! IS 1--"-'-
1305 I I /Irina Knslo C)erst:n 

',6 I .- , --
1281 , I Esben Paludan 

17 i Bog Mosc:ga3rd 1236 

18 - I Tine F Jørgensen 1230 ,. I 
I \!Iot1rn Rllnl::f 1 I <) I 

'O i i~homas Lund 11 72 , 
21 ; "J it ls /lyldJger 116 1 

22 I Thomas Felland l ) t 53 , 
i\kSCl ' ) h le le 2J 11 51 

74 Jens e hr. p",mekl 110) 

25 MI ~ Schrøder 1096 

Tor 25 i all J5011 km 

Slati ~likk en " i,er al 'l i med lemmer har roe t mere end 11)(10 km, 4l} h,IT TOel ove .. 7S0 km, 79 

hM roe! SOD km e lle r merte, 18~ har ro<: ! over 250 km, 217 over 200 km ( Ig 293 hJr Tex: l o \ 'el 
100 krn, 



l ail har l'){)6 m~dknlllla ~æret ra vandel Heni l komm~r kilprncme fr " Bllf,:wa:nl , der Ikke 
rf~I~l f<:f"'" I klubbclls Cl}I1lPlllcr og derlor ikJ"c optræd':f i r('[1 2') 

Rcdakl{lrt:n må erkende, al ,><:_1\ \ 'm han ~ym:~ han har kiQr1 det 1O!,Qofl t med :BI:I mc:dt km, s,, 
rn:l...l t:r uel kun til en plac<!flng Wfll nr 71 

1 ;Ir har ~'i IO IH .. I.1i lr"l~ hafl t>C:tyJeligt bedr.: vtJr 1 ~a .... ,}nen ~'mJ I 1~Ii, ,11<:n O)H"n-u~ k""'1de no[.. 
hAr dtl ikke g ll>n d t rl SIOCC' fnrskc l i fmt~ ti~lilike" SlIkllt:S var /.IS'} ffle<J I(' t1lt1I C'f pA ... ~ndt l I rd 

~h'" ~r ulvd "kun" (,f)6 I ~r Oo.'g hilr en ;lfl<!'lSt': I1t n : fIlcdlt:1 nlll<'r . fIel er hajl [..i lOllu: lcrAIl I:l l : 
r I ,)')~ mede ,~kd~ l h.'t. l' IO::(1 lcnuT\l'r filtre <"nd lOU 10.11010<'"1<:1, Itl('n~ 1 17 1 :U nu~dt" Mnlnle 
lo.ik'II'(U::"lfIl ~1 Så <.1':1 k,um.:: ~~' Ild li l. 31 Vt"Jf':l , ilr har glOfl, ,Il <kr .!,'t: n ll('!tI ~nllligl n (\>('1 lidt 
l æng~r .. tu rt i ti r t lld i l10r 

Badminton 

DSR rilde! ,l~cr II) 1):.d IlI IlIIOoh:OIl('r i $val1t:fll(l lkh:ll lc:n h\'~ r IM<lag kl ')- 1 ~ 
Sti \<1411 l~dalo.' l ont:n t:r .)ri('lII.:ret , mr,Mkr nU, rI bare Ol"' ti l spi l I hels! ::! personer). hVIS man hllr 
I )'~l, mell ,lel t' r mul ig!. al m;m ~bl re~rvnc Clll id pJ k rIl flod , ~ii kig rfl QP~13 g~t;I ,"l rll ~fI("r 

"r~ l a !; wdl)"m !fII .. k badmIOlCnll tnlf:nI': 

Badm intontllmeri ng 

r rHdilwnrn tro alholdes i~t'o , ar b.1dmtnton1l1m<,rnl~ 10M I(lr .I,tlrfr">k~>S I!"n r UM1e"I\!!.I'~ 
l'lIldo::r S l~-d d l l dt'c .... ml~1 Ira Id I l Hl l:'i 
O .... t kusln d~'n 1,<,~ledn .... SUJlIII Il:1l ~Ulu al ~ a::rt· meJ !(;Ib hill t'l i baren ;f"' II"~I,j <;I I ~ 

o.;e IHl:mll' rl' tlrlysnm&~' 1 i"'lllur~rlllgen pli (}p~lag:;li1\ kn 

", 



Abent bn:v til restudvalget ' 

Del undrer mig meget, al fI}'ul rsfesten er hlev~t lavet (il ~å dyrt et <trr,mgemcm, at vi er en del. 
der ma melde hdl fra . Jeg il,wdc set frem til al t<:j n: ny tur i [ lSI{. nclOp lord; kS[<;ll lC altid Cl 
'Jove ug til .:n (w~rk(llllmdip pr;,_ \l g~i1 1'", ' ludnL'mk, !'>dvfnlgdig skal nyl,n~ ksk'l1 i ]):-;1< i1r 
2IJUD vit'rc' !Ioge! særligt. 111l'rl dd bl iV~T dl'1I jo alkrcu,. : kraft ar gall~ (lg uJI..Ia:dningsk(fI!
cCI'le\. 

r,.·kl l llvor[or ska l du ~.t;riigl vær..: Forbeholdt J,'III . (kr 1I,lr sno kr.log [Knge til ["J1 ti l en <.:lI kd( 

alkm. kst 'i' 
[),,1. del" I~)r mit! al,.; er ,d\'Il1,)[I<;if!c'udc: ,'r. ;ol m;ongl: Ild"" I. lkr C-1l1 P\I, ~"'" c'll klub. hvor 

allt: ,hl! gi\'l~ ,'Ii hll!lJ med ll1 'IL-r;ulc'\c:Jligc l!oIJ ,'Ikr ]'dlugll"f " ,;\ . l i l gl'lh.! :eld liar , i <\ L'n 

kluh II IC'd I1lJllg~' Ill lilighnln li u .dle' udel l c'" Slra Olll~"'l!lln~~r !)cTI,,'-UlltlrCf de:lllli;;.~' '-al 
k" l 1,1rhllHklse lIiLd llyl:h.,I'C'.' lL lI nu plluj,,:lij! er h e'gra;Il~~ llil d~ Illc·d k llllllcr. d~r lltkn al 

blinke: ~I k r lId c'l.c~ge: nUdgc'lll'l I~Ir IIUe' III!llIc'dc'r kali ~i\' e: ~O() ~I )i,r ~II tJilkl m. m. li l nY '''i'
;l lten. I):--;[{ ~J...\llk Ih,.uigt bli\ e: L ) mJ... lllh I,vor \· i S~L· lil!->ud klll I gR' I"kr 1l1e:dlcmme:r InL'd [l(Ilt"-c ' 

I )en slng~ Illk l.('f,bCT fællcs~knlx:t_ 

l.Tslwth I ,arsen 

Svar ti-a t"estudvalgt:t' 
Kær..: Lisbeth, 

Vi i nytJirSlIdvalge! er da meget ,;ede aL <l! du ikke' h<lr ll1uligh~d for at deltage i DSR"s lIytiir~

f C's\. 

Fra fcstudvnlgets side har VI gie. en stor indsats for at emde !cvtT:mdører al'mad c>g musik, 
der villt:verc til nogenlunde nOrlnale pri~er Mangt: st~der er vi blevet mødt rned priser, tJer er 
200-JOO~'o over norma l pris~n_ 

De 500 kr, der betales for en billet til nytiirs<lll~n anvendes p~ følgende: 

Mad inel. vin til forret og awc til koff~ 
Musik, 
Pynt inel. fyrværkeri, 
Champagne og kransekage 
Rengøring. 

_275 kr. 
75 kr 

.. 75 kr. 
... 50 kr 

25 kr 

For at kunne holde dellJlc bilktpris vi l vi fa bnJg ror Ii-ivillig hjælp til al pynte np, pas~e baren 
under festelI O.s.v_ 
Den eneste -'luksus" vi har tilladt os, er <li hyrt"' 2 personer SOIlI hjælper med opvasken efter 
middagen, 
Hvis du har mulighed for at komme kl.2J_OO. 5<1 er billt"'tprisen 100 kr. [Ikr kI.OI_OO er rri~en 
50 kr. 



Vintervedl igcholdclse 

'læsImt'"Il for ~'int~rv~dllgehuld er lili :;(lIrtet og arbtJdt'1 Cl ;Jllt'rl'de gudt I gal l!,; 

t. J1lhh~ Iwer ,k JII.!llleut'" hAdhold cr ophængl r .~I}'n.i<dstlJell 

Ih InHnl?kr "1 ~d'g.ldh8r:l'mddLl lger Ira en [kl b<1dhnld m~d hl J 11C"1l'i)Jllol rt"l'l'rat,orler "'liL 

~kJI ud(.,~s p~ ~ærftc1. hVlJrnår aIT>e.idl"( !\'rvenIC, 5 \ arl~L ll~ \'111 [kr tH:IlIUt:l t m~lIglel ddt: til 
h"dcll? I ,kinIl("r. hjul. ~~irvler ni In,) Den bådct>ygg~,.. vi Ilar lil r:lllighe<1 fur vær ft,rCplrllll (l
nn e, ~1JI1 amallllt'd 20 tlln~r lIgclIll!~L Ikrt'0r <:r JCI vrgtl~l. al ~I kuord,w:rer delle arb'"11l1;.'" 

[i l orlentellng vil weo::krl,dern,; I !anuw' ug mMlS tlwJage dier ~ ", ndagL' 1 il r 10(14.1 ~ullm [t:sn', 

wres af Je 1'~dh,'ld. ~Ulll """ker at lakere lig JCl1nt<J færd lggJ.rt JCrt:~ arbqde [lene 'I,Jchrr
(<::r. ~ I t \ 3 frem! en <lf di~se dage rr æserv~n:1 lil lakenng, så er d!"1 Ikke mlJh~1 al ,IIb<- den 
,:mmll:' fiJI; - dc-tle , "-al vi r",spck"lc,e, S<' næmlcre , slyngl:'lslll<:n. 

sri Ir,:n1l I rllldcr mangler i llIedlem~~ærblo;:(.kI , så ~kri~ dl'l på 11~ltll. d~r hXJ\p:r på UI'1l:11 "g 
unJlau vc[\ il l4~1 al ll<::rllo:- .. lånt' del I ~a.'rnel. II\lsl\. V.lTltt·1 ~r Kims 0:.' RlI.:h;;'fc1~ ~rbeJ IL~) 14J ~ . 
d~It~· ~~ld VI n.:wd.lt'r,· 

DEr B<.. IV&i1 r,A flT ,q; 
~A 'J.f C'.1,M11-tflJ ~1fD " u4( 

; ' ,-{/(C I't-Il . ,r'':(.L.:; . 
tJ'''r;t-jJt, ~'~ ,,; )C/., 

I .. :: 1-<..':.0 fl' nr [JtC,," EP 
t-. hJ [J1~f~ ';<",- !"< " .) 

,"f:Ft M6~).' 

"'.,CA. ",., "'~" "U', L'. " tyiO 
Ijli ,<:! Of r ,-IEL. r 

F I ,:r NEGl: ' 
h'1I'!'IEN 

., 



Stalenen 

1 ... 11 

YndllrllOm,, ~, k 

.. 

I~ kblll," l'I i; Llc"."cn .. "hll .... I>!1j.1'''l1l''''l 
~I"rm. I,,-, )!" 1". :\1\ ri..: , ~: I( hlr ..... , ''''lI I l'Ile'L ""dl 11:" 
,'Il il'not>~nc,lVer,. ... a~ ( ,n)::. CII ,,,t!('1 ,l.n1 p~ I'''M ' 
,,''';0 t .... kl:L."' 1) n,kut <k II,' ''\ ''' ~ ,} !:o(" I "J~ n' llen 
, 'h',SII,l" fil ...... !?' "godoJ'lf- 1.1 "'.::hk" 

f}h 'I. 

V.1M!I\<lnU · Hil , If' llC'II.C'" tiC. ,,, ,,,,lt- ~ I.I~1(· " 110101 

nm~" 

\ 'Im\lI:lfl ("!u. C'I:'1l 11"t-c pa Il , luen d .. , ~ ..... I I r u' 

\ \I ,jL\I~ ~ '~'fk '~'I :x r ,),: " ,1-1" '-1 <" R .... I ~l n h~r ''r-\.l 

CIv"113n~ ''' len~~ - PU tI~r: pljO"e. "I( "" Cl h" " 
vt-: ..... .. It.n !tI:ld Ivr cn g,\tJI"I""", , r i" f\." <kl II(~C 
. , 1Iojl--... ·1 !kr ~I" rr d)rl"",,~ 1t"~I·I ITl.t' ~" !!' l !k' .... l<"\i 
III fnl ... ·'1 tltt l1 an (T sk~ ,kl t, .. ' .&:- n I n r1 \It .... " , ... . 

I"K"~ <.o; h Je t cr ulllflC I' !:'I . ';1 h.lo h.u I!l rl "~ Cl' 

"t .... el ~ ,k ,Id.- ' 

~"'11\\",' .. 1 IIrll ~ 1\Jc-t h~ r t t>,. ·.H •• ·' "Pc--..J. fil hl ll,t,! ' 
~' n 1,11. n<c ' ,' Il ... , kI,ve' ~I,h . t'~Hr ,,~. ''''g'''' Id r1.:" 
~ mol ' toll(" t\r .-1 "Jo!"gl rnOl'l(lr l ,tlo... J", ~ I"I ~L4 ''r 
.)!:: I , \~r' 

v~ n ptOlI..(,, 1.. )1'(1I"''':' l1>, l lll1 / 11f"1""l rWlo.:~..,,<:<I 

t n hu"d mcn l:j!CI1 I!I i!. Cr " br"i"T!<' Il Id .. ,..-,I <le ... " 
1',1r .. , .. ~ .. ~, ' p",ll , ~ l , ~rllr" , .. " 1c:II' &h~t , K,Ih~'!1 
11~ \" II ' 



I O\'h ' l 

\1e<l ~ 11(") 1111,$1 I k 

, "" eOl~"r1I\~ ... I"rtrre-r l 'u f' trr I" 'lo:~n ~e-n 1\.1/1 er l'tr l' 

"Iv' ),' , llil" ~h .. '" .. 0.11,,10. .. 1 h~," -: .. .. . f\,j.I l " 

,ojh!I-W '\! ~ " .,.: I .'~, !" uh J d H \,,, " .. 1 I • .t~ u..', I 

$I-.""e- ', ... ~ )".t Ildlt ...J l a~,-, lo! ( ' '- 1''\ l ;l h<'~ J .... . 

d"n O' ~" ri,.) .. ,,1. ~.\ 111 1,(., ,II 

[:1" J .I;J,t hr<. , '",,,.o.· ... ,' l . ~l' , . <.'(. " J ,,,·h,,h .. 
.... ,.; I. h "~" dl l .,: I~J I , , 1'> .. . .. "", '" , .. ",1 . 1lI,~1 

I hl"h~n h .. , f"kll~ k I,X" 
I Hcm''lll R" Io.Iul' . 1() '1-' 

I,Jn.u!" , :ar 11C1 Io.dl>r,1I\m;; .1 

I ~ .'11 .... 110'10·0,· "",.,j AI r. , 

<", " ... 1'F ,,, ,.j;{"OI' '). ...... ' 
., ar . ,, ' {,, ~I !.("UI!C' ' ~ ~'C:l 

<".t>t>th fllr r ,-'.g lit! \Hk" "Jf c,'\ ,rltl .'~ n" I."n \ · 
I"~n llM h,," ~C"h Io.u ~,d,I{1 : 1'3,lr ll 
<;'-',n lo;. :",,'.,~ \tilllr J r l. ~,ro~ hJh t .l.·" ... ,k"rr.e,r" 
,b dn !tIlo. '''-'rI.- , h~ld,~c , U"'Ofl(oef~ , ,,<kJI J -l(", 
" "Iii R,\~-'u" ni; III .mcll;lk ri , u;t'n .. , ('1,.", ,1'1" tI t: 

rw-Je n(>!!le " 1\',1'h..~ IJ I .... ~'lfJp sk "rfJ~ ) '>.lmn-.:n 
med I ort>.::n "n".J""n ,V 'bo.,rg, "l! \,;-.nnJ(" "b',a 
\'nI:! I ~lh-.lt~ 1 1 Ir<l DSR ~ Jame;,>(CI: I,'r. o .. hnn "lir 
I""re III ,., K!olle. 

I \()'H! 11)t1nk \. h'I,I Inn ,., III K"t>o: nh,j~II, lb lin, 

<Jo: han hMI n,,).:lr 4., hvv. lI,m (Ie$,ldc" 1,'11' 'l">.l tol.1IO 
,'Je" kl llflu<I:"l·nl,IJ.J,mel,en ' .... '" u',, __ kr.I~l·' r~a · 

.-.." ' .' . :'\1 ~J.."lk alllllhl "mln~,~ UllJ~r.",,,nl' 
,jr('opflh. '11("11 ,il ., •• .ute Ctlll'\"'" (JrslI.'n Ha\\lno:; 

Q,!-- f,lo. ... ~Il'l 0::11111.<)'-<" ",..re t n,"~·.kl tIg ~'l<J, ~ 

I )n~ ~'!l l lI"e' 1,1 Drl t" ' hl",r111! l' rTle-gtl l.rrN '~1 

o!; 'lo..q .. 1 ,~nl;jrl":I.jl· 'nellem ..le In 1Ia:~ .. (". '~ " 1", 
~;lI'eIJ,gc-- I O~I< 4.' (IY I ~han hll·n~rl ,,~J tr.rnC--f· 

l<'trnl n~(",' ~'''.': ..... 

Ja ..... -kM1 \',10 ull:>iJl!<" 1'1,1.. .1"« jØflllr dORt \(Iffi 

,u ,,,,-.. [}.-fl~lIl\!!. 'ar 'Jor l II) '''8~~CI alll ... dllIJl'l JI 
,,,,,\o. > Chll)lIan I""~lr 'IXucll en --,:,do,n.:wlle Ir .• 

Mnrd ...... r .. l:dU,'Cll. I"". 1'8n ~~nd' '{III ' h '"',">I D (,d 
(''' tnIOlll~ , " Ilt "("~ .. r~ . dl'l l'I! .. ~(>n, ',n,knq!f""""" 
«J..t- h"r I"el ~1" It 1,")I. ,r. """("' Ik' ,,1 I I .\ r · 

('llr"l'aI' kllllll C" ~'I(II t<rnk" ~Ii! J ' lli lk,. k""It">(" I~ 
.:.011,1( ,,,,k Iru ,,1,,1'1 '<'"11 " .... 1 1, ... ,,~f>.-,"r.II~' t~ fl .. ,t
~j"Ilt>:Jt!e ' ~ I"hr")ll' ~l ef ''fl;ol kørt' 



r r:',,1 

I.:nt!c-r ,nl~t".'t·"'Cll.. um .J~I Irt"lll J I {h'''II,)fl "rnt 
fol." Lll>~ ~Iog I «t~fl Bnh Jm,«' (lIu~ ... ('u.1e ~ 

'l1()(·IIIIlO$hOIO~f(\( ' ) '>('>fft "m,Ot I) I MII"tJo, hvw 
d~ ~~~ (''(Ik deft~ I;"~ I ( k:.,,.-,IO"'~ ,,,,, ,,Iler ,~ 

den ~C_1f \3r Chro~"d(! Irt ~,odl ' ,II,,'d~ ."",1 eh., 
~lI(l11 '"I1(l! '''me;,) 

I 'hflst ,~" ~ al1 ' k~<: Ii~C' ~'~"'Il<: l l/lnkt "lU """1It1 

'k(:II.1O:-f(' nC'gJh ~1 ,,}j, " 1oI ",H ... , """ " IL ~. det I., 
,kr I'tll l ( på Mit t,l t!C"1I'1..~. " ,riv" ,,, ,,~ .. r ( .... 1)1). 

elit." , ~!II!;k""III I .. n'" 

(hn,>llall Cl u.kJ"llllC'1 r",j,nfU< "'~n,~ .. r ,p..'(0., 1 .. , 
"d(.(1I1H\~"',""·r Ull'n, rv rI ah" ,!! v;r ~l.. r_\('" 1kn 

,IUI'C' "'t~n'~'C' t"11 " ~l t.I " ,)fl).- llk,lc C'tJrr .. nrl , u.J 

dJ.IOIlC'" lw II(K I ~ ~f'l'n . ,)td." c,)!. r \ Ic ... hll"dl~" 

Hc-nu,,1.: I).:'rll ... , " lir hl\" ~"Iur ,,,,,I.:[I"~ l '~f"I/1'" 

1.."", -m",knlCl ~ .:11, , !"II/p,tir , f',II /" .... ~~ ~''' rr , 
Kol l("nhll"" ')~ 1 .. "r~I, ,,,d<:o hit" "''''''l'rl<' ~(lm 

C' ... .:>IC'm ... I!Ij:n III J !lt>..lral llf , ~ ,, (j,'r' "JL.'~ Io .. " h,~ 

, rlhtlKlcII t' hri ~I'.:l" ,', S<' I ~ "'Ut Jl~ "<:' ",n h .. · ', .... 
, a , ' ''','le ",!;' IIJtn n'tnl" ,'" ,1 ' h .. ,,<: 'lHhle, ilt"1 
h,'1I n!o-" 'i! .... h.V!" hall ,,,kl,, ,nm "Irl!,;..: , :lr lr)-k..,,, 
Jo': , 

, ' hr","", hl1J~C'! m<" II Cl Br : ""J~" pa I, .. "nuen "II 
~ Ik,", er ,1.'1 '~Illl ... n](: .Jer ;,\~"C, m",d 

1t\f'J,1 ~"k tJ ~ !.1H'. h" .... l.l" ,lkC' ,(lt'J,' 1I1,,~b" ~ 'lgTllI1 l! [l1I11I1'n I I'lIC'1:tn.::, 1IV'1 J uelbo, 

(k l - l lll, ~I'~1I "' '''UI( "gsi ( " ",,1011,' ~ 'g "l Ni I 
~'O' \ ~"I-' I (" I "I . "IJ_~l "t. l clYK." do; , LJ'-'U I ~l';IlI:. 

R j~ t')! ("·,1 '1 1 If"R l'h(l~ tl~ " <' ',.rt ~, '''" ,j ,trl l )l.<' "m~l.r.l n"lr~f"fhord 

J~ I Cl Ir~ h .. :-n'"K' ,nJe . ~ I u"hc" kHIl'f''' ,"!:.''''ma.\ 
~ w: ..: ' ... I" btocn ~oIhl!.lll~, ~"l ..... Llel , Ja \ .... 1 LoJ . I·f, 

,., ,,-,ve "';tpf<I('m .. (k "f'I"n"J~ I.I"IOJ.I '11' r!rt a 

Il" l K 'u"""',, 1191 dr ... "d .. n Cl 'IIJ~"'CIl'"rlt' nkll\'ll~1 

""'(: 11 11 1'" dik "Illn,.. "r"w.,. .. ' .. r "elf'I~.", > eN"' 

"'eJ m."I!': lu .... t.d loll .. 1,I"dt~ I eb lI\f\ddur.cnc 

h)'m llll,"kkl'n n~~ lXi r I' ;t:r'J:j .. rI'rl ,,, .. ol 1""'OfT .... 

nlflj/."" d3 J"n" ,,,·me ",~n.'" I ,[lt»!'1If1g ....... 

11",,1(" C", ,', .. " ,('./ 



Ak Og Ve , 

S'll"dt'~ så '.'\1"",· I~! v,· ud ejla !"riJ~d ~fOlI r{'<lol'/vl o, ('T ,Jo, ,-11<" /" , d~r MtT ("JljU!!.I'g , 

''J<' I I~''r(Jf;''''''- .. ,ri d,'l <f)rReliJf,f .H''' ? Mari J-"n (J'~' '''Hil' ., '" t'I ,,/ ni hllt/hm hin"/!' ~(' i>dr:lU~I. 

""" 1 dfl '-'i..-'· ..... 1 om ,', h\'llke slll'r~ .. ~·r,,:1r... ""Id ug .ert' ,,,It 

--



DSR-deltagelse 8'er Grand Prix (vintertumering) 

X'er (jrand I'n~ er el (lyl imtiati-.' fc)!' m(J(l()usk3proere (roen:' , der ,:il !mokl.: lidt rueft' Igt:rlJlt:m ~l1d 
moIl0I'I~oem(') ruc:n::, der Ikke hM lid/ly~u1eihghOO Iii al \-,ere clikrot:rt:!. lkne nye initintiv er Ill!;OCI 
I,x al ~ dlln...k k;;p:roning kiten: tilgængdig og lix al gøre del muligt for lilie, der sku lle have 
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- I Teknik + er rykket indendørs! 

Efter sommerens overvældende succes, hvor en masse roere er blevet endnu bedre til at ro og 
har haft en masse gode ture på vandet med koncentration (ikke Ulrik?), glid, badeture (også 
dig, Lars), striptease (i trænerbåden) og hyggelige indslag.'Det har været dejligt at se folks 
romæssige udvikling og glæde ved rorene, men det ville være rart at se flere af de "gamle" roe
re fra tidligere !irgange, da størstedelen af deltagerne har været kaniner fra denne eller sidste 
sæson. Teknik + er tænkt som et tiJbud for alle og da vi ikke bider, vil vi opfordre alle med 
hang ri I lækker roning om at deltage. Så indtil videre vil vi gerne sige tak for den gode stem
ning og et godt år. 

Nu til nyheden: 

Da miinesk..insture ikke er tilladt om vinteren og det er blevet for sent at gå på vandet (ikke li
gesom Jesus) kj. 16, har vi set os nødsaget til at rykke indendørs i løbet af vinteren. Glæd jer 
til de nye store udfordringer i at forfine jeres roteknik i ergometer og bassin. 

Med andre ord: 

Vil du ikke teknikken i stikken lade, 
kom til Teknik + med sjov og ballade!!!! 

Når vi nu er kommet over det linerære indslag, kan vi helt seriøst og med alvor i stemmen si
ge, al det hele foregår hver søndag kl. 16.00 omkJædt i træningslokalet. Da der som vanlig ikke 
er tilmeldingslister går det efter princippet "først til ergometer, far først rene t teknik". Afhæn
gig af vejrgudernes vilje, (og bådkJargøringens effektivitet) regner vi med at kunne gå på van
det (igen; ikke som vor Herre) når solen i slutningen af februar lader sit ansigt smile efter kj. 

!7.30. 

Nye medlemmer, som ikke har roret endnu er også velkomne til at deltage i indendørstrænin
geni 

I løbet af vinteren vil vi lade kameraet snurre over Jeres hoveder i både ergometer og bassin 
med jævne mellemrum. Videoen vil vi sa i fælleskab se og kommentere henover noget kage og 
en kop varm kakao i de sene vinfertimer. 

Vi ses pa søndag! 

Kærlig hilsen 
Waltraut & Thomas T 
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