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"Redaktøren fik kniven" på årets generalforsamling - da Marianne Bentzen fik overrakt 
"papirkniven" for hendes indsats som redaktør af klubbladet gennem mange år. 
Formanden sagde: Det velredigerede blad har stor betydning for klubbens aktive 
medlemmer, og ikke mindre vigtigt fungerer bladet også som bindeled for de passive 
medlemmer, der ikke så ofte kommer i klubhuset (Foto: Lars Bundesen) 



Orienteringsløb 2009 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

6.feb Vintercup Danstrup . OK øst 

21.feb Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
14.mar Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
21.mar Div.match Hareskovene Ballerup OK 

11.apr Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
18.apr Stifinderløb Avnstrup *** DSR *** 

Tid til fornyelse! 

Så er det blevet tid til at forny sit skab. Det gør du ved at 
sende 50 kr. til klubbens skabskonto: reg.nr. 3993, konto nr. 
3993260894. I feltet "Meddelelse til modtager" skriver du dit 
medlemsnummer og skabsnr. F.eks.: 1189/ 54N (N for nederst, 
M for midten og ø for øverst). Dette er vigtigt, da du ellers 
risikerer, at din indbetaling bliver registreret forkert. 
Alle, som har et skab i dag, har fået en seddel på skabet, hvor 
kontonummer og skabsnummer står. Tag sedlen med dig, så 
skal du kun finde dit medlemsnummer frem i forbindelse med 
indbetalingen. 

Den 25. marts bliver ikke-fornyede skabe klippet og indholdet 
fjernet. Indholdet opbevares i klubben til den l. april. 

De nye skabe i damemes nye omklædningsrum er endnu ikke 
frigivet, da omklædningsrummet endnu ikke er helt færdigt. Så 
snart det er klart, gives der besked om det på fredagsmailen. 

Af Bente Kjøller 
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Bestyrelsen i OSR anno 20 l O. 
Fra venstre mod højre ses i forreste række: Materielforvalter, Rasmus Skou; - I~ 
Kaproningschef, Sune Korreman, Formand, Hans G. Olsen; Redaktør, Marianne 
Bentzen; Instruktionsrochef, Neel Pryds; Sekretær, Pia østergaard. 
Fra venstre mod højre i bagerste række ses: Kasserer, Johan Frydendahl; 
Langtursroehef, Laurits Rauer Nielsen; Kajakrochef, Mette Lybæch; 
Motionsroehef, Søren Ellersgaard Nielsen; Husforvalter, Mads Rasmussen. 
Fraværende denne dag: Sportsroehef, Ulrik Ralfkiær 
(Foto: Lars Bundesen) 
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Arskontingentet for sæsonen 2009/2010 blev fastsat til 75 kr. for 
aktive medlemmer og 50 kr. for passive medlemmer, samme satser 
som sidste år. 

Sektionen har 43 medlemmer, heraf 1 æresmedlem. 

Indsendte forsla2. Ingen forslag. 

Val2 af styre. 

Fonnand: 
Kasserer: 
Sekretær: 
PR-arbejde: 

Ronald Clausen, genvalg. 
Michael Remod, genvalg. 
Johan Frydendahl, genvalg. 
Hans Juul Andersen, genvalg. 

Revisor. Poul Nissen, genvalg. 

Eventuelt. 

Det 65. Stifinderløb finder sted den 18/4-10 ved Avnstrup. Løbet er 
samtidigt Sjællandsmesterskab. Ole Hørup er stævneleder og Ronald 
er banelægger. Vi har brug for mange hjælpere, så bemærk allerede nu 
datoen. 

Johan Frydendahl 

Aktivitetskalender 2009 

Februar 
• Fredag den 05. 
• Tirsdag den 16. 
• Fredag den 19. 

Marts 
• Tirsdag den 02. 
• Fredag den 05. 
• Lørdag den 06. 
• Lørdag den 06. 
• Fredag den 12. 
• Søndag den 14. 
• Tirsdag den 16. 
• Torsdag den 18. 
• Fredag den 19. 
• Søndag den 28. 

Deadline på martsbladet 
Bestyrelsesmøde 
Folkemusik aften 

Bestyrelsesmøde 
Deadline på aprilbladet 
Klubmesterskaber i ergometer 
Blåt øje fest 
Spilleaften 
Instruktørdag 
Introaften 
Knobaften 
Vennernes generalforsamling 
Standerhejsning 

Kap- & sportskalender 2009 

**Vinter 8GP (sidste datoer for indberetning af resultater) 

Februar 
• Mandag den 1. kl. 12.00 
• Lørdag den 27. 

Marts 
• Mandag den 1. kl. 12.00 

• Lørdag den 6 . 

8GP - 8 x 15 minutter stafet 
Åbne Lolland-Falster 
Ergometermesterskaber, 
Nykøbing F 

8GP - 2 x (8 x 1000m) 
stafet 
Åbne Fynske Ergometer
mesterskaber, Middelfart 
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Orienteringssektionen 

Referat fra 2eneralforsamlin2en den 15/12-2009 kl. 20.00 

Poul Nissen blev valgt og konstaterede 
derpå generalforsamlingens lovlighed. 

Beretnin2· 

Ronald Clausen gennemgik beretningen for sektionens 69. sæson. 
Ikke meget nyt fra Dansk Orienterings-Forbund. Man satser stadig på 
vækst samt diskuterer strukturen i de almindelige løb. 

GåsehusJøb. Gåsehusløbene har haft svingende deltagelse, men 
de fleste har været pænt besøgt. Vi har som sædvanligt arrangeret S 
træningsløb både forår og efterår. Vi har stadig adgang til Allerøds 
kort over Ravnsholt. Vores modydelse er alene, at Allerød kan deltage 
i vores løb, men der kommer ingen! 

Divisionsturnering. I samarbejde med Fredensborg og Vinderød 
deltog vi atter i årets divisionsturnering. Vi stiller op i 6. division. Det 
gik ikke særligt godt i år, for :fa deltagere og ringe resultater, så vi blev 
sidst i divisionen. Vi stiller dog fortsat op i 6. division i næste sæson. 
Åbne Jøb. Som nævnt tidligere år, for :fa deltagere til disse løb. Det 
er en skam, at der ikke er nogle flere, der vil deltage i regional- og 
kredsløbene og dermed opleve at løbe i andre skove end Ravnsholt. 
Helge Tillingsøe er fortsat meget aktiv, både dag-, nat- og MTB
Orientering. 
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Er vinterformen på sit højeste? 

''!'Il tuke you for a row on the river Mother, 
when the weather's betleri" 

Lørdag den 6. marts er Styrmandslauget værter for 'Blåt øje' 
festen om aftenen og det betyder traditionen tro, at årets indendørs 
klubmesterskaber i ro- og kajakergometer afuoldes om dagen kl. 13 -
indvejning starter kl. 12. 

Det vil være muligt at stille op i følgende løb: 
l) kl . 13.00 1000m Aben herre, handicap for vægt og alder 
2) kl. 13.1 S 1000m Aben dame, handicap for vægt og alder 
3) k\. 13.30 1000m Begynder (må ikke have stillet op til 

ergometerkonkurrence før) , handicap for vægt, alder og køn 
4) k\. 13.4S 4xSOOm lodtrækning 
S) kl. 14. 1S Kajak 

Alle kan deltage, uanset form. 
God fornøjelse med den forberedende vintertræning, vil glæder os til 
at se jer i topform til marts! 

Af Ulrik Raljkiær - sportsrochef og 
Sune Korreman - kaproningschef 
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KellIisager motiverede uddelingen af 
guldstanderen , der gives til en person, 
der har ydet en særlig indsats for 
klubben. Derfor blev sejrsmasten tildelt 
Axel Thiele (ikke fremmødt), som har 
været særdeles aktiv i en meget lang 
årrække, både i Inriggerroningen og 
senest i kajakafdelingen "En af de få, der 
ikke er mange af'. 

Formanden motiverede uddeling af 
"Papirkniven". Papirkniven er uddelt 
første gang i 1925 og blev i 1935 givet 
til kronprins Frederik som bryllupsgave. 
Papirkniven gives til et medlem, der 
har gjort sig særlig fortjent hertil, jf. 
indskriften "Fortjent" på papirkniven -
og ekstraordinært havde bestyrelsen 
besluttet at uddele to papirknive. 
Rune Gartner havde gennem sin 
fremragende indsats gjort sig fortjent til 
at få kniven, som ligeledes blev overrakt 
til Marianne Bentzen for hendes store 
indsats som redaktør af det velredigerede 
klubblad gennem mange år. 

Langtursrochef, Laurits Rauer Nielsen, 
uddelte DFfRs langtursnål til Erik 
Rasmussen. Denne hædersbevisning 
gives til en erfaren langtursroer, der 
har ydet en fremragende indsats for 
langtursroningen. Erik Rasmussen 
har som langtu rsstyrmand planlagt 
flere langture og uddannet mange 
langtursstyrmænd. 

Kaproningschef Rune Gartner overrakte 
DSRs sejrsmast til Asbjørn Torp. 
Sejrsmasten blev givet til Asbjørn for 
hans frem ragende og fortjen stfulde 
indsats for kaproningen i DSR. I de 
senere år har Asbj ørn inspireret mange 
veteraner til at deltage i kaproning og 
løftet deres indsats til et højt stade. 
Desuden har han i mange år stået for 
morgengymnastikken. 

Finanskrisen raser .. . 

Fitness centrene er dyre og slet ikke lige så sjove, som en tur på 
vandet. Så hvorfor ikke fortælle dine venner, at de kan blive medlem 
af Danske Studenters Roklub og få en masse gode oplevelser (måske 
endda med dig). 

Så hvis du stadig har venner, der ikke er medlem af Danske 
Studenters Roklub, er det på tide, at give dem en krammer, tage dem 
i hånden og følge dem til introaften i DSR. Du har tre muligheder 
for at give dine venner dette fantastiske tilbud: 16. marts, 21. april 
og 6. maj 2010. Alle dage kl. 20.00 i festsalen. 

Tag en ven i hånden .. . 

I nstruktionsrochefen 

Arkivi nteresserede søges 

DSR har - som det måske er nogle bekendt - et arkiv beliggende på 
2. sal. Der ligger mange interessante, gamle ting, men også meget, 
der trænger til at blive ryddet op i og smidt ud, så der kan blive plads 
til "nye" arkivalier. 

Jeg søger derfor 2-3 medlemmer, der kunne have interesse i at hjælpe 
med dette arbejde. Så går det hurtigere, og det er sjovere at være flere 
om arbejdet. Der er givetvis også ting og sager iblandt, som kunne 
give anledning ti l en artikeli klubbladet, hvis man har interesse for 
det. 
Interesserede er meget velkomne ti l at kontakte mig via 
bladredaktionen. 

Lars Bundesen 
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10. Val2 af instruktionsrochef 
Neel Pryds præsenterede sig. Neel Pryd s blev herefter valgt som ny 
instruktionsrochef. 

11. Val2 af sportschef for Svanemølleaktiviteter 
Ulrik Ralfk.iær blev genvalgt. 

12. Val2 af motionsrochef 
Søren ElIersgaard Nielsen blev genvalgt. 

13. Val2 af kajakrochef 
Mette Lybæch blev nyvalgt. 

14. Val2 af lan2tursrochef 
Laurits Rauer Nielsen blev genvalgt. 

15. Val2 af husforvalter 
Mads Reinholdt Rasmussen blev genvalgt. 

16. Val2 af to revisorer 
Jørgen Blom og Mads Gydesen blev genvalgt. 

17. Val2 af repræsentanter til DFfR 
Bestyrelsen blev valgt. 

18. Eventuelt 

Der blev rejst spørgsmål om mulige besparelser på varme/vand/e l. 
Husforvalteren oplyste, at han regner med, at det nye styreanlæg, 
der er installeret, vil give besparelser. Der vil blive lavet en rapport 
herom. En god begyndelse vi l være: "sluk og luk". Der blev fremsat 
ønsker om et nyt musikanlæg til træningslokalet. 

Et opslag eller en "reminder" vedrørende hygiejne i saunaerne blev 
efterspurgt. 
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Svar på klubmesterskabstanker 

I novemberudgaven af klubbladet skrev Lars Bundesen et indlæg 
omhandlende klubmesterskaberne i Kalkbrænderihavnen. Essensen 
var, at klubmesterskaberne de sidste år har været noget udvandede. 
Det har knebet med både deltagelse og publikumsopbakning. I de 
synspunkter er jeg fuldstændig enig. Jeg mener, at en stor del af 
forklaringens skal findes i tidspunktet, hvor mesterskaberne bliver 
afholdt; det er ganske enkelt for sent på sæsonen. Det bliver hurtigt 
mørkt og koldt sidst i september, og mange, især outriggerroere, har 
typisk travlt med DM træning og har derfor ikke ressourcer til at spare 
et træningspas væk. 
Et andet kritikpunkt var også mangel på præmier og deltagelse i 
den efterfølgende middag. Umiddelbart tror jeg ikke, at de to ting 
hænger sammen. I disse finanskrisetider er det sværere at skaffe 
sponsorpræmier end tidligere, hvilket naturligvis er beklageligt, men 
ingen katastrofe. Årsagen til flugten inden middagen skyldes nok 
nærmere, at mesterskaberne blev afholdt på en hverdag. 
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pr. måned - eller kr. 2.820 årligt. De særlige kontingenter for unge 
medlemmer m.v. reguleres i overensstemmelse med vedtægternes § 6. 

Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 

Inden man gik over til næste punkt på dagsordenen, bad Rune 
Gartner om ordet. Rune Gartner omtalte, at det nu var sidste gang, 
han deltog i generalforsamlingen som kaproningschef og gjorde 
status: Da han overtog posten, var der mange mangler. Han havde 
forsøgt at rette op på disse gennem alle årene som kaproningschef. 
Han fandt begge de to kandidater, der var opstillet som hans afløser, 
kvalificerede. Vedrørende kaproningsmateriellet bør DSR have både 
af alle typer. Rune omtalte de flotte resultater af elitekaproeme og 
fremhævede ligeledes "Talent 2016". 

Formanden motiverede uddeling af"Papirkniven". Papirkniven er 
uddelt første gang i 1925 og blev i 1935 givet til kronprins Frederik som 
bryllupsgave. Papirkniven gives til et medlem, der har gjort sig særlig 
fortjent hertil, jf. indskriften "Foqjent" på papirkniven. Rune Gartner 
havde gennem sin fremragende indsats gjort sig fortjent til at la kniven. 
Bestyrelsen havde besluttet ekstraordinært at uddele to Papirknive. 
Formanden overrakte herefter Papirkniven til Marianne Bentzen. 
Han fremhævede hendes indsats som redaktør af klubbladet. 
Det velredigerede blad har stor betydning for klubbens aktive 
medlemmer, og ikke mindre vigtigt er bladet også som bindeled for 
de passive medlemmer, der ikke så ofte kommer i klubhuset. 

5. Val2 af formand 

Hans G. Olsen blev genvalgt. 

6. Val2 af kasserer 

Johan Frydendahl blev genvalgt. 
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Referat fra DSRs generalforsamling 
Den 20. november 2009 kJ. 20.00 blev der afholdt ordinær 
generalforsamling i DSR 

Formanden, Hans G. Olsen, bød velkommen. 

Til dirigent valgtes advokat Dan N ielsen, og til sekretær valgtes 
advokat N iels W. Fredsted. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 
i overensstemmelse med vedtægternes § 8 og 9. Han erklærede 
generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

Formanden nævnte i sin beretning den megen roning, der har været 
i den forløbne sæson. Vintervedligeholdelsen af bådene er allerede 
nu i fuld gang. Regnskabet viste i modsætning til de tidligere år 
et underskud. Renoveringen af baderummene har sat sine spor i 
regnskabet. Hertil kommer en mindre tilbagegang i medlemstallet. 
Bestyrelsen vil dog ikke fremsætte forslag om forhøjelse af 
kontingentet. 

Klubben har mange aktiviteter, men det er vigtigt at fastholde, at 
kemeproduktet er roning. 

Arbejdet med de nyindviede badefaciliteter, inklusive to saunaer, 
var blevet påbegyndt for mere end fire år siden. Der er ydet tilskud 
fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond, Ree's 
Legat, DSR's Venner, Christa &-Viggo e ersens ond og DSR's 
Bådværft. 

Instruktionen under Christen Kroghs ledelse var forløbet 
gnidningsfrit. 
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Blandt klubbens nye aktiviteter er kajak-polo. 

Roaktiviteterne for motionsroere fra klubhuset er tilrettelagt således, 
at der altid vil være mulighed for at komme ud at ro. 

Formanden omtalte de gode kaproningsresultater i sæsonens løb, de 
mange og veltilrettelagte langture, den vellykkede tur til Hjelmsø 
m.v. 

"Outgames 2009" havde været en stor succes - også for klubben, 
hvor der blev afholdt en kæmpe fest. Der var ydet en god indsats 
med vedligeholdelse af klubhuset; b l.a. er vinduer på førstesalen 
blevet malet, ligesom der har været god tilslutning til de arrangerede 
husvedligeholdelsesdage. 

Formanden rettede til sidst en tak til redaktionen afbladet og i øvrigt 
til alle, der har ydet en indsats for klubben. 

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, der herefter 
blev godkendt. 

Pia østergaard, sekretær, motiverede uddeling af "Alligatoren". 
Den gives til et medlem, der har ydet en særlig indsats for klubbens 
sociale liv og trivsel. Alligatoren blev tildelt Christina Bøje. 

Langtursrochefen, Laurits Rauer Nielsen, uddelte DFfR's 
langtursnål til Erik Rasmussen. Denne hædersbevisning gives til 
en erfaren langtursroer, der har ydet ~n fremragende indsats for 
langtUTsroningen. Erik Rasmussen har som langtursstYlmand planlagt 
flere langture og uddannet langtursstyrmænd. 

Kaproningschef Rune Gartner overrakte DSR's sejrsmast til Asbjørn 
Torp. Sejrsmasten blev givet til Asbjørn for hans fremragende og 
fortjenstfulde indsats for kaproningen i DSR. [ de senere år har 
Asbjørn inspireret mange veteraner til at deltage i kaproning og løftet 
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deres indsats til et højt stade. Desuden har han i mange år stået for 
morgengymnasti kken. 

Kaj akroche f Kell lisager motiverede uddelingen af guldstanderen, 
der gives til en person, der har ydet en særlig indsats for klubben. 
Han overrakte sejrsmasten til Axel Thiele: "En af de la, der ikke er 
mange af'. 

2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse 

Kassereren, Johan Frydendahl, indledte sin gennemgang af 
regnskabet med at slå fast, at der var tale om et ekstraordinært 
regnskab, idet der i modsætning til tidligere år forelå et underskud. 
Medlemstallet er vigende, og der er p.t. 986 medlemmer. Under 
gennemgangen fremhævede han, at stigningen i gaver vedrørte de 
ekstraordinære gaver, der er givet til saunabyggeriet. Kassereren 
gennemgik de tilskud, som klubben far fra kommunen, bl.a. til 
dækning afhuslejen. Regnskabet udviste samlet et underskud på ca. 
700.000 kroner. Klubbens renteindtægter skyldes ikke mindst renter 
af arven fra Harald Jensen. 

Sluttelig omtalte Johan Frydendahl Ree's Legat og de regler, der er 
for tilgang af midler til klubben herfra. 

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, der herefter af dirigenten blev 
konstateret for godkendt. 

3. Særlige forslag 

Der var ikke indkommet forslag. -------~ 

4. Fastsættelse af kontim,:ent for det følgende år 

Kassereren gennemgik i store træk budgettet for 2009/ 10. 
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Kontingentet udgør kr. 235 
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Men det er rart at blive msket op i en gang imellem, og det sætter 
tankerne i gang om, hvordan vi kan gøre det bedre fremover. Vi har 
vendt mulighederne på sidste bestyrelsesmøde og for at puste liv i 
klubmesterskaberne på vandet, foreslås følgende model: 
Klubmesterskaberne flyttes til et tidligere tidspunkt på sæsonen og 
kob les sammen med en fest. I 20 IO kunne det blive i forbindelse 
med DSRs fødselsdagsfest den 19. juni. p~ den måde kan de to 
arrangementer fungere som trækplaster for hinanden, og gevinsterne 
ved denne model er mange: Det vil være lyst længere, det vil være 
varmere i vejret, og der vil være stort incitament til at komme 
til den efterfølgende fest både for roere og tilskuere. Den eneste 
utilsigtede følge ved at holde klubmesterskaberne så tidligt på året 
er, at det begrænser kanindeltagelsen. Det kan vi råde bod på ved 
at lave et særligt kaninløb, hvor der vil være en rutineret styrmand 
ombord. Hans G. Olsen (formanden) forsøger allerede nu at skaffe 
sponsorpræm ier. 

Med håbet om en mere interessant afvikling af klubmesterskaberne 
2010. 

Af Vlrik Raljkiær, sportrochef 
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7. Val~ af sekretær 

Pia Aabo østergaard blev genvalgt. 

8. Val~ af materielforvalter 

Rasmus Skou blev genvalgt. 

9. Val~ af kapronin~schef 

Dirigenten oplyste, at der var to kandidater: Sune Korreman og 
Jesper Krogh. 

Sune Korreman præsenterede sig og fremhævede særligt, at han 
ville gøre en indsats for en bedre "sammenhængskraft" mellem de 
forskellige gmpper - hemnder at samle talenter op for at undgå spild. 
Jesper Krogh fremhævede sin 20-årige erfaring inden for 
kaproningen. 

Gunnar Levring oplyste, at han var blevet opfordret til at stille op, 
men ikke ville. Han gav sin opbakning til Sune. 

Mads Rasmussen fandt det positivt, at der var to kandidater. Han var 
fuldt tilfreds med begge kandidater og mente, de ville kunne udfylde 
pladsen. Han har arbejdet med Jesper i mange år og ville derfor 
støtte ham. 

Der blev afholdt skriftlig afstemning. Dirigenten oplyste, at der 
i alt var afgivet 110 stemmer, heraf otte blanke. Der var afgivet 
25 stemmer for Jesper Krogh og 77 stemmer for Sune Korreman. 
Dirigenten konstaterede, at Sune Korreman herefter var valgt til ny 
kaproningschef. 



Generalforsamling hos DSR's Venner 

DSR's Venner holder generalforsamling fredag den 19. 
marts 2010 kl. 18.00 i DSR's lokaler, Strandvænget 55, 2100 
København 0 . 

Generalforsamlingen indledes med en fælles middag, som 
vanen tro består af: 

• Gule ærter med l øl og l snaps 

• Kaffe med æbleskiver og solbærrom 

Tilmelding til arrangementet er nødvendig. Efter middagen 
afholdes selve generalforsam1ingen. 

Se mere om generalforsamlingen på Vennernes hjemmeside: 
www.dangelsen.dk under DSRs venner el1er på DSR's 
hjemmeside (under "Information" i venstre spalte). 

DSR's Venner er en støtteforening for Danske Studenters 
Roklub - derfor mød op og deltag denne aften! 

Alle, der har interesse for Danske Studenters Roklub, kan blive 
medlemmer. 

Med venlig hilsen 
Dan Nielsen, DSR s Venner 

10 

Asbjørn Torp takkede for tildelingen af Sejrsmasten. 

Thomas Krumholt opfordrede til, at man passer godt på materiellet. 

Sluttelig rettede formanden en særlig tak til de afgående 
bestyrelsesmedlemmer: Christen Krogh, Rune Gartner og Kell 
lisager. 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 22.15. 

Som dirigent: 

Dan Nielsen 

Generalforsamling 20 l O: 
(Fotos: Lars Bundesen) 

Som sekretær: 

Niels W. Fredsted 

Pia østergaard motiverede uddelingen af "Alligatoren", som gives til et medlem, der 
har ydet en særlig indsats for klubbens sociale liv og trivsel. Alligatoren blev fortjent 
tildelt Christina Bøje. 
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Blåt øje Fest 

Den 6. marts 

Hold øje med Groupcare, fred ag s f1). a il eller opslag i klubben 
snarest! 

De bedste hilsner Styrmandslauget 

Spilleaften 

Fredag den 12. marts klokken 20 er det tid til en hyggelig spilleaften. 

Vi vil tage nogle forskellige brætspil med - Settlers, Trivial, m.fl ., og 
man er meget velkommen til selv at tage et brætspil med. 

Vi glæder os til at se jer 

Af Grane og Søren, Motionsudvalget 

Instruktørdag 

Er du instruktør - eller ved at blive det - og skal du instruere i 2010, 
skal du naturligvis til instruktørdag. Der vil du få mulighed for at 
møde de andre instruktører, lytte til spændende indlæg, få. inspiration 
samt hugge ind på der, verdenskendte gourmetoplevelse: Instruk
tørdags brunchen. 

Instruktørdagen afholdes den 14. marts 201 0 fra kJ. 10 - 14. Sæt 
kryds i kalenderen! 

Mvh Instruktionsudvalget 
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Kanini nstruktion 2010 

I lighed med tidligere år må vi regne med, at omkring 250-300 nye 
roere skal instrueres i DSR i 2010. Klubben har derfor behov for ca. 
80 aktive instruktører for at fastholde kvantitet, kvalitet og kontinu
itet i klubbens rouddannelse og samtidig gøre instruktionsforløbet til 
en god oplevelse for de nye roere. 

Som instruktør er du med til at fastholde DSR's høje niveau for 
instruktion, og ikke mindst gøre instruktionen til en god oplevelse og 
en god introduktion til kl ubben for den kommende sæsons nye roere. 
Samtidig får du mulighed for at udbygge dit netværk i roklubben, 
både blandt nye medlemmer og andre instruktører. Og endelig er du 
med ti l at sikre klubben en tilgang af nye medlemmer, der tilfører 
klubben dynamik, styrker det åbne miljø i DSR og bidrager til at 
fTemtidssikre klubbens økonomi. 

Så hvis du er instruktør og lyst til at yde et værdifuldt bidrag til klub
ben, så er det måske noget for dig at instruere i 20 l O. 

Klubben mangler også styrmænd, hvilket er en af grundene til at styr
mandsuddannede på de store motionsaftener, ofte ikke kan komme 
ud at ro med deres venner, men i stedet må tage fire (tilfældige) ikke
styrmænd med ud. Det er altid rart at lære nye mennesker at kende, 
men engang imellem er det nu også rart at ro med folk, man rent 
faktisk har set før. Det relativt lave antal styrmands instruktører er lidt 
af en flaskehals i den forbindelse. Så hvis du har lyst til at instruere 
styrmænd, så giv mig eller en anden fra instruktionsudvalget et tip! 

I begge tilfælde kan du sende en mail til instruktion@dsr-online.dk 
eller ringe til mig på 28 18 2977. 

Med venlig hilsen 
Neel Pryds 
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An evening with ... 

Folk music 

Har du lyst ti l en sjov 
og hyggelig aften, 
hvor vi vil synge 
fælles sange med 
folke-musik terna? 

Så kom til en "Hootenanny" 
-aften *) i DSR 

den 19. februar 20 I O 
kl. 19.30 

Du må meget gerne medbringe 
egne tekster og musikinstrumenter samt forberede et nummer eller to. 

Desuden vil Martha og venner stå for akkompagnement til favoritter 
fra tressernes USA, som alle kan synge med på. 

Baren vil være åben, og der vil være irsk øl og skotsk whisky, som 
vil flyde om kap med tonerne fra musikken. Så stemningen skal nok 
blive god! 

På vegne af "musikanterne" 

Elli og Martha 

*) "Hootenanny": I'hootn,anel noun ( pI. -nies) an informal gathering 
with folk musie and sometimes daneing 
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Stifinderløb. Det 64. Stifinderløb blev afholdt den 5/4-09 i Ravnsholt 
Skov med en dejlig stævneplads på Kattehaleengen. Vejret var lidt 
råt, men vi havde et rigtigt godt løb. Desværre var der ikke så mange 
tilmeldte løbere, men der kom mange på selve dagen. Det var igen 
en lille skov, så banelægningen var vanskelig, men det lykkedes 
ti lsyneladende, for der var ti lfredshed med løbet blandt deltagerne. En 
stor tak til alle der hjalp. Samme stævneorganisation som de forrige år 
med Ole Hørup som stævneIcder og Ronald som banelægger. Vi har 
allerede forpligtet os til at arrangere Stifinderløb i 2010. 

Klubmesterskab. Vi havde i år planlagt løbet til et kredsløb i Tisvilde 
Hegn den 18. oktober. Banerne var temligt vanskelige. Dameklassen 
blev vundet af Birgitte Sørensen og hos herrerne blev Helge Tillingsøe 
igen klubmester. Til lykke til begge. 

Fremtiden. Ingen større ændringer planlagt, men vi diskuterede 
igen, om det er muligt at flette MTB-Orientering ind i et almindeligt 
Gåsehusløb. 

Re2nskab. 

Michael Remod gennemgik regnskabet. Kontingentindtægt på 2.975 
kr. mod 4.625 kr. sidste år (heraf 1.650 kr. fra USG-medlemmer) og 
kontingent til DOF på 8.604 kr. mod 7.900 kr. i 2008. Udgiften til 
startgebyrer ti l divisionsmatcherne er i år på -565 kr. mod 4.484 kr. sidste 
år. Den store forskel skyldes dels la deltagere til divisionsmateherne 
og dels nogle periodeforskydninger i afregning af startgebyrer med 
vores samarbejdsklubber. Som nævnt ovenfor var der væsentlig færre 
deltagere til årets Stifinderløb, hvorfor startafgifter blev på 15.710 kr. 
mod 25.545 kr. sidste år. Det samlede resultat for Stifinderløbet blev 
et overskud på 4.200 kr. mod 9.900 kr. sidste år. Det samlede regnskab 
for sektionen udviser et overskud på 743 kr. sammenlignet med 2.881 
kr. sidste år. Formuen er på 57.000 kr. 
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Leder 

Så skriver vi år 2010, og det er sæsonens første DSR blad. Jeg vil 
bruge denne leder til et lille tilbageblik på året der gik i DSR, og hold 
da op, her melder sig adskillige begivenheder, så dette er blot et lille 
uddrag. 2009 i DSR regi bød blandt andet på: 

• Årets mest eksotiske langtur: sommerlangturen til Krim, og 
årets største tur, som med et samlet deltagerantal på 46 kaniner 
og styrmænd, var årets kaninlangtur 

• Indvielse af de nye baderum med saunaer - fi re år og masser af 
støtte er nu en real itet 

• Største fest i klubbens historie, World Outgames med over 200 
roere fra 13 nationer 

• Nye kajaktiltag: kajak+ undervisning og polo kajakker, som kan 
benyttes aLlIle 

• Mest aktive SPP klub med 13 hold til start 
• Tango uden sammenligning - DSR stiller med atten tango

danse-par i vinterhalvåret 
• Syv sejre ud af Il løb ved Svanemøllematchen 
• To nye singlescullere og elektronisk organisering af 

vintervedligehold 
• VM med bronzemedaljer til DSR 
• Et super energisk Stynnandslaug med masser af nye, sjove 

initiativer 
• Et hav afmedalier og sejre på alle niveauer og discipliner 

(Ingen nævnt ingen glemt!) 

Et begivenhedsrigt år er forbi, men kun for at gøre plads til et nyt år; 
en ny begyndelse; og derfor også tid til nye tiltag og foranaringer. 
Lederen, som jeg selv indførte for en del år tilbage, vil fremover være 
afløst af nye tiltag som gæsteskribenter, "opslagstavlen", quizzer, 
portrætter o.a. 
Af Marianne Bentzen, redaktØr 
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carlsberg 
Veslerfæ Iedvej 100, kbh. V 
llf. 33 21 33 27 , 
VNIW. taf1sberg.dk 

DansleBalk 
Stranctvejen8 
2100 Købe avn ø 
YNNI.danskeba .d< 

Ffiluflsland 
Frederiksborggade 52, Kbh. K 
llf. 33 14 51 50 
YNIW. flikdtsliilnd.dt 

• Claus V Hansen Biidudstyr 
Vomilgborggiide 98 
2100 København ø 
llf. 35 55 75 20 

Aiiggel" F.-ver 
Jagtvej 219 
llf. 3918 4113 

lyngbyvej 72 
llf. 39 29 69 95 

Ntr. Fmavnsgade 27 
llf. 35 38 39 07 

Holte Vinlager 
ØSterbrooade 106. Kbh. ø 
TIt 3543 15 
www.oott:emlage.dk 

SA-EL vJLeif erboru 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiln~hlDFn 
Tlf. 38 88 1909 

Øbro Træ AJS 
Randersgade 23-27 
2100 Købe aYn ø 
llf. 3542 16 57 



DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på cd-rom til DSR med 
att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken på kontoret i bådhallen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-mails og IKKE som tekst 
direkte i maiis . Alle indlæg til bladet 
skal forsynes med navn på forfatter 
og evt. ansvarligt udvalg inde i selve 
teksten . Medsendte fotos skal helst 
være med fotografnavn og evt. 
billedtekst. 
på forhånd tak. Redaktionen. 

Deadlines 

Marts bladet: 
Deadline den 05. februar 
April bladet : 
Deadline den 05. marts 

Adresseændring: Henvendelser 
om adresseændring og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen på 
e-mail-adressen: 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktionen 

Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 __ _ 
Jon Skibsted, 
Kristian Elkjær Kristensen og 
Lene Svingel 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i båd hallen. Indbetalingen 
dækker de tre 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 
opkrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 705 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 470 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 705 kr. 
Forskellen 235 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@ 
dsr-online.dk) . Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10). 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 måneder, accepteres kun mod 
betaling af kontingent for perioden fra 
udmeldelsen til genindmeldelsen . 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker ikke automatisk . 
Man er medlem og kontingentpligtig, 
indtil gyldig udmeldelse har fundet 
ted, uanset om-OSR's faciliteteF ogl-----

aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først 
finde sted ved en restance svarende til 
1/2-1 års kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 

Formand: 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget ss, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 
Hjemmeside: 
Telefon: (køkken og kontor): 

Motionsroehef: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
5003466 
www.dsr-online.dk 
39296326 

Materielforvalter: 
Rasmus Skou Hans G. Olsen 

Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 

Søren Ellersgaard Nielsen 
Sorrentovej 11, st. mf. 
2300 København S 

e-mail: materiel@dsr-online .dk 

e-mail: formand@dsr-online.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 23 42 78 
e-mai!: kasserer@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52, 1. th. 
2720 Vanløse 
tlf. 20 76 17 37 
e-mail: sekretaer@dsr-onllne.dk 

Kaproningschef: 
Sune Korreman 
Tagensvej 112, 1 tv. 
2200 København N 
Tlf. 24442746 
e-mai!: kaproning@dsr-online.dk 

Instruktionsroehef: 
Neel Pryds 
Carl Johans Gade 10, 2 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 28182977 
e-mai!: instruktion@dsr-online.dk 

Tlf. 31907924 
e-mail: motion@dsr-online.dk 

Langtursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Vennemindevej 20, 4 .tv 
2100 København ø 
tlf. 21 47 75 76 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Mette Lybæch 
Mariendalsvej 34D, 3 th. 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 61 65 15 36/32 131536 
e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Sportsroehef: 
Ulrik Ralfkiær 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, 3 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 22 76 52 32 
e-mail : sport@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mads Rasmussen 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
Tlf. 51 90 98 41 
e-mai! : husforvalter@dsr-online.dk 

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf. : 45 88 58 86 

Michael Remod 
Spangbergsgade 7, 4.tv. 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 29 23 42 78 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser : 
DSR, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e-mail: 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, 1 tv. 
2300 København S 
tlf. 26 70 06 54 
e-mai!: bladet@dsr-online.dk 

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade 14, st . 
1063 København K 
tlf. 30 71 31 44 
e-mai!: baren@dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39680319 
e-mai!: hander
sen78@hotmail.dk 
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GID POST) @ 
pp DANMARK 

Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh. ø 

I 

-- \ 
Et par hårdføre og dristige DSR·roere trodser kulden og isen for at få sig en dukkert i det klare 

vand. God fornøjelse, siger vi her på redaktionen! Håber det var godt at komme op igen. .. ! 
(Foto: Lars Bundesen) 



Orienteringsløb forår 2010 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

14.mar Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
14.mar Kredsløb Vinters bølle skov Herlufsholm 
21 .mar Div.match Hareskovene Ballerup OK 
27.mar Spring Cup Gribskov Mårum FIF Hillerød m.fl. 
II.apr Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
18.apr Stifinderløb Avnstmp *** DSR *** 
16.maj Div.match Store Dyrehave Allerød OK 

DSR's vindere i holdkonkurrencen til DM. Holdet vandt, ikke mindst pga. en fantastisk spurt af 

Rasmus Quist (Foto: Lars Bundesen) 
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Redaktionen søger 

Aktivitetskal ender 

Kaproningskalender 

Blåt øje 

Vandretur 

Finanskrise 

Knobaften 

Tid til fornyelse 

DSR's venner 

Kajak-invitation 

Standerhejsning 

Intro-fest 

Vinter-billeder 

Metroen kommer 

Favoritleverandører 

O-løb 

Indhold 

DM i ergometer roning fandt sted lørdag d. 30. januar 2010. Tidligere kajak roer Anne Lolk 

vandt damernes løb i tiden 7. 13,7 
Vi ønsker Anne til lykke med det fJotte resultat og den pæne medalje 

(Foto: Lars Bundesen) 
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Metroen kommer ... ! 

- og et af de steder der skal bygges, er det traditionelle stop for de popu
lære måneskinsture; Gammel Strand. 

Byggearbejdet, der ventes at begynde i sommeren 20 Il og varer til udgan
gen af 20 17, kommer til at betyde to ting for roere. For det første bliver der 
ikke længere adgang til store dele af det sænkede bolværk, hvor vi plejer at 
holde rast på måneskinsturene. For det andet vil en dej af kanalen blive 
overdækket i perioden, som man kan se nedenfor. 

Men fortvivl ikke! 
Metroselskabetlover, at det vil være muligt at passere under overdæknin
gen, og med en germemsejlingsbredde på 8 meter og en germemsejlings
højde, der passer til en turbåd, skulle man nok kunne luske en inrigger 
Igennem. 

Nu skal vi bare finde et andet sted at holde pause på måneskinsturene ... ! 

Mvh. Christen Krogh 
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Aktivitetskalender 2010 

Marts 

April 

Tirsdag den 02. 
Fredag den 05. 
Lørdag den 06. 
Lørdag den 06. 
Fredag den 12. 
Lørdag den 13. 
Søndag den 14. 
Tirsdag den 16. 
Torsdag den 18. 
Fredag den 19. 
Torsdag den 25. 
Lørdag den 27. 
Søndag den 28. 

Mandag den 05. 
Tirsdag den 06. 
Lørdag den 10. 
Onsdag den 21. 

Bestyrelsesmøde 
Deadline på aprilbladet 
Klubmesterskaber i ergometer 
Blåt øje fest 
Spilleaften 
Vandretur ved Mølleåen og i Dyrehaven 
Instruktørdag 
Introaften for nye medlemmer 
Knobaften 
Vermemes generalforsamling 
Sæsonopstartsmøde, kajak 
Store rengøringsdag i bådhallen 
Standerhejsning 

Deadline på majbladet 
Bestyrelsesmøde 
Hjælperfest 
Introaften for nye medlemmer 

Kap- & sportskalender 2010 

Vinter 8GP (sidste datoer for indberetning af resultater) 

Marts 

• 
Mandag den l. k!. 12.00 
Lørdag den 6 . 

8GP -2 x (8 x 1000m) stafet 
Åbne Fynske Ergometennesterskaber, 
Middelfart 
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DSR vinteraktiviteter i billeder ... 

De to værter fra vinfirma et 
2960vin.dk bød p~ både super 

vejledning og fantastiske vine serveret 
med godt humør 

- tak, for en rigtig god aften! 

den 22.januar var knapt 30 medlemmer samlet for at smage på gode vine i hyggeligt 

Der blev budt på skønne vine fra Languedoc og udsøgte delikatesser fra Lind 

l, 

Vandretur ved Mølleåen og i Dyrehaven 

Vi lægger snedriver, skøjteglatte veje og løbende næser bag os og går 
foråret i møde på en dejlig gåtur i Dyrehaven og langs Mølleåen. Der 
bliver både mulighed for at nyde flora og fauna og få varmet ben- og 
balJemuskleme op inden ro-sæsonen fløjtes i gang. 

Derfor: Hiv dine bedste vandrestøvler frem, pak kompasset og godt humør, 
og få gang i de vintertrætte ben. Motionsudvalget inviterer til vandretur 
den 13. marts. 

Hvor: Klampenborg Station til Fuglevad Station 
Dato: 13. marts 
Tidspunkt: k!. 11.00 til ca. 15.00 
Mødested: Klampenborg Station 
Oppakning: Frokost og noget at sidde på 
Længde: ca. 11 km 
Tilmelding: via Groupcare - eller mød op! 

Motionsudvalget, 
Naja og Mille 

(Foto: Venligst ud/~nt af www.fnv.dk) 
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Jubii! 

- Foråret nærmer sig, 

og DSR går på vandet igen! 

Standerhejsning, 
søndag d. 28. marts klo 12.00 

Standeren hejses, mens Studentersangerne traditionen tro 
underholder. 

Kl. 12.30 er der en hyggelig frokost, hvor du kan møde dine 
rofæller og planlægge sæsonens ture. 

Billetter kan købes i baren for 50 kr. i forsalg. 
På dagen koster frokosten 70 kr. 

Derefter er der mulighed for sæsonens første rotur. 

Bestyrelsen 

12 
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Knobaften den 18. marts 

Kom til knobaften i DSR den 18. marts, hvor Lars Fomsgaard vil vise os, 
hvordan man binder forskellige knob før udendørssæsonen går i gang. 
Alle er velkonme - arrangementet starter kl. 19.30. 

Mange forårshilsner Motionsudvalget 

Tid til fornyelse! 

Så er det blevet tid til at forny sit skab. Det gør du ved at sende 50 kr. til 
klubbens skabskonto: reg.nr. 3993, kontoill. 3993260894. I feltet "Medde
lelse til modtager" skriver du dit medlemsnummer og skabsill. F.eks.: 1189 
I 54N (N for nederst, M for midten og ø for øverst). Dette er vigtigt, da du 
ellers risikerer, at din indbetaling bliver registreret forkert. 
Alle, som har et skab i dag, har fået en seddel på skabet, hvor konto
nummer og skabsnummer står. Tag sedlen med dig, så skal du kun finde dit 
medlemsnummer frem i forbindelse 
med indbetalingen. 

Den 25. marts bliver ikke-fornyede skabe klippet og indholdet fjernet. 
Indholdet opbevares i klubben til den l. april. 

De nye skabe i damernes nye omklædningsrum er endnu ikke frigivet, da 
omklædningsrummet endnu ikke er helt færdigt. Så snart det er klart, gives 
der besked om det på fredagsmailen. 

Af Bente Kjøller 
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DSRs venner 

Vi er en kreds, der ser frem til at mødes den 19. marts til vort årsmøde. 
Kredsen består af ældre og yngre, kvindelige og mandlige, stadig aktive og 
tidligere roere og andre med interesse for roklubben . 

Vort fOlmål har siden starten i 1917 været at støtte DSR ved, at vennernes 
kontingent går til indkøb af gaver til DSR Ved det sidste årsmøde donerede 
vennerne 60.000 kr. til to ovne til den nyindrettede sauna. Der er ikke noget 
fast kontingent, men i de senere år har ingen betalt mindre end 100 kr. 

Vort møde den 19. marts starter kJ. 18 med den trad itionelle fællesspisning 
af gule ærter og æbleskiver, hvortil advokat Erik Beckers brændevins legat 
byder på snaps og solbænom. Efter spisningen er der generalforsamling. 

Tag en rask beslutning, kom med i vennekredsen og vær med til vort hygge
lige årsmøde ved senest den 16. marts at melde dig til advokat, Dan Nielsen 
på tlf. 70 22 12 88. Middagen koster inkl. en øl: 110 kr., og kontingent kan 
betales ved mødet. 

Vel mødt til gamle og nye venner! 

Af Herbert Marcus, formand 
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Kære kajakroere! 

I skrivende stund er der is på vandet, så kajaksæsonen føles langt væk, og 
tankerne kredser mere om skøjter og skiløb, men den lange mørke vinter er 
også god til refleksion og fordybelse. 
Kajakudvalget har holdt et par møder, hvor vi har gjort os nogle overvejel
ser omkring kajakroningen i DSR, men vi vil også meget gerne høre jeres 
ideer, ønsker og forventninger, så vi kan få en rigtig god sæson, hvor 
mange ror meget og færre ror lidt. 
Derfor vil vi opfordre alle medlemmer, der har kajakret og lyst til at gøre 
en indsats i klubbens kajakafdeling om at møde op til sæsonopstartsmøde. 
Mødet er tænkt som et stormøde for aBe medlemmer j kajakafdelingen. 
Så har du noget på hjerte i forbindelse med fx instruktion , materiel eller 
handicapløb, er det her, du kan konune med dine gode forslag . 
Vi håber, at du vil møde op og bidrage med dine tanker: 

TORSDAG D. 25. MARTS FRA KL. 17.00 - 21.00. 

Selvom vi alle er engagerede, konuner vi ingen vegne uden jeres engage
ment. Og selvom du ikke vil være med i en specifik arbejdsgruppe, er der 
masser af andre opgaver af varierende størrelser, som vi har brug for hjælp 
til at varetage. 

Med venlig hilsen 
Johan, Anette, Erik, Aksel, Kirsten og Mette 
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Finanskrisen raser ... 

Fitness centrene er dyre og slet ikke lige så sjove, som en tur på vandet. Så 
hvorfor ikke fortælle dine venner, at de kan blive medlem af Danske 
Studenters Roklub og få en masse gode oplevelser (måske endda med dig). 

Så hvis du stadig har venner, der ikke er medlem af Danske Studenters 
Roklub, er det på tide, at give dem en krarruner, tage dem i hånden og følge 
dem til 
introaften i DSR. Du har tre muligheder for at give dine venner dette 
fantastiske tilbud: 16. marts, 21. april og 6. maj 2010. Alle dage k1. 20.00 
i festsalen . 

Tag en ven i hånden ... 

Instruktionsrochefen 

(Foto: Karl Heinz) 
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Introfest 2010 

DSR byder klubbens nye medierruner velkorrunen ved den traditione1le 

introfest, der i år afholdes 

lørdag, den 8. maj 2010. 

Sæt kryds i kalenderen for sæsonens første dosis af kvalificeret lU ul1der
holdning. Det bliver ubeskriveligt! 

Instruktionsudvalget 

Instruktionsudvalgets Anne og Kresten førte an i danseunderholdningen til Intro festen ; 2009 

- spændende, hvad der sker i år? (Foto: Emil Søgaard) 
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Klubmesterskaber og Blåt øje fest 

Lørdag den 6. marts er Styrmandslauget værter for ,Blåt øje' festen om 
aftenen, og det betyder traditionen tro, at årets indendørs klubmesterskaber 
i ro- og kajakergometer afholdes om dagen kl. 13. 
(indvejning starter k!. 12). 

Det vil være muligt at stille op i følgende løb: 
l) k!. 13.00 1000 m Aben herre, handicap for vægt og alder 
2) k!. 13.15 1000 m Aben dame, handicap for vægt og alder 
3) k!. 13.30 1000 m Begynder (må ikke have stillet op til ergometer

konkurrence før), handicap for vægt, alder og køn 
4) kJ. l3.45 4x500m lodtrækning 
5) kJ. 14.15 Kajak 

Alle kan deltage, uanset form. 
Vi glæder os til at se jer i topform både om dagen og aftenen! 

Af Ulrik Raljkiær, sportsroche[ og 
Sune Korreman, kaproningschej 

Der slibes og lakeres pli livet løs i disse dage i btJdhallen, sti vores btJdpark kan være klar til den 

kommende sæson, som trods sne og kulde, skydes i gang sidst pli mllneden. Her ses en del af 

temaet bag, Røskva 

Pli en heft a/mindelig torsdag i 

starten af januar blev Konge

værelset fyldt med med/emmer, 

som var mødt op for at f ti gode 

fototips og høre om Jan 

Trzaskowskis erfaringer i 
forbinde/se med hans netop 

udgivne fotobog, "A Journey 

Towards Better Trave/ 

Photography" 

(Tekst og fotos : Marianne Bentzen) 
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DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis ogsil 
fremsendes på cd-rom til DSR med 
att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken pil kontoret i bådhallen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-mails og IKKE som tekst 
direkte i maiis. Alle indlæg til bladet 
skal forsynes med navn på forfatter 
og evt. ansvarligt udvalg inde i selve 
teksten. Medsendte fotos skal helst 
være med fotografnavn og evt. 
billedtekst. . 
pil forhilnd tak. Redaktionen. 

Deadlines 

April bladet: 
Deadline den 05. marts. 
Maj bladet: 
Dadline den 05. april. 

Adresseændring: Henvendelser 
om adresseændring og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen pil 
e-mail-adressen: 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktionen 

Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
Jon Skibsted, 
Kristian Elkjær Kristensen og 
Lene Svingel 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes pil 
kontorets dør i bildhallen. Indbetalingen 
dækker de tre Første måneders 
kontingent. 

Kontingent 
Opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved 
overskridelse af betalingsfrist pålægges 
et gebyr pil 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker 
krydser forsinket indbetaling, kan der 
ses bort fra rykker, men gebyret vil blive 
opkrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 705 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 ilr 
betaler 470 kr. pr. kvartal, idet Første 
kvartals kontingent dog er 705 kr. 
Forskellen 235 kr. modregnes ved 
opkrævningen det Følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til OSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@ 
dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmilned (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10). 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 måneder, accepteres kun mod 
betaling af kontingent for perioden fra 
udmeldelsen til genindmeldelsen. 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker ikke automatisk. 
Man er medlem og kontingentpligtig, 
indtil gyldig udmeldelse har fundet 
sted, uanset om OSR's faciliteter og 
aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først 
finde sted ved en restance svarende til 
1/2-1 års kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
500 34 66 

Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kont or): 39 29 63 26 

Formand : 
Hans G. Olse n 
Hamletsgade 3, 3. (v. 

2200 København N 
e-mail: formand@dsr-online.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 234278 
e-maj]: kasserer@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52, !. th. 
2720 Vanløse 
tlf. 20 76 1737 
e-mail: sekretaer@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Su ne Korrema n 
Tagen.vej 112, 1 tv. 
2200 København N 
Tlf. 24442746 
e-mail: kaproning@dsr-online.dk 

Instru ktionsrochef: 
Neel Pryds 
Carl Johans Gade 10, 2 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 28182977 
e-mail: Instruktion@dsr-online.dk 

Motionsroehef: 
Søren ::Uersgaard Nielsen 
Sorrentovej 11, st. mf. 
2300 København 5 
Tlf. 31907924 
e-mail: motion@dsr-onhne.dk 

Langtursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Vennemindevej 20, 4.tv 
2100 København 0 
tlf. 21 47 75 76 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Mette Lybæch 
Mariendalsvej 34D, 3 th. 
2000 rrederiksbcrg 
Tlf. 61 65 15 36/32 13 15 36 
e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Sportsroehef: 
Ulnk Ralfklær 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, 3 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 22 76 52 32 
e-mail: sport@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mads Rasmussen 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
Tlf.51909841 
e-mail: husforvalter@dsr-onlinc.dk 

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 45 88 58 86 

Michael Remod 
Spangbergsgade 7, 4.tv. 
2100 København ø 
tlf.: 39206838 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 29234278 

Materielforvalter: 
Rasmus Skou 
e-mail: materiel@dsr-online.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvænget 55 
21 00 København ø 
e-mail: 
kontingent@dsr-onllne.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, 1 tv. 
2300 København S 
tlf. 26 70 06 54 
e-mali: bladet@dsr-onllne.dk 

Barudvalget: 
PoulDanstrup Andersen 
Laksegade 14,"st. 
1063 København K 
tlf. 30 713144 
e-mail: baren@dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39680319 
e-mail: hander
sen18@hotmail.dk 



@POST) @ 
pp DANMARK 

Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh. ø 

Trods bidende kulde, frost og hvidt så langt øjet rækker skal der mere til at holde et ægte DSR 

medlem fra en vinterlangtur. Læs mere inde i bladet om Bente Kjøller og crews februarlangtur i 

smukke omgivelser (Foto: Bente Kjøller) 
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For første gang i klubbens historie blev der den 19. februar afholdt en såkaldt Hootenanny 

aften i DSR. Martha Gaber Abrahamsen. som her ses med sin guitar. har en fortid som folk· 

musiker og sanger i USA og Finland og var en af arrangørerne bag en aften fyldt med 

sangglade DSR medlemmer (Foto: Jacob Alnor) 
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I øvrigt: Da jeg sidst roede her - sommeren 2009 - havde vi Tysklands 
varmeste dag med 37,8° C. Da var mængden af tøj betydeligt mindre. 
Fra Worms gik turen i snevejr og modvind mod Geisenheim, som 
ligger kort før Riidesheim. Trafikken var moderat, og vi havde en hyggelig 
dag iført 14 lag rotøj. Af og til fik vi en tår varm te eller andet varmende. 
Men når man ror, er det egentlig ikke koldt. I Geisenheim fik vi dog dagens 
kedelige overraskelse. Bruserne var kun lunkne. Det har man ikke brug for '1 

efter 9 timer på vandet i frostvejr. 
Så gik det gennem Binger-loch og forbi Loreley. Indtil Binger-loch er der 
ikke meget strøm, men så kommer farten betragteligt op. Og styre
egenskaberne samt viden om, hvordan trafikken forholder sig her, hvor der 
er ganske smalt, skal være i top. Det er også et af de smukkeste steder på 
Rhinen. Vinbjerge klædt i vinterdragt er noget ganske specielt. Man ser de 
nøgne vinstokke stå i planlagte mønstre som silhuetter mod den hvide 
baggrund. Og dertil kommer, at fuglene allerede er begyndt at trække, så 
med jævne mellemrum havde vi næsten "sort sol". 
Overnatningen i Neuwied var super - god plads og varm bruser. Inden vi 
dog kom så langt, fik vi lige en mundsmag afNeuwieds stolthed fra 
l 920'erne: et højt dige til værn mod Rhinoversvømmelser. Fra pontonen 
gik vi først 52 trappetrin opad med bådene og derefter 31 trin nedad for at 
komme til bådehallen. 
Næste morgen var den eneste, hvor vi ikke måtte bruge tid på at skovle 15 
cm sne ud af bådene, før vi kunne komme på vandet. Og nu skulle vi jo 
kun 31 trin opad og 52 nedad. Barnemad! 
Vi er nu nået ind i karnevalsland. Næsten hver eneste småby, vi kommer 
forbi , runger af karnevalsoptog. Gennem Køln var det rigtig heftigt - en 
skøn blanding af karnevalstruthorn og politi- og ambulancesirener. Vi 
nåede Leverkusen i fin stil, blev modtaget af en gammel robekendt, som 
havde lavet kaffe og købt et væld af velkomstkager. Uhm!!! 
Sidste rodag kunne gå enten til Neuss (Diisseldorfs søsterby) eller til 
Homberg (Duisburgs søsterby). Søsterby betyder, at byerne ligger på 
samme Rhinhøjde, men på hver sin side af floden. 
Bådene og vores turleder kommer fra Neuss, så der skulle vi aflevere 
bådene. Men hvem vælger dog at ro 43 km, når man kan vælge 87. Ikke vi . 
Så vi roede til Homberg. For mig turens Neuwasser, da jeg hidtil kun 
havde roet til roklubben i Diisseldorf. 
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Efter grønkål (som ikke var som min mormor lavede den) og en god nats 
søvn fortsatte vi søndag til Minden. I let snevejr og modvind. 
Nu er 202 km roning jo ikke noget, altså fortsatte vi søndag aften med 
bådene tilbage til Hann. Munden, for endnu en gang at ro til Minden. 
Denne gang dog på 3 dage. Så det var ren luksus. 
På denne første rotur i år var jeg så heldig kun at styre 2 gange, og dajeg 
havde medbragt varmt "styretøj", frøs jeg ikke på de 20-30 km ad gangen, 
hvor jeg havde "fornøjelsen". Varmt styretøj (at tage ovenpå rotøjet) er 
tykke fleecebukser og -jakke med godt regntøj øverst, så det ikke blæser 
igennem. En stor plasticpose at putte fødderne i sørger for, at heller ikke 
tæerne fryser af. Af ansigtet ses kun næsen og øjnene. 
Tilbage i Minden skulle turen så gå til Rhinen - til årets traditionelle 
antikarnevalstur. Efter min første Rhin-tur sagde jeg "aldrig mere Rhinen. 
Det er for farligt". Nu har jeg lært at holde af Rhinen, og det siger noget 
om, hvor meget det betyder, at den, som sidder ved roret i en robåd, kan 
indgive roerne indtryk af at vide, hvad han/hun foretager sig - og hvorfor. 
Nå! Oh ve, Oh skræk! Ved Rhinen var der endnu koldere end ved Weser. -
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Tryggevælde Å løb 2010 
- Kajak t rim på 11 eller 14 km 

Hyggeligt og gratis trimløb, søndag den 
25. april. 
Køge Kano og Kajak Klub inviterer til et 
hyggeligt trimløb på Tryggevælde Å . 
Det er et klubløb for medlemmer, der er 
frigivet som kajakroere i egen klub. 
Børn/unge kan deltage med voksne ledsa
gere. Er du ikke frigivet fra klub, men har 
EPP 2, kan du også deltage. 
Tilmelding og registrering foregår ved 
startstedet, Tingbroen, Ammerup, nord for 
Hårlev - Starten går kl. 10.00. 

Alt efter lyst, vind og vejr kan man stoppe efter 11 km ved slusen inden 
Køge Bugt, eller efter de 14 km ved klubhuset på Søndre Mole i Køge. 
Løbet er en god start på sæsonen, hvad enten det er for en hyggetur eller 
som opvarmning og formtest til årets handicap løb. . 
Ambitionerne er meget forskellige. Det rolige vand på åen gør løbet tIl.et 
godt sted for kap- og turbåde, men der er også mange, der nyder turen I en 

havkajak. . 
På dagen for løbet vil det blive besluttet, om det blæser for meget tli at 
gennemføre de sidste 3 km på bugten. . o 

Løbet er gratis, men det er ønskeligt (men ikke nødvendigt) med forhand
stilmelding til Anders Hauge, 56 63 42 52, mail: famhauge@sol.dk. Her 
besvares også evt. spørgsmål. 
Efter løbet er der mulighed for kaffe og kage i klubhuset til rimelige 
penge. Hvis man har behov for transport tilbage for at hente bilerne ved 
Tingbroen, vil der være muligheder for fælleskørsel. 

Af Kajakudvalget 
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Takt og tone på bådpladsen 

For at vi. alle kan komme på vandet og i land igen hurtigt og smidigt vil vi 
gerne mmde om nogle få enkle retningslinjer for god opførsel på båd
pladsen: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Vi~ he.ns~n og skab samarbejde - vi skal alle sammen ud at ro, og 
hVIS VI hjælper hinanden går det nemmere, end hvis vi bare maser 
frem. 
Kom hurtigt fri af pontonen, både på vej ud og ind. Ro væk fra 
pontonen, før I sætter spændhoit mv. og sørg for at være klar til at 
tage ud at ro, når I sætter båden i vandet. 
Tr~k båden over til bolværket, hvis I skal vente på sidste roer, pakke 
grej eller lignende. Så kan andre også komme til at bruge pontonen. 
Respekter rovagten: rovagtens arbejde er vigtigt for at få alle ud at 
ro. Når rovagten er kommet, skal man spørge ham eller hende om lov 
til at tage en båd. 
Respekter reservationerne: sørg for at bådene er tilbage til tiden med 
mindre I har aftalt andet med en rochef eller rovagten. ' 
T~g en toer! Hvis I planlægger en tur før rovagten mandag - torsdag, 
sa planlæg at ro toer, så er firerne til rådighed for rovagten, og firere 
er der mangel på. 

Og som noget nyt: 

• Hol~ til højre: hvis der er både på vej ind og ud samtidig, så brug 
sydSIden (mod Svanemølleværket) af pontonen til at komme på 
vandet, og nordsiden (mod Kvik) af pontonen til at komme i land. 

Vi ser frem til en god sæson! 

Bestyrelsen 
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STRUCKMANNPARKEN 13. MAJ 

Tag med på en forårsklassiker Kr. 
Himmelfartsdag den 13. maj - en rotur 
på ca. 15 km hver vej til 
Struckmannparken mellem Skodsborg 
og Vedbæk. Da turen er et samarbejde 
mellem alle roklubberne langs Øre
sund, møder vi roere og både fra 
mange klubber fra Helsingør til Hvid
ovre og Dragør. 

Vi sætter bådhold i DSR kl. 9.30. 

Når bådene er bragt på land fra kysten, 
spiser vi sammen den medbragte 
frokost, hvorefter der er hyggeligt 
samvær og dyst mellem klubberne i 
den ædle disciplin tovtrækning. I 2009 
vandt DSR mix-turneringen i tovtræk
ning og blev præmieret med en fane -
skal vi gøre det igen?! 

Du skal blot medbringe frokost, drik
kevarer og slik samt tøj efter vejrliget -
da vejret på denne årstid jo kan være 
lunefuldt. 

Er du kanin, skal du selv have en aftale med en instruktør i forvejen. 

Vi er tilbage i klubben omkring kl. 16. 

Forårshilsner fra Motionsudvalget, Grane & Elli 
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4x250 m stafet 
l Magnus, Christian, Søren og Henriette 02:53,0 

02:55,4 
03:00,9 

2 Frank, Rune, Sune og Margit 
3 Anders, Emil, Gitte og Karen 

Sidste disciplin var kajak. Pga. af tekniske vanskeligheder med ergo
metrene, blev konkurrencen afholdt med een roer ad gangen. Anne Lolk 
lagde ud i en tid lige under 1 min, hvilket er en meget hurtig tid. Efterføl
gende løb var af stor underholdningsværdi, da resten af feltet bestod af 
baglæns-roere. Et løb som helt klart gjaldt håneretten over rokamme
raterne. Om der var noget i vejen med ergometeret, eller om folk på dette 
tidspunkt havde roet sig helt i sænk, vidner historien ikke om, men det blev 
jublet og skreget af deltagerne i et løb, som Søren Krogh ender med at 
vinde i total overlegen stil, kontrol1eret og 15 sekunder foran nærmeste 
konkurrent. 

Nordea havde sponsoreret præmier i form af sportstasker og drikkedunke. 
Stor tak til alle fremmødte såvel roere som tilskuere, og tillykke til klub
mestrene! 

Ulrik Ralfkiær 

«/l/U) /"906' 

HELLY -TECH sæt 
.... Fritids regnsæt 

Let nylon ripstop, som 
er 100% vandiæt, samtidig 

med at kroppen ånder 

Dame model: Herre model: 
Leveres i str. S-XL l,.everes i str. XS-XXL 

F'arve: Sort med koksgrå kontrast. Farve: Sort. 

SÆT PRIS 

KR • 

Vordin gborggade 98·2.100 Ø·Tlf . 35 ·55 75 2 0 .WWW(h dk 

Forårslangtur på Flensborg Fjord 

I Kristi Himmelfartsferien fra den 12.-16. maj har du nu muligheden for, at 
deltage i DSRs årlige forårs langtur på Flensborg Fjord. 

Vi starter turen onsdag eftermiddag og kører i biler eller med tog til den 
danske roklub i Flensborg. Næste dag forventer vi at nå de 40 km til Søn
derborg, og fredag sætter vi kursen mod den sønderjyske by, Gråsten for 
måske at få et glimt af Dronningen. Lørdag ror vi side om side med et 
mylder af gamle træ skonnerter, som dyster i den årlige Rom regatta og har 
samme retning som os mod Flensborg, og om aftenen kan vi opleve den 
ægte regatta stemning i Flensborg By. Søndag er der mulighed for endnu 
en rotur eller en forsyningstur ved grænsen inden turen gå hjemad mod 
København. 

Turens længde er samlet set 88 km over tre dage, så det anbefales, at du har 
roet en længere tur inden. Antallet af deltagere er begrænset til 19 roere. 
Kajakker er også velkomne. 

Prisen forventes at blive omkring 1400 kr. og dækker fire overnatninger i 
roklubber, transport, bådleje og de fleste måltider på turen - prisen vil dog 
variere alt efter transportfonnen. 

Tilmelding til turen vil i første omgang kun foregå via opslag i slyngel
stuen - så kig ned forbi DSR og skriv dig på listen, hvis du vil med! 

Der afholdes informations- og planlægningsrnøde, onsdag den 21. apri l kJ. 
20 iKongeværelset. 

Vi glæder os til at se jer! 

Store regattahilsner fra Lars Bundesen (langtursmaster) og 
Marianne Bentzen (aspiranten) 
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Ergometer klubmesterskaber 2010 

Arets klubmesterskaber i ergometer blev afholdt lørdag den 6. marts. 
Fremmødet var pænt, og især i damerækken var der flere deltagere end 
sidste år med 6 tilmeldinger. 
Efter lidt problemer med at få vægten til at makke ret, kørte Anders 
Moustgaard alle konkurrenterne over ende og forsvarede dermed sin 
ubrudte række af klubmesterskaber i ergometer. På en meget flot anden
plads kom Mark Hartsteen fra talent 2016 anno 2008. ,M&M' Magnus 
Madsen roede sig ind på tredjepladsen, ligeledes i en fantomtid . 

1000 m åben herre 
1 Anders Moustgaard (8) 
2 Mark Hartsteen (2) 
3 Magnus Madsen (11) 

Korr. tid 
03:00,1 
03:02,6 
03:05,2 

I begynderherre stillede to af de nyeste tilkomne talent 2016 roere, hvor 
Peter Stentoft vandt over Frederik Kock. 

20 

Svensk skærgård i juli! 

Til sommer tager vi til den smukke svenske Sankt Anna Skærgård syd for 
Stockholm (omtrent ved Norrkoping) i uge 27. 
Vi regner med at ro 25-40 km om dagen , så det anbefales, at alle deltagere 

har været på en 45 km tur inden. 
Overnatning kommer primært til at foregå i telt på campingpladser evt. med 
flere overnatninger på samme campingplads i Sankt Anna Skærgård. Prisen 

forventes at være ca. kr. 3.000,-. 
Vi regner med at alle deltagere tager en li lle del af planlægningen - og 
selvfølgelig er med til det praktiske omkring pakning af både før og efter 
turen samt indkøb, madlavning mv. undervejs . 
Turen er slået op på Groupcare, hvor du kan melde din interesse. Hvis du 
skulle have spørgsmål inden er du velkommen til at kontakte langtur@dsr

online.dk eller christina.johansen@ gmail.com 

Med venlig hilsen 
Laurits, Jens, Jacob og Christina 

13 



Anvendelse af både i DSR 
Hvilke både kan anvendes til hvad? 

4-åres in<igge< 
Langtur 

Ask ja 
Bjarke ja 
Dan nej 
Embla ja 
Gudmund ja 
Munin ja 
Nanna ja 
Njord ja 
Skadi ja 
Thor ja 
Vidar ja 
Vile ja 
Ydun ja 

4-å<es gig (enkelt<igget) 
Odin nej 
Olsen nej 

2-å<es in<igge< 
Absalon ja 
Brage ja 
Elektra ja 
Fafner ja 
Fenris ja 
Frederik IX ja 
Freja ja 
Frigg ja 
Helge nej 
Hjalte ja 
Hroar ja 
Hu ja 
Kristian ja 
Kvaser ja 
Loke nej 
Røskva ja 
Sif ja 
Svante ja 
Tjalfe ja 
UII ja 

DObbeltfi<e< gig 
Mjølner nej 

Dobbelttme< gig 

Heimdal nej 

Dobbeltsculle< gig 
Svane ~ej 

Bemærkninger 

Må anvendes til styrmandsinstruktion 

Må anvendes til styrmandsinstruktion 
Ma anvendes til styrmandsinstruktion 

Ma .ikke transporteres på badtrailer 

Mc'I anvendes til styrmandsinstruktion 

Ma kun anvendes efter aftale med LOK trænerne eller materielfarv. 

KUN transport pa badtrailer efter aftale med Erik Rasmussen 

Må anvendes til styrmandsinstruktion 
Må anvendes til styrmandsinstruktion 

Svavaer-, Ormen, Bitrost, scullere og øvrige outriggere 
alle nej 
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Aktivitetsplan 2010 

Så er aktivitetsplanen for de faste ugentlige aktiviteter i 2010 sæsonen klar! 

Der er dels en ugeplan, der viser, hvilke aktiviteter der ligger hvornår, og 
en liste over de bådreservationer, vi mener, er nødvendige, for at aktivite
terne kan afvikles smidigt. 

Igen i år vil der være rov agter på bådpladsen mandag til torsdag kl. l7 og 
frem til bådfordelingen er afsluttet. 

Fra kJ. 17 råder rovagten over alle de både, der er i bådhallen, med mindre 
de er reserveret til en bestemt aktivitet. Derfor er det vigtigt, at man aftaler 
med rovagten, hvilke både man tager. 

Rovagterne gør et meget vigtigt stykke arbejde for at give alle mulighed 
for at komme ud at ro, og derfor håber vi, at alle vil hjælpe rovagteme med 
at løse deres opgave. 

Hvis man gerne vil ud at ro før kJ. 17 tirsdag og torsdag er man meget 
velkommen til det, bare man husker på, at de både, der er markeret "rov
agt" eller "LDK" på reservationslisten skal være tilbage kJ. 17. De øvrige 
både kan man frit tage indtil kJ. 17, hvor rovagten råder over dem. 

Bemærk: 
Aktiviteter, hvortil der er reserveret både, skal i første omgang an
vende disse både. 
Mandag til torsdag fra kJ. 17.00 og indtil bådfordelingen er afsluttet, 
må der kun tages både ud efter aftale med rovagten . 
Reserverede både kan frit benyttes før og efter reservationerne eller 
efter aftale med rochef eller rovagt. 

Vi ser frem til en god sæson! 

Bestyrelsen 
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Ugeplan sommeren 2010, Svanemøllen 
Bemærk: Starttidspunkt er ornklædt og "ti l roning klar" på bådpladsen. 

10.00 
12.15 
12.30 

16.00 
17.00 
17.15 

mandag 

Kanin-
instruktion 

tirsdag onsdag 

LDK 
Motions- Kanin-
rovagt instruktion 

torsdag fredag lørdag søndag 

spp Ræserkaniner 
Motions Rovagt 

1. gangs- 1. gangs-
instruktion instruktion 

LDK 
Mot ions-
rovagt 

17.30 

19.00 Ræserkanin SPP2) Ræserkanin Måneskintur 1) 

Note 1 Ikke alle uger, se annoncering i mailog på groupcare. 
Note 2 Starttid kl 18 indtil l maj og efter 1 september 

Nødvendige rettigheder for anvendelse af materiellet. 
Bemærk: Det er altid styrmandens ansvar at vælge den rigtige bådtype, 
afhængig af besætningens sammensætnign, vejrliget mv. 

Bådtype 
Inriggere 

Gig 
Svava 
Scullerrigget gig med styrmandd 
Sculierrigget gig uden styrmand 
Enkeltrigget gig med styrmand 
Enkeltrigget gig uden styrmand 

Outriggere 
1x 
2x 
4x 

-2 
2 

-4 
4 
8 

Kajak 
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Styrmandsrettighed 
Styrmand 

Svavaret (teoretisk Styrmandskursus) 
Styrmand 
Styrmand (svavaret for 1 x) 
Styrmand 
Styrmand 

Scullerret (teoretisk styrmandskusrsus) 
Styrmand og scullerlsvavaret 
Styrmand og scullerlsvavaret 
Styrmand 
Styrmand 
Styrmand 
Styrmand 
Otterstyrmand 

Kajakret (teoretisk styrmandskursus) 

Rorettighed 
Roret 

Svavaret 

Roret 
Roret (svava ret for 1 x) 
Roret 
Roret 

Roret 
Roret 
Roret 
Roret 
Roret 
Roret 
Roret 
Rorel 

Kajakret 

l' 

\1 

I' 

l/ 

Bådreservationer 2010 
Aktiviteter, hvortil der er reserveret både skal i første omgang anvende disse både. 
Mandag til torsdag fra k!. 17.00 og indtil bådfordelingen er afs luttet, må der kun tages både 
ud efter aftale med rovagten . 
Reserverede både kan frit benyttes før og efter reservationerne eller efter aftale med rochef 

eller rovagt. 

mrdag tisdag cn;dag tamJ fredag lørdag srrdag 
&kesgig 
Qmn InstnJ<tion lnstrU<tion 
Bifro;t 

4-å'es nigger 
M< InstnJ<tion Ro.tagt lnstrU<tion Ro.tagt lnstnJ<t:ioo i1stn.k/R-l<,.,i1 
Bj<I\<e h;tnJ<tion Ro.tagt instnJ<tion Ro.tagt hsW<tim 
0J1 InstnJ<tion Ro.tagt lnstrU<tion Ro.tagt hsW<tim nstnJ<./R-kali1 
Errtl:l Instn.ktion Ro.tagt hsW<tim Ro.tagt Ro.tagt 
Qrln.rd lnstnJ<tion l.D( hsW<tim l.D( 

MlJ1in lnstrU<tion lnstrU<tion 
Nam hstni<OOn Ro.tagt lnstrU<tion Ro.tagt Ro.tagt 
Njad lnstnJ<tion l.D( lnstrU<tion l.D( 

Skai nstnJktion* Instruktion* ~kJR-kali1 

11u hstni<OOn Ro.tagt hsW<tion Ro.tagt Ro.tagt 
Vm lnstnJ<tion Ro.tagt Instruktion Ro.tagt instuktion Instruk./R-l<a1in 
VIe Instruktion hsW<tion 
YdIl lnstnJ<tion lnstrukt:ia1 

4-å'esgig (erkeItJigget) 
Ctil lnstnJ<tion l.D( Instruktion* l.D( 

OsEn 

Ures 
~ 
~ 
EIektra 
Fafrg 
Ferris l.D( SPP l.D( 

Frederik I 
Freja 
Fr'g;J = spp 

l.D( SPP l.D( 

I-hl<r' 
liJ Må ~efteraffæmeaIDK-trænemeelei'~eren 
Ki'iStiæ 
Kvasa-
l.d<e SPP 
Ræ<va 
Sif 
~ 
Tyie 
Ul! l.D( SPP l.D( 

Ny 2+ iT.-

AktMet: Reservation Periode 
Ro.tagt Trsdagog torsdag Id. 1700-1730samsørdag kl.1l45-1230 

Hele sæscr.en SPP ~Id 1900-1915 
NB frir l. maj og efter l . septerri:Jer msdag 1800-181 5 

Hele sæscr.en l.D( Trsdag og tcrsdag kl. l 700-171 5 ("Iangcista1cekapr") 
hstrI.i<tion Mcrdag ogmsdagld 1700-1730 12. april tj og med aug..tSt 

Lødag og sørdag Id. 1245-1 330 10. april tiJ og med juni 
RæseI1<ril SørlJ;j Id. 1 cxx}-1 Ol 5 ..uni, j.J1i og al..gust 
hstnJ<tial* Skad og Odin er kun reselVeret til jnstnktion j maj og juni. 
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Hjelmsj6 2010 

I år ligger årets Hjelmsjo-tur i perioden fra fredag den 16. juli kl. ca. 
14.00 til søndag den 1. august ca. kJ. 18.00. 

Vi har igen i år tre weekender, og vi håber, at dette giver en mere ensartet 
fordeling, så flere får mulighed for at deltage i lejren. 

Til de medlemmer, der ikke har været med før, kan vi fortælle, at Hjelmsjo 
er en enestående mulighed for at stifte bekendtskab med sculIer- og kajak
roning på stille søvand. Vi vil kraftigt opfordre til, at man deltager i sculler
instruktionen i Svanemøllehavnen inden turen. Ud over gode rooplevelser 
byder turen også på godt socialt samvær. 

Hjelmsjo ligger i Sverige ca. 55 km nord for Helsingborg. Det er et 
rostadion med markerede baner. Vi medbringer selv klubbens både. 

Der er mulighed for at sove på sovesal, dog er der et begrænset antal 
sengepladser (ca. 20), så vi tilråder, at man tager sit eget telt med. Der kan 
maks. være 45 personer pr. dag i lejren. Der er gode badefaciliteter og 
sauna. Klubhuset har et udmærket køkken, hvor vi selv laver mad. Alle 
deltager i indkøb, madlavning og rengøring. 

Dagsprisen i år er 150,- kr. alt inel. . Dog er mindstebetalingen 450 kr. 

Der er mere information på http://www.hansen25.dk/hjelmso 

Der vil blive sendt mail ud via DSR's officielle mailingliste samt sat opslag 
op på opslagstavlen i Slyngelstuen, når tilmeldingen starter sidst i maj 
måned. 

Tilmeldingen vil i år kun kunne ske via internettet på samme adresse som 
ovenstående. 

Med venlig hilsen 
Hjelmsjo-juntaen 
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Kanininstruktion 2010 

I lighed med tidligere år må vi regne med, at omkring 250-300 nye roere 
skal instrueres i DSR i 20 l O. Klubben har derfor behov for ca. 80 aktive 
instruktører for at fastholde kvantitet, kvalitet og kontinuitet i klubbens 
rouddannelse og samtidig gøre instruktionsforløbet til en god oplevelse for 
de nye roere. 

Som instruktør er du med til at fastholde DSR's høje niveau for instruktion 
og ikke mindst gøre instruktionen til en god oplevelse og en god introduk
tion til klubben for den kommende sæsons nye roere. Samtidig får du 
mulighed for at udbygge dit netværk i roklubben, både blandt nye medlem
mer og andre instruktører. Og endelig er du med til at sikre klubben en 
tilgang af nye medlemmer, der tilfører klubben dynamik, styrker det åbne 
miljø i DSR og bidrager til at fremtidssikre klubbens økonomi. 

Så hvis du er instruktør og har lyst til at yde et værdifuldt bidrag til klub
ben, så er det måske noget for dig at instruere i 2010. 

Klubben mangler også styrmænd, hvilket er en af grundene til at 
styrmandsuddannede på de store motionsaftener ofte ikke kan komme ud at 
ro med deres venner, men i stedet må tage fire (tilfældige) ikke-styrmænd 
med ud. Det er altid rart at lære nye mennesker at kende, men engang 
imellem er det nu også rart at ro med folk, man rent faktisk har set før. Det 
relativt lave antal styrmandsinstruktører er lidt af en flaskehals i den for
bindelse. Så hvis du har lyst til at instruere styrmænd, så giv mig eller en 
anden fra instruktionsudvalget et tip! 

I begge tilfælde kan du sende en mail til instruktion@dsr-online.dk eller 
ringe til mig på 2818 2977. 

Med venlig hilsen 
Neel Pryds, 
Instruktionsrochef 

P.S. Hvis du bliver instruktør i år eller instruerede sidste år, så vil du auto
matisk blive kontaktet. 
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Teknik+ er tilbage! 
eller: Man kan altid blive bedre! 

Kunne du godt tænke dig at komme til at ro bedre, men har du ikke tid 
eller lyst til at deltage i klubbens træningstilbud? 

Så er her et tilbud for dig. 

Vi mødes på søndage kl. 12.15 samtidig med motionsroningen. Her sætter 
vi både og tager af sted. Bådene markeres med rødt bånd i standeren, så de 
kan genkendes fra motorbåden, hvorfra garvede instruktører tager et kig på 
din roning og retter eventuelle fejl. Når motorbåden er taget af sted for at 
kigge på de næste, arbejder du selv videre med det tekniske. 

I år vil vi teste interessen for initiativet ved at udbyde en begrænset række 
Teknik+ gange. 

Vi mødes følgende søndage: 

30. maj 
13.juni 
27. juni 
4. juli 

29. august 

Uanset hvilket niveau du ror på, er du velkommen! 

På gensyn! 

Christen Krogh 

1? 

1000 m begynder herre 
1 Peter Stentoft(2) 
2 Frederik Kock (12) 

Korr. tid 
03:08,8 
03:15,2 

På damesiden stillede et meget stærkt felt bestående bl.a. af Gitte Willum
sen, vinder i Crash B, letvægt masters kvinder 40-49, nytilkomne kajakroer 
Anne Lolk som vandt DM i åben letvægt, og Margit Hansen, som blev nr. 

, o 

3 til DM i åben tung. Anne lå forrest i størsteparten af løbet, men matte se 
sig slået ca. 100 m før mål af Margit, som leverede en suveræn slutspurt. 

1000 m åben dame 
I Margit Hansen (11) 
2 Anne Lolk (l) 
3 Gitte Willumsen (O) 

korr tid 
03:30,2 
03:31,8 
03:35,8 

Også i begynder dame stillede 2 roere op, Katja Hartvig fra talent 2016 og 
Gunilla Sommer fra LDK. I dette løb lagde Katja meget hårdt ud de første 
500 m hvorefter luften gik lidt af. Det opbyggede forspring ned til Gunilla 
var dog tilstrækkeligt, til at sejren kunne hives hjem. Katja og Gunil?a 
roede præcis samme tid, men pga. af et bedre handikap, gik guldet tIl 
Katja. 

1000 m begynder dame 
l Katja Hartvig (1) 
2 Gunilla Sommer (9) 

korr tid 
03:48,1 
03:56,1 

Tilslutningen til holdstafetten på 4x500 m var begrænset, så med ~t kom~ 
promis blev distancen ændret til 4x250 m. Det overtalte 16 roere tIl at stIlle 
sig i ilden igen. I denne massespurt blev der virkelig gået t.il ~tålet: og der 
blev flere steder roet i kadence 50+. Magnus Madsen, ChrIStIan Vmkler, 
Søren Krogh og Henriette Stockholm blev vindere med feltets bedst funge
rende skift. 
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Flensborg Fjord 2009 

En fantastisk langtur på Flensborg Fjord i 2009 under ledelse af August 
Danielsen og Anders Hay Sørensen blev aldrig foreviget her i bladet, så her 
lidt inspiration før den kommende tur anno 2010. 

En langtur på Flensborg Fjord kan byde på meget andet end regatta, sol og 
grillaften i Gråsten. Se bare med her. 

Alting ånder fred og idyl - og der indtages en velfortjent frokost på stranden 

Men det er jo regatta og svært ikke at lade sig drage af de store sejlskibe ... og en toer sætter til 
havs uden sit mandskab. Trods svingende vandtempera turer, overvejer Niels Bak Henriksen ikke 

et sekund, men kaster sig som en ægte redningsmand ud i bølgerne og får (som det fremgi'Jr) 
svømmet btJden ind med hjælp fra Thomas Lund i kajak. 

Moralen kan være: Grisehaler eller ej. hvis der er vilje, er der vej (også for en båd)! 

Hvis du vil høre mere om turen, så er jeg sikker på, at Senna vil under
holde dig med hans helt egen historie til plejehjemmet! 

Tak, for en veltilrettelagt og rigtig god tur. 

Tekst og billeder af Marianne Bentzen 
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Hootenanny 

Fredag d. 19. februar, efter at de sidste ergometerroere var forsvundet ud i 
vintermørket, blev der tændt lys på verandaen. 
Hootenanny er for amerikansk folkemusik hvad jamsession er for jazz
musikere. Martha Gaber Abrahamsen har en fortid som folk-musiker og 
sanger i USA og Finland. Hun havde samlet et dusin stole i en rundkreds, 
og roere med og uden guitar begyndte at indfinde sig. Udover Martha 
havde bl.a. Peter Jelsgaard og undertegnede medbragt sangbøger. Ud på 
aftenen måtte vi finde flere stole. Der blev sunget fra de omdelte sang
hæfter. Heldigvis havde vi i forsamlingen en tidligere husforvalter, der 
flere gange kunne hjælpe tørstige halse med øl fra baren. 
Ingen tvivl om at der igen vil blive indbudt til Hootenanny i DSR. 

Af Jakob Alnor 

Fra venstre ses Peter Jelsgaard og Lars som var blandt de medlemmer. som 

denne aftenen viste, at de gemte på meget andet end ro·evner (Foto: Jakob Alnor) 

23 



Introfest 201 O 

Vi nænner os hastigt dagen for afsløringen af temaet til dette års introfest. 
Selvfølgelig har du allerede sat et stort festkryds i din kalender 

Lørdag den 8. maj 2010 

Hold øje med de ugentlige nyhedsbreve og hjemmesiden 
- her kan du snart se, hvilken udklædning du skal finde frem til endnu en 
forrygende Introfest, så det synger. 

Du vil også få at vide, hvor du indløser billet til en himmelsk oplevelse. 

Instruktionsudvalget 

Hovsa, er dit skab blevet klippet? 

Som annonceret utallige gange, er ikke-fornyede skabe blevet klippet den 
25. marts. 

Hvis dit skab er klippet, og du gerne vil have dine ting igen, kan du hen
vende dig til undertegnede (bkjoel@gmail.com) og få at vide, hvor du 
finder dem. Frem til slutningen af maj vil tingene blive gemt i nemt identi
ficerbare poser. Herefter... 

Af Bente Kjøller 

8 

Hvad man dog finder på ... 

Sneen dækked' mark og mose i Danmark, da jeg den 4. februar startede 
årets første langtur med at køre til Bad Oldesloe. Herfra fortsatte turen mod 
Hannoversch Munden i en ældre Opel med anhænger og 4 gigbåde - Anna, 
Betty Nell (3-ere) , W61fchen (2-er u. stm.)og Frau Scott (2-er). 
Min overbevisning om, at det altid er meget varmere sydpå blev gjort til 
skamme. I Hann.Munden var der mindst lige så meget sne og is som i 
Danmark. Blot ikke på floden - altså kunne vi uden problemer ro - lød det 
fra vores turIeder. Første problem viste sig dog, da vi ikke kunne sætte 
bådene i vandet, hvor vi plejer. Vi kunne simpelthen ikke køre til slæbe
stedet pga. tykt snedække. IO km længere nordpå fandt vi et færgested, 
hvor færgemanden var så rar at sejle over til den anden bred, så vi kunne 
sætte bådene i vandet. 
Vinterroning betyder virkelig, at der skal ros - ellers er det simpelthen for 
koldt. Første dag var turen på 101 km - til Bodenwerder, hvor vi skulle 
spise grønkål til aftensmad og overnatte. Derfor hedder denne tur 
Grønkålsturen . Også som vi plejer, holdt vi frokostpause i Bad 
Karlshafen, hvor et supermarked har et lille cafeteria med varm chokolade 
og et toilet. Lange blikke blev kastet til termalbadet, da vi roede forbi . 
Reklamen fristede med lækkert varmt bad. Vi måtte nøjes med at dyppe 
gummistøvlerne i det kolde vand, da bådene blev lagt til frokosthvile. Men 
hvor man dog griner, når man står i sne til knæene - halende i en gigbåd 
med is på stævnen - og pludselig indser, at det er lidt sindsygt, det man har 
begivet sig ud på. 
Ved km 108 ved alle, som har roet på Weser, at der findes en farlig ruse. I 
november for ca 20 år siden var jeg vidne til at en båd roede i denne ruse 
og kom ud i 2 stykker. Nu er rusen imidlertid væk. Måske skyldes det, at 
min juletur 2009 bød på den samme oplevelse. Da kom båden - Josefa -
blot ud i mange flere stykker sammen med 3 ret forkomne roere. Et lille 
erindringsglimt tilbage til denne juletur fik vi, da vi nåede Bodenwerder. 
Her lå nemlig resterne af Josefa. 
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danseskoene frem, 
få flere informationer p o 

o ine, fredags-maile 
plakaterne i klubb 
Vel mødt Langtursudvalget 

Orienteringsløb forår 2010 

Dato 

ll.apr 
18.apr 
16.maj 

Løbstype 

Gåsehusløb 
Stifinderløb 
Div.match 

Skov 

Ravnsholt 
Av ns trup 
Store Dyrehave 

Arrangør 

*** DSR *** 
*** DSR *** 
Allerød OK 

O-løbskalenderen har ekstraordinært måtte rykke plads i dette nummer af bladet. 

6 

6° C med udsigt til sne. Flere havde meldt fra turen, allerede inden den 
startede, og turIederen fra Weserturen faldt i Minden og måtte på skade
stuen. Det var enden på hans roning i februar. Derfor var vi kun 11 på 
Rhinturen. En til at køre bil og mandskab til 2 gig-firere. Sandsynligheden 
for, at vi kunne starte i Iffezheim, var ringe, da vi der lægger bådene ud i en 
lille sidearm til Rhinen. Den ville sikkert være frosset til. Altså kørte vi til 
Karlsruhe Roklub og satte i vandet der. Her var der kun grødis! Det skal 
der nu også hives godt i årene for at komme igennem. 
Første rodag gik fra Karlsruhe til Worms. Vi roede i 2 super Rhin-gigs -
brede med ekstra stabilisatorer i bunden, og overdækning for- og agter. 
Selvfølgelig havde vi pumper med, men fik ikke brug for dem. Vores 
styrmandlturleder kan bare det der med at styre på Rhinen. Men han er 
også Tysklands mest roende roer. Han er ca. 55 år, ror årligt så mange km, 
at han nu i alt har roet til månen og er på vej tilbage til jorden. Og han 
elsker at styre! - til glæde for os, som helst vil ro, når det er koldt. Også 
han har varmt "styretøj". Det består af armysovepose, en regnponcho samt 
pelshue. 
På dette stræk (turens kedeligste: Rhinen er nærmest kanaliseret) havde vi 
turens mest ubehagelige vand. Kort før Neckars indmunding ror man med 
Mannheim på den ene side og Ludwigshafen på den anden. Vind og trafik 
gav her nogle rigtig ubehagelige bølger. Men alt gik godt, og vi fik kun lidt 
vand ind. Igen: en god styrmand er guld værd. 
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Aktivitetskalender 2010 

April 
Mandag den 05. 
Tirsdag den 06. 

•. Lørdag den IO. 

Maj 

• 
• 
• 
• 

Juni 
• 
• 
• 

Lørdag den 1 O. 
Onsdag den 21 . 

Tirsdag den 04. 
Onsdag den 05. 
Torsdag den 06. 
Lørdag den 08. 
Den 12.-16. 
Torsdag den 13. 
Fredag den 28. 
Søndag den 30. 

Tirsdag den 01. 
Lørdag den 05. 
Søndag den 13. 

Deadline på majbladet 
Bestyrelsesmøde 
Kanininstruktionen starter 
Hjælperfest 
Introaften for nye medlemmer 

Bestyrelsesmøde 
Deadline påjunibladet 
Introaften for nye medlemmer 
Introfest 
Kr. Himmelfartstur på Flensborg Fjord 
S truckmannparken 
Måneskinstur 
Teknik+ k\. 12.15 

Bestyrelsesmøde 
Deadline på julibladet 
Teknik+ k\. 12.15 

Kajakløbskalender 2010 

• 
• 

25. april 
8. maj 
15 .-16. maj 
19. juni 

Tryggevælde Å Løbet 
Suså-løbet 
Kortbane + Maraton - Maribo 
24 Timers Kajakstafet, Hvidovre 

Se detaljer om de enkelte løb i kommende blade, på groupcare og via 
kajakmaillisten. 

4 

I Homberg fik den sidste smag af vinteren, for hverken ponton eller vejen 
til klubbens forplads, hvor vi skulle læsse både, var ryddet for sne. Så 
endnu en gang gennem det hvide. 
Dette var en mundsmag. Og så har jeg ikke fortalt om, hvordan det er 
undervejs på roturen at slå is af årerne, banke is af stævnen, skovle sne op 
af båden med et bundbrædt, undre sig over, hvor meget is, der kan sidde i 
et mandeskæg osv. osv. En oplevelse - en god en. Og jeg vil ikke tøve med 
at melde mig til næste års ture i februar. Men indtil da er sommerens plan
lagte ture i Spreewald, på Werra og Weser (flere gange), på Elben, i Berlin, 
i Holland, på Donau (til Sortehavet), på Rhinen i sommervejr, på Mosel , på 
Oste, på Oder etc.etc. (Slå evt. op på Google Maps, hvis geografien halter). 

Tekst og billeder af Bente Kjøller 

Paksække ... ~ 
SEA TO SUM M IT 

Big River Dry Bag 
Paksække fra Sea To Swnmit . der opfylder behovet for 
slidstyrke samtidig me d at væg ten holdes nede. Alle 
somme er dobbelte. forstæ rkede og tapede, og den 
ovale bund gør pakning og pladsudnytte lse optimal. 
Den største af sækkene kan også bruges som packli
ner til rygsækken. 

Materialer: TPU-laminerel 420 D nylon. Vægt: 128-293g. 
Detalj er: D...ring, svejsede pakstropper, rulle/op. Farve: 
Assorteret. 

#2175913liter. 

#21'259 20 liter. 

#21759 35 liter. 

#21759 66 liter. 

199,-
249,-
349,-
399,- 1 O 0Vc rabat til DSR medlemmer 

O Medlemsblad skal {remv/ses. Enkelte vllregnJpp~r 
undtaget. eks. kajakker. 
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DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis ogs~ 
fremsendes p~ cd-rom til DSR med 
att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i besty relseslokalet eller i brev
sprækken på kontoret i b~dhallen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-mails og IKKE som tekst 
direkte i maiis . Alle indlæg til bladet 
skal forsynes med navn p~ forfatter 
og evt. ansvarligt udvalg inde i selve 
teksten. Medsendte fotos skal helst 
være med fotografnavn og evt. 
billedtekst. 
på forh~nd tak. Redaktionen. 

Deadlines 

Maj bladet: 
Den 05. april. 
Juni bladet: 
Den 05. maj. 

Adresseændring: Henvendelser 
om adresseændring og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen p~ 
e-mail-adressen: 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktionen 

Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
KrIStian Elkjær Kristensen og 
Lene Svingel 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes p~ 
kontorets dør i b~dhallen . Indbetalingen 
dækker de tre første m~neders 
kontingent. 

Kontingent 
Opkræves kvartalsvist forud via giro. Ved 
overskridelse af betalingsfrist pålægges 
et gebyr p~ 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker 
krydser forsinket indbetaling, kan der 
ses bort fra rykker, men gebyret vil blive 
opkrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 70S kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 ~r 
betaler 470 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 705 kr. 
Forskellen 235 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@ 
dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsm~ned (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10). 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 måneder, accepteres kun mod 
betaling af kontingent for perioden fra 
udmeldelsen til genindmeldelsen. 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker ikke automatisk. 
Man er medlem og kontingentpligtig, 
indtil gyldig udmeldelse har fundet 
sted, uanset om DSR's faciliteter og 
aktiviteter benyttes . Eksklusion vil først 
finde sted ved en restance svarende til 
1/2-1 ~rs kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
5003466 

Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 39296326 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 
e-mai l: formand@dsr-online.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 234278 
e-mai l: kasserer@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52, 1. th. 
2720 Vanløse 
tlf. 20 76 17 37 
e-mai l: sekretaer@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Sune Korreman 
Tagensvej 112, 1 tv. 
2200 København N 
Tlf. 24442746 
e-mail: kaproning@dsr-online.dk 

Instruktionsroehef: 
Neel Pryds 
Carl Johans Gade 10, 2 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 28182977 
e-mail: instruktion@dsr-online.dk 

Motionsroehef: 
Søren Ellersgaard Nielsen 
Sorrentovej 11, st. mf. 
2300 København S 
Tlf. 31907924 
e-mali; motion@dsr-online.dk 

Langtursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Vennemindevej 20, 4.tv 
2100 København ø 
tlf. 21477576 
e-mail : langtur@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Mette Lybæch 
Mariendalsvej 340, 3 th. 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 61 65 15 36/32 13 15 36 
e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Sportsroehef: 
Ulrik Ralfkiær 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, 3 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 22 76 52 32 
e-mail: sport@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mads Rasmussen 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
Tlf. 51 90 9841 
e-mail: husforva lter@dsr-online.dk 

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 45 88 58 86 

Michael Remod 
Spangbergsgade 7, 4 .tv. 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. : 29 23 42 78 

Materielforvalter: 
Rasmus Skou 
e-mai l : materiel@dsr-online.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
OSR, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e-mail: 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, 1 tv. 
2300 København S 
tlf. 26 70 06 54 
e-mail: bladet@dsr-online.dk 

Barudvalget: 
Poul Danstrup Andersen 
Laksegade 14, st . 
1063 København K 
tlf. 30 71 31 44 
e-mai l : baren@dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39680319 
e-mail: hander
sen78@hotmail.dk 
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Scullerinstruktion 2010 

Scullerinstruktionen i Svanemøllehavnen kommer i år til at foregå: 

• uge 25 til og med uge 28 

samt 

• uge 32 til og med uge 34 

I uge 29-30 vil instruktionen fortsætte på Hjelmsø. 
Nærmere information om tidspunkter mm. for instruktionen vil følge på 
hjemmesiden, fredagsmail og i juni bladet. Husk, at du for at kunne få 
scullerret skal have roret og teoretisk styrmandskursus. 

Af Birgitte Sørensen, 
scullerinstruktør 

Paksække 
.. ~ 

S loA ro S UM MIl 

Big River Dry Bag 
Paksække fra Sea To Swn rrUt, der op fylde r behovet for 
slids tyrke samt idig me d at vægten holdes nede . Alle 
somme e r dobbelte , forstæ rke de og tapede, og den 
ovale bund gor pakning og pladsud nyttelse opt imal. 
Den største al sæ kkene kan også bruge s som p ackli
ner til rygsækken. 

MaleTiaJer~ TPU· /amUleret 420 D nylon. Vægt: 128-293g. 

Detaljer: D-ring. svejsede pakstropper, rulle/op. Farve: 

Assor/ere t. 

"Z1759 13 liter. 

#ZI '159 20 liler. 

#Zl 'l59 35 lile r. 

#21 'l59 65 liler. 

199,-
249,-
349,-
399,- 1 O 0Yc rabat til DSR anedlemaner 

O Medlemsblad skal (r~m '/Jses. Enkelte vareg rupper 
/Jndlltgel, eks kifJtJkker. 

KØBENHAVN IC : Frederiksborgga de 44 & 52 ARHUS : ø s te rgade 30 
ROSlOLDE: Karen OJsdatte rs ll'æde 4 AALBORG: Alga de 54 

KUNDESERVICE: 331451 50 · info@friluftsland.dk 

I 
F .. iluftsland 

I 
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Måneskinstur 

Ro månen og sommeren i møde på en tur ind i Københavns Havn 

fredag d. 28. maj. 

Vi mødes på bådpladsen kl. 18.30. Sådan cirka midtvejs holder vi rast ved 
Gammel Strand, hvor der er god tid til en uformel dyst om den mest deli
kate medbragte picnic- eller snack-anretning. Og selvfølgelig også til at 
spise den ... 

Måneskinsturene er for alle . Dog skal kaniner lige have en aftale med en 
instruktør på forhånd og endvidere være klar på en rotur på 22-23 km. Vi er 
hjemme igen ved 22.30-23-tiden. 

Der er ingen suppe i klubben ved hjemkost. Vi regner alternativt med at gå 
videre på Cafe Bopa for at få en øl sammen. 

Til styrmændene: 
Medbring egen lygte, da en stor del af klubbens ofte svigter 

eller 
• Tag alternativt batterier med af "walkman-størrelse" til lygterne i 

klubben 

Vi glæder os til at se jer! 

Af Diana Luthmann, 
Motionsudvalget 

8 

På en måneskinstur får man set sin by fra en 

anden vinkel. Her et af havnens monumentale 

bygningsværker, Operaen. 
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Interesserede kan kontakte: Laur its Rauer Nielsen for 
yderligere informationer på langtur@dsr-online .dk 
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Sangen har været omtalt i DSR-bladet for nogle år siden, hvor et medlem 
trafpå den i en omtale af Johs. V. Jensen i anden forbindelse. 
De fremmødte kunne konstatere, at en del medlemmer havde været aktive 
om lørdagen med at rengøre bl.a. bådhallen. Baren har også fået en kærlig 
hånd, idet der nu er opsat skabe med skuffer og låger, hvilket forhåbentlig 
kan reducere det roderi, der tidligere har præget baren. 
Efter at DSR-stander og Dannebrog var gået til tops, var der traditionen tro 
dejlig frokost, kreeret af vores kok, Henrik, og yderligere musikalsk under
holdning ved Studentersangeme. 
Efter frokosten tog de første bådhold hul på den ny sæson og gik på van
det. 
Vi bringer mere om Johs. V. Jensens roerhymne i næste nummer afbladet. 

Af Lars Bundesen 

t:uvø. ~.9P~ 
HELLv -TECH sæt 

•••• / Fritids regnsæt 
Let nylon ripstop, som 

er 100% vandtæt, samtIdig 
med at kroppen ånder 

Dame model: Herre model: 
Leveres i str. S-XL Leveres i str. XS-XXL 

Farve: Sort med koksgrå kontrast. Farve: Sort. 

, 7- SÆT PRIS • _ KR. _ . _ 

, \1, 

Vordingborggade 98·2100 Ø·Tlf. 35 55 75 20·www.cvh .dk I 
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Aktivitetskalender 2010 

Maj 
• Tirsdag den 04. 
• Onsdag den 05. 
• Torsdag den 06. 
• Lørdag den 08. 
• Den 12.-16. 
• Den 12.-16. 
• Torsdag den 13. 
• Torsdag den 27. 
• Fredag den 28 . 
• Søndag den 30. 

Juni 
• Tirsdag den O l. 
• Lørdag den 05. 
• Søndag den 13. 
• Lørdag den 19. 
• Lørdag den 19. 
• Den 21.-26. 
• Onsdag den 23. 
• Lørdag den 26. 
• Søndag den 27. 

Juli 
• Den 03.-11. 
• Søndag den 04. 
• Tirsdag den 06. 
• Den 16.-01.aug. 
• Fredag den 23. 

4 

Bestyrelsesmøde 
Deadline påjunibladet 
Introaften for nye medlemmer 
Introfest 
Kr. Himmelfartstur på Flensborg Fjord 
Kr. Himmelfartstur til Fanø 
S truckmannparken 
Informationsmøde om Hjelmsj6 k!. 20.30 
Måneskinstur 
Teknik+ k!. 12.15 

Bestyrelsesmøde 
Deadline på julibladet 
Teknik+kl.12.15 
Klubmesterskaber 
Fødselsdagsfest 
Langtur til Skt. Petersborg 
Sankt Hans 
Midnatstur 
Teknik+ kl. 12.15 

Sommerlangtur til Sankt Anna skærgård 
Teknik+ kl. 12.15 
Bestyrelsesmøde 
Hjelmsj6 
Måneskinstur 

c.1sberg 
Vesterfælledvej 100, kbh. V 
Tlf. 33 27 33 27 
YNIW.carlsberg.dk 

o-sIleBmk 
Strandvejen 8 
2100 Købemavn ø 
YNIW.danskebank.cI( 

Friluftsland 
Frederiksborggade 52, Kbh. K 
Tlf. 33 14 51 50 
YNIW.fliUftsland.(j{ 

Claus V Hansen Bådudstyr 
Voomgborggade 98 
2100 København ø 
Tlf. 35 55 75 20 

A UggeI" Frier 
J agtvej 219 
Tlf. 3918 4113 
Lyngbyvej 72 
Tlf. 39 29 69 95 
Nm". FrilaYnsgade 27 
Tlf. 35 38 39 07 

Holte Vinlager 
østerbrogade 106, Kbh. ø 
Tlf. 35 43 04 15 
www.OOIIeWtlager.dk 

SA-EL vJLeif Werborg 
Phlip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 38 881909 

ØbroTræAlS 
Randersgade 23-27 
2100 KRJbenhavn ø 
Tlf. 354216 '57 
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DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på cd-rom til DSR med 
att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken på kontoret i bådhallen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-mails og IKKE som tekst 
direkte i maiis. Alle indlæg til bladet 
Skal forsynes med navn på forfatter 
og evt. ansvarligt udvalg inde i selve 
teksten . Medsendte fotos skal helst 
være med fotografnavn og evt . 
billedtekst. 
på forhånd tak. Red aktionen. 

Deadlines 

Juni bladet: 
Deadline den 05. maj. 
Juli bladet: 
Deadline den 05 juni. 
Intet blad i august. 

Adresseændring: Henvendelser 
om adresseændring og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen på 
e-mail-adressen: 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 lO 06 54 
Kristian Elkjær Kristensen 
Lene Svingel og 

Anette Frost Jensen 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen 
dækker de tre 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 
opkrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er lOS kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 410 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er lOS kr. 
Forskellen 235 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@ 
dsr-online.dk). Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1/1,1/4, l /log 1/10). 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 måneder, accepteres kun mod 
betaling af kontingent for perioden fra 
udmeldelsen til genindmeldelsen . 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker ikke automatisk. 
Man er medlem og kontingentpligtig, 
indtil gyldig udmeldelse har fundet 
sted, uanset om DSR's faciliteter og 
aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først 
finde sted ved en restance svarende til 
1/2-1 års kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren . 

-

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
5003466 

Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 39296326 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 
e-mail: formand@dsr-online.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 23 42 78 
e-mail : kasserer@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52 , l. th. 
2720 Vanløse 
tlf. 20761737 
e-mai!: sekretaer@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Sune Korreman 
Tagensvej 112, 1 tv. 
2200 København N 
Tlf. 24442746 
e-mail: kaproning@dsr-online.dk 

Instruktionsrochef: 
Neel Pryds 
Carl Johans Gade 10, 2 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 28182977 
e-mail: instruktion@dsr-online.dk 

Motionsrochef: 
Søren Ellersgaard Nielsen 
Sorrentovej 11, st. mf. 
2300 København S 
Tlf. 3 1907924 
e-ma il: motion @dsr-onlme.dk 

Langtursrochef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Vennemindevej 20, 4.tv 
2100 København ø 
tlf. 21 47 75 76 
e-mail : langtur@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Mette Lybæch 
Marienda lsvej 340, 3 th. 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 61 65 1536/32 13 15 36 
e-mail : kajak@dsr-onl ine.dk 

Sportsrochef: 
Ulrik Ralfkiær 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, 3 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 22 76 52 32 
e-mail: sport@dsr-online .dk 

Husforvalter: 
~Iads Rasmussen 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
Tlf. 51 90 98 41 
e-mail: husforvalter@dsr-online.dk 

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 45885886 

Michael Remod 
Spangbergsgade 7, 4.tv. 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 29 2342 78 

Materielforvalter: 
Rasmus Skou 
e-mai l: materiel@dsr-online.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
OSR, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e-mail: 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, 1 tv. 
2300 København S 
tlf. 26 70 06 54 
e-mail: bladet@dsr-online.dk 

Barudvalget: 
Poul Oanstrup Andersen 
Laksegade 14, st . 
1063 København K 
tlf. 30 71 31 44 
e-mai l : baren@dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlotten lund 
tlf.: 39680319 
e-mai!: hander
sen78@hotmail.dk 
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@jDPOST) @ 
pp DANMARK 

Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55,2100 Kbh. ø 

Arets første btJd pil vandet med Søren Bech ved roret. Herligt ser det ud 
- en ny sæson er klar til at blive indtaget (Foto: Lars Bundesen) 



Orienteringsløb forår 2010 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

16.maj Div.match Store Dyrehave Allerød OK 

DSR's Venners generalforsamling 

Ved den årlige generalforsamling i DSR's Venner, der fandt sted d. 19. 
marts 20 l O bød aftenen som vanligt på middag med gule ærter og efterføl
gende æbleskiver. Hertil bød Erik Beckers brændevinslegat på snaps og 
solbærrom. 
Det var en dejlig aften i gode venners lag. 

På bil/ede t ses et par af Vennerne, der venter i kø på de gule ærter. Vores kok, Henrik, stod for 

menuen. (Tekst og foto: Lars Bundesen) 
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Traditionen tro hejses flaget den sidste søndag i marts, som symbol på, at en ny sæson i OSR er 
startet Her ses (fra venstre) Langtursrochef Laurits Rauer Nielsen og Flemming Jensen i fuld 

gang med de indledende manøvrer (Foto: Lars Bundesen) 
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Kære kajakroere 

Torsdag d. 25/3 - 2010 var der sæsonopstartsmøde i kajakafdelingen i 
DSR. Vi havde i kajakudvalget valgt nogle fokuspunkter, som vi gerne 
ville vende med klubbens aktive kajakroere. 
Der var omkring 25 personer til mødet, en stor gruppe af overflyttere fra 
andre klubber, nogle aktive kajakroere og selvfølgelig kajakudvalget. 
Som kajakudvalg meldte vi klart ud, at vi har brug for jeres hjælp, hvis der 
skal sættes nye og flere projekter i værk. 
Vi har i år taget initiativ til at ændre instruktionen, så der i år udelukkende 
bliver forårsinstruktion. Vi tror, mange af pingvinerne, der får kajakret om 
efteråret, ikke får den fornødne rutine til at føle sig sikre i kajakken til den 
næste forårssæson. Vi vil instruere det samme antal pingviner, så det bliver 
et aktivt forår omkring kajakskuret. 
I maj vil vi arrangere et par søndage med brunchroning, hvor alle frigivne 
kajakroere er velkomne. På dagen sætter vi hold efter niveau, så alle gerne 
skulle få en god oplevelse. 
Der er igen i år rigtig mange overflyttere fra andre klubber. Vi har opfor
dret dem til at komme til de almindelige introaftener i klubben, så de også 
hører om klubbens mange tilbud, historie, får rundtur og så videre. Men i 
år holder vi også en samlet introduktion for kajak-overflyttere fra andre 
klubber. 
Kajakpolo er nyt i klubben og der er nogle engagerede kajakroere, der vil 
sætte disciplinen mere i system, så hold øjne og øre åbne. 
F or at gøre logistikken omkring både ture og løb lettere, har vi valgt at 
indkøbe en ny og mindre kajaktrailer, der kommer til at stå tæt på klubben. 
Vi håber, at der i sommer således bliver arrangeret mange ture og løbs
deltagelsen bliver høj. 
I år bliver klubmesterskaberne afholdt i forbindelsen med fødselsdagsfe
sten, som jo arrangeres af kajakafdelingen. Vi satser derfor på, at rigtig 
mange af jer vil deltage i klubmesterskaberne j kajak og ser frem til en 
festlig dag - så få endelig nogle kilometer i armene. 
Og ha' en rigtig god sæsonstart. 
De bedste hilsener på kajakudvalgets vegne. 

Mette Lybæch, Kajakrochej 
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Kap- & sportskalender 2010 

Maj 
• Den 22.-23. 
• Lørdag den 29. 

Juni 
• Lørdag den 5. 

• Lørdag den 12. 
• Lørdag den 26. 

Juli 
• Den 3.-4. 

Copenhagen Open, Gladsaxe Rostadion 
Langdistance Vejle 

Sydhavs Regatta og l. afd. af 8GP/4GP, 
Maribo Sø 
Langdistance Humlebæk 
Langdistance Arhus 

Sorø Regatta, Sorø Sø, udtagelse afUl9 og 
U23 landshold 

Kajakløbskalender 2010 

Maj 
• Lørdag den 8. 
• Den 15.-16. 

Juni 
• Lørdag den 19. 

Juli 
• Søndag den 31. 
• Søndag den 31. 

Suså-løbet 
Kortbane + Maraton - Marjbo 

24 Timers Kajakstafet, Hvidovre 

Amager Strandpark Rundt 
Fyn Rundt 
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Standerhejsning - nu med uropførelse 

Vejrudsigten i dagene op til søndag d. 28. marts havde truet med regnvejr, 
men det holdt tøli, og vejret var da ganske nogenlunde for årstiden og den 
sidste is på vandet forsvundet, da en pæn flok medlemmer - både gamle og 
nye - blev budt velkommen til den nye sæson af formand Hans G. Olsen. 
Båddåb var der ikke denne gang. Så hvis der er nye både i udsigt til klub
ben, vil de blive døbt ved en senere lejlighed. Til gengæld bød stander
hejsningen på en uropførelse ved Studentersangeme af Johs. V. Jensens 
roerhymne "Bær den lange Baad af Skuret" med ny melodi af Brian Grøn
bæk Jensen. Efter det oplyste er det tidligere kaproningschefRune Gartner, 
der har været initiativtager til at få lavet en ny melodi til sangen. 
Sangen var oprindeligt skrevet til indvielsen af DSR's klubhus i 
Kalkbrænderihavnen d. 13 . juni 1920 med melodi af P. Gram. Som for
manden henviste til i sin tale ved standerhejsningen, fremgår det af DSR's 
jubilæumsskrift fra 1942, at "den blev de første år sunget ofte ved festerne, 
men melodien har været for vanskelig, så den har ikke været brugt de 
senere år." Den har formentlig heller ikke været meget i brug i de efterføl
gende knap 70 år! 
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Bevilling af langture i DSR 

Der skal altid søges om at få bevilget langtur til ture udenfor DSR's dag
lige rofarvand i følgende tilfælde: 

• Når der anvendes en DSR båd 
Når et medlem af DSR skal/kan fungere som styrmand 

Undtaget herfor er dog dagsture med udgangspunkt i klubben, jf. regle
mentet (eksempelvis ture til Flakfortet, Amager rundt eller dagsture til 
Helsingør) . Den ansvarlige styrmand skal dog være Langtursstyrmand. 

Endvidere skal der søges om at få bevilget langtur, hvis der er tale om ture 
i dagligt rofarvand, der strækker sig over flere dage. Her kan den ansvar
lige stynnand være korttursstyrmand. 

Langtursansøgningen skal fremsendes til en af de personer, der er nævnt 
nedenfor, som er bemyndiget til at bevilge langtur. Alternativt indsættes 
ansøgningen i langtursmappen, og der gives besked til en af nedenstående 
personer. 

Langtursansøgning skal fremsendes så tidligt som muligt i planlægnin
gen og skal indeholde følgende: 

Angivelse af ansvarlig styrmand/ansvarlige stynnænd 
Angivelse af roere (der alle skal have ro-ret) 

• Beskrivelse af planlagt rute 
Tidsrum for turens gennemførelse 
Angivelse af hvilken bådtype, der ønskes bevi 1get. 

Langtursstynnanden meddeles i forbindelse med bevilling af turen, hvilken 
båd der er tildelt. 

Følgende er bemyndiget til at bevilge langture i DSR: 

• Laurits Rauer Nielsen (Langtursrochef) langtur@dsr-online.dk 
Ulrik Ralfkiær (Sportsrochef) sport@dsr-online.dk 
Pia Abo 0stergård (Sekretær) sekretaer@dsr-online.dk 

Motionsrochef Søren Ellersgaard Nielsen (motion@dsr-online.dk) kan 
bevilge ture i dagligt ro farv and med overnatning. 

Af Laurits Rauer Nielsen, 
Langtursrochef 
12 
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Hjelmsjo 2010 

I år ligger årets Hjelmsj6-tur i perioden 
fra fredag den 16. juli kl. ca. 14.00 til søndag den 1. august kl. ca. 18.00. 

Vi har igen i år tre weekender, og vi håber, at dette giver en mere ensartet 
fordeling, så flere får mulighed for at deltage i lejren. 

Til de medlemmer, der ikke har været med før, kan vi fortælle, at Hjelmsj6 
er en enestående mulighed for at stifte bekendtskab med sculler- og kajak
roning på stille søvand. Vi vil kraftigt opfordre til , at man deltager i sculler
instruktionen i Svanemøllehavnen inden turen. Ud over gode rooplevelser 
byder turen også på godt socialt samvær. 

Hjelmsj6 ligger i Sverige ca. 55 km nord for Helsingborg. Det er et 
rostadion med markerede baner. Vi medbringer selv klubbens både. 

Der er mulighed for at sove på sovesal, dog er der et begrænset antal 
sengepladser (ca. 20), så vi tilråder, at man tager sit eget telt med. Der kan 
maks. være 45 personer pr. dag i lejren. Der er gode badefaciliteter og 
sauna. Klubhuset har et udmærket køkken, hvor vi selv laver mad. Alle 
deltager i indkøb, madlavning og rengøring. 

Dagsprisen i år er 150,- kr. alt incl. Dog er mindstebetalingen 450 kr. 

Der er mere infonnation og tilmelding via internettet på: http: // 
www.hansen25.dklhjelmso 

Der er informationsmøde torsdag den 27. maj 2010 kl. 20.30. 

Der vil blive sendt mail ud via DSR's officielle mailingliste samt sat opslag 
op på opslagstavlen i Slyngelstuen, når tilmeldingen starter tirsdag den 
25. maj 2010. 

Med venlig hilsen 
Hjelmsjo-juntaen 
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~POST) @ 
pp DANMARK 

Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55 , 2100 Kbh. ø 

Scl er der kommet gang i langturene anno 2010, og i Kr. Himmelfartsferien var der DSR ture til 

Mde Flensborg og Fanø. Her et glimt fra Flensborgturen, hvor alle ni roere med stor tilfredshed 

nclede helt til Sønderborg. Læs mere i næste nummer af DSR bladet (Foto: Marianne Bentzen) 
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En stor personlighed fylder år. Æresmedlem af OSR Herbert Marcus fylder den 20.juni 

95 år og et meget stort tillykke skal lyde her fra redaktionen. Læs mere inde i bladet om 
ildsjælen Herbert Marcus (Foto: Marianne Bentzen). 
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Eskild Ebbesen slået til ridder af Dannebrog 

Danmarks nok bedst kendte roer, multi
guldvinderen Eskild Ebbesen, er af 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe 
tildelt ridderkorset af Dannebrogorde
nen. 
Han var for nylig i audiens for at takke 
for ridderkorset. 
Et stort tillykke til Eskild! 
Vi håber at få ham at se med ridder
korset i klubsammenhæng på et tids
punkt. 

Af Lars Bundesen 

Man kan blive hædret på mange niveauer .. ! Her er det Jens Voigt, som til hjælperfesten modtog 

en sjov erkendelse for altid at være parat til at give en ekstra hjælpende hånd uanset om det er 
kørsel af både eller reparation af badeværelsesdør i DSR to dage før festen (Foto: Lars 

Bundesen) 
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Kap- & sportskalender 2010 

Juni 
• Lørdag den 5. 
• Lørdag den 12. 
• Lørdag den 26. 

Juli 
• Den 3.-4 . 

August 
• Lørdag den 14. 
• Den 14.-15 . 
• Lørdag den 21 . 
• Lørdag den 21 . 
• Søndag den 22. 
• Lørdag den 28 . 
• Lørdag den 28 . 

Sydhavs Regatta og 1. afd. af 8GP/4GP, Maribo Sø 
Langdistance Humlebæk 
Langdistance Århus 

Sorø Regatta, Sorø Sø, udtagelse afU19 ogU23 
landshold 

Langdistance Randers 
Holstebro Regatta og Argangsmesterskaber 
Skolekaproning 
Udtagelsesregatta, EM og Baltic Cup 
2. afd. af 8GP/4GP, Gladsaxe Rostadion 
DM afslutning Langdistance DSR 
NRV-Regatta, Haderslev Dam 

Kajakløbskalender 2010 

Juni 

Juli 

Lørdag den 19. 24 Timers Kajakstafet, Hvidovre 

Søndag den 31. Amager Strand park Rundt 
Søndag den 31 . Fyn Rundt 

August 
Søndag den 15 . 
Søndag den 15 . 

• Den 20.-22. 

Vordingborg 
Thurø Rundt 
Bornholm Rundt 

• Søndag den 29. Esrum Sø Rundt 
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Herbert Marcus 95 år 

DSR's ældste medlem, også anciennitetsmæ'ssigt, Herbert Marcus, fylder d. 
20. juni 95 år. 
Herbert Marcus blev medlem af DSR i 1940 og roede i et par år kaproning 
i letvægtsfirer. Han var bl.a. med til indvielsen afDSR's kaproningshus i 
Sydhavnen i 1942. Desuden var han kortvarigt medlem af DSR's dengang 
nystartede ski- og orienteringssektion. 
I september 1943 måtte Marcus som mange andre flygte over Øresund til 
Sverige. En beretning om bl.a. hans tur i robåd over Øresund med arkitek
terne Poul Henningsen og Arne Jacobsen samt disses hustruer kan læses i 
DSR 's årbog for 1993. * I Stockholm var Marcus også aktiv roer, bl.a. 
deltog han i et otterløb med den svenske studenterroklub. 
Efter hjemkomsten til Danmark og DSR i 1945 var det langtursroningen, 
der blev hans foretrukne aktivitet. Gennem årene er det blevet til mange 
ture: i vore egne farvande, langs de norske og svenske kyster, på 
Rhonefloden og de tyske floder, på Moldau og Elben de 750 km fra Prag 
til Berlin, på Themsen og i Skotland og de masuriske søer i Polen. I 1998 
deltog Marcus i sin sidste langtur, FISA-turen Cognac-Atlantique i Frank
ngo 
Ud over langturene har også scullerroningen været en del af roaktiviteten 
indtil for godt en halv snes år siden. Også som kaproer har Marcus været 
aktiv i en høj alder. Han styrede således i 1995 en 4-åres ved DM. 
Fra 1982 og indtil for få år siden var Marcus også en del af det såkaldte 
tirsdagshold, en gruppe af ældre roere, der hver tirsdag mødes til en rotur. 
Marcus er nu ikke længere aktiv som roer, men møder trofast op til bl.a . 
den årlige standerhejsning. 
Marcus var i 1992 hovedarrangør af DSR's 125-årsjubilæum og modtog 
som tak for denne indsats klubbens udmærkelse Papirkniven. På general
forsamlingen i 1996 blev Herbert Marcus udnævnt til æresmedlem af DSR 
grundet sin mangeårige indsats for klubben. 
Han er endvidere formand for foreningen DSR's Venner. 
Redaktionen ønsker Herbert Marcus et stort tillykke med fødselsdagen! 

Af Lars Bundesen 
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Grundlovslur med grill 

Lørdag den 5. juni tager vi på en hyggelig rotur med efterfølgende grill i 
klubben. Om turen går nordpå til Bellevue eller Taarbæk eller til 
Margretheholms Havn kommer an på vinden, men under alle omstændig
heder bliver det en tur på 15-18 km, hvor alle kan være med. 

Når vi kommer hjem, tænder vi op i grillen på terrassen og nyder vores 
grillspyd og pølser i eftermiddagssolen. Medbring hvad du har lyst til at 
lægge på grillen til frokost samt drikkevarer, så sørger vi for kullene m.m. 

Alle er velkomne - også ikke-frigivne kaniner, dog i det omfang der er 
instruktører med. Lav derfor gerne en aftale med en instruktør i forvejen. 
Tilmelding på Groupcare (anfør det hvis du er instruktør eller ikke-frigivet 
kanin). 

Vi mødes til roning klar kl. ll. 

Mange hilsner 

Motionsudvalget 

Af Naja Riegels 
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Vil du gerne lære at styre en otter? 

Så er her et tilbud for dig, for igen i år udbyder DSR et otterstyrmandskur
sus for interesserede. 

FOlmålet med kurset er at sætte aspiranten i stand til at tage otter
styrmandsret. Forløbet vil tage udgangspunkt i forskellen mellem otteren 
og fireåres både, herunder: 

• Forskelle i manøvreevne og manøvrering. 
• Forskelle i at sætte otteren i vandet og tage den op. 

Tips til, hvordan man sætter otteren og får den til at fungere. 

Da kurset er lagt an som et seminar, er kravet for deltagelse styrmandsret 
fra DSR, god kommandoforståelse og solid styrmandserfaring. . 

Kurset ventes afholdt ultimo juli og primo august efter nærmere aftale. 

Hvis du er interesseret, så kontakt christen.krogh@webspeed.dk inden den 
15. juni eller hurtigst muligt derefter. 

Om styrmandshold bliver oprettet, afhænger naturligvis af, om der er de 
nødvendige 9-10 interesserede. 

Af Christen Krogh 
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Musikaften medlars og Pernille 
- med flere og nye sange 

Torsdag d. 17. ]', ~U.llftt!'J~ v verandaen optræder vi igen med egne 
Pernille på vokal. sange - Lars 

of the Mermaid, andre er helt nye eller 
. .. ... . 

Alle er 
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Fødselsdagsfest i DSR 

Id. 23.00 åbnes dørene 

Vi glæder os t il at se jer. 

Kaj<lkudvalget 

Scullerinstruktion 2010 

Scullerinstruktionen i Svanemøllen kommer i år til at foregå i uge 25 
til og med uge 28 samt uge 32 til og med 34. I uge 29-30 vil instruk
tionen fortsætte på Hjelmsjo. 
Nærmere information om tidspunkter mm. for instruktionen vil følge 
på hjemmesiden og freda gsmail. Husk, at du for at kunne få sculler
ret skal have roret og teoretisk styrmandskursus. 

Af Birgitte Sørensen 

Sankt Hans aften med DSR - Onsdag den 23. juni 
Amager Strandpark. Roning. Hekse. Bål. Godt selskab. 

Højt humør. Glat vand. Picnic kurv. 

Hvis du kan sige ja til nogle af disse punkter, skulle du overveje at fejre 
Sankt Hans aften med dine rovenner. Vi mødes på bådpladsen kJ.17.00 og 
ror ud til Amager Strandpark, hvor vi finder et stort bål at sætte os ved og 
spise vores egen medbragte mad. Vi forventer at være tilbage i klubben 
omkring k!. 22.00 . 

Med venlig hilsen 

Motionsudvalget 

Af Kristian Hansen og Diana Luthmann 
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Styrmandslauget inviterer på Pub Crawl 

• Vi mødes på Cafe Bopa 

• L~rdag, den 12.juni kl. 20:00 

• Husk kontanter 

Af Helmut Muller 

Lagkageaften i Gefion 

Gefion afholder tirsdag d. 15. juni fra kl. 18 sin traditionelle lagkageaften, 
hvor der bydes på en lang række dejlige kager. 
Adgangen til lækkerierne koster 50 kr. 

Af Lars Bundesen 
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Leveregler 

Køkkenudvalget har i samarbejde med kokken valgt at lave en række 
leveregler, der skal gøre det rart for alle at spise nede i DSR og give kokken 
et godt arbejdsmiUø. 

• Du må gerne tage en kande vand med ned på bordet 
• Er kanden tom? Få barpersonalet til at fylde den - du skal IKKE 

selv gå ud i køkkenet 
• Lad være med at fylde flere glas med vand - du kan sagtens nøjes 

med et 
• Sæt din tallerken på afrydningsbordet, så snart du er færdig med at 

spise 
• Spørg kokken, om det er OK, at du tager 2. gang af kød o. lign. - der 

skal være nok til alle 
• Respekter, at køkkenet er en arbejdsplads 

Af 
Mette Berner Christensen 
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Teknik+ er tilbage! 
eller: Man kan altid blive bedre! 

Kunne du godt tænke dig at komme til at ro bedre, men har du ikke tid eller 
lyst til at deltage i klubbens træningstilbud? Så er her et tilbud for dig. 

Vi mødes på søndage kl. 12.15 samtidig med motionsroningen. Her sætter 
vi både og tager af sted. Bådene markeres med rødt bånd i standeren, så de 
kan genkendes fra motorbåden, hvorfra garvede instruktører tager et kig på 
din roning og retter eventuelle fejl. Når motorbåden er taget af sted for at 
kigge på de næste, arbejder du selv videre med det tekniske. 

I år vil vi teste interessen for initiativet ved at udbyde en begrænset række 
Teknik+ gange. Vi mødes følgende søndage: 

• l3 . juni 
·27. juni 
• 4. juli 
·29. august 

Uanset hvilket niveau du ror på, er du velkommen! 

På gensyn! 

Christen Krogh 

6 

Herbert Marcus med sin kone Irena ved sin side er altid på 

pletten i DSR sammenhæng. Her ses de under indvielsen af de 

nye baderum (Foto: Birgitte Wraae Frydendahl) 

Da det nok er de færreste afDSR's nuværende medlemmer, der har læst 
den pågældende beretning, vil den blive søgt lagt på hjemmesiden snarest 
muligt. En omtale af den pågældende dåd kan også ses på DIF's hjemme
side: http://www.dif.dklOmDIFlForside/Nyheder/2004/01 / 
20040130_14.aspx. 
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Aktivitetskalender 2010 

Juni 
• Tirsdag den O l. 
• Lørdag den 05. 
• Lørdag den 05. 
• Lørdag den 12. 

Søndag den 13 . 
• Tirsdag den 15. 
• Torsdag den 17. 
• Lørdag den 19. 
• Lørdag den 19. 
• Den 21.-26. 
• Onsdag den 23 . 
• Lørdag den 26. 

Søndag den 27. 

Juli 
• Den 03.-11. 
• Søndag den 04. 
• Tirsdag den 06. 
• Den 16.-0I.aug. 
• Fredag den 23. 

August 
• Tirsdag den 03. 
• Torsdag den 05. 
• Lørdag den 21. 
• Fredag d~n 27. 

4 

Bestyrel~esmøde 

Deadline på julibladet 
Grundlovstur med grill 
Pub Crawl 
Teknik+ kl. 12.15 
Lagkageaften i Gefion 
Musikaften k\. 20 
Klubmesterskaber 
Fødselsdagsfest 
Langtur til Skt. Petersborg 
Sankt Hans 
Midnatstur 
Teknik+ kl. 12.15 

Sommerlangtur til Sankt Anna skærgård 
Teknik+ kl. 12.15 
Bestyrelsesmøde 
Hjelmsjo 
Måneskinstur 

Bestyrelsesmøde 
Deadline på septemberbladet 
Kanindåb + fest 
Måneskinstur 

() -() 
N 
C 
>-..... 
CV 
m 
C 
CV --

Etaper: 

Svendborg - Faaborg 33km 
Faaborg - Assens 44km 
Assens - Middelfart 40km 
Middelfart Bogense 41 km 
Bogense - Bregnor /Kerteminde 40km/81 km 
Kertemmde - Nyborg 20km 
Nyborg - Svendborg 37km 

www.seachallengefyn.dk 
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DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
I nd læg kan naturligvis og s~ 
frem sendes p~ cd -rom til DSR med 
att. til redaktionen . 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken p~ kontoret i b~dhallen. 
Det er mest praktisk for redaktionen , 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer t il e-ma ils og IKKE som tekst 
direkte i maiis. Alle indlæg til bladet 
ska l forsynes med navn p~ forfatter 
og evt. ansvarligt udva lg inde i selve 
teksten. Medsendte fo tos ska l hels t 
være med fotogra fnavn og evt. 
billedtekst. 
p~ forh~nd ta k. Redaktionen. 

Deadlines 

Jul i bladet: 
Deadline den 5. juni. 
Intet blad i august. 
September bladet: 
Deadl ine den 5. aug. 

Adresseændring: Henvendelser 
om adresseændring og mang lende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen p~ 
e-mail -adressen: 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
Kristian Elkjær Kristensen 
Lene Svingel og 

Anette Frost Jensen 
Lars Bundesen 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1. 200 eksemplarer 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes p~ 
kontorets dør i b~dhallen. Indbetalingen 
dækker de tre første m~neders 
kontingent. 

Kontingent 
Opkræves kva rtalsvist forud v ia giro. Ved 
overskridel se af beta lingsfrist p~lægges 
et gebyr p~ 25 kr. pr. rykker. Hvis rykker 
krydser fo rsinket indbeta ling, kan der 
ses bort fra rykker, men gebyret vil blive 
opkrævet det fø lgende kvartal. 
Kontingentet er 705 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgrup pen 20 -24 ~r 
betaler 470 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartal s kontingent dog er 705 kr. 
Forskellen 23 5 kr. modregnes ved 
opkrævning en det følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldelse ska l ske skriftligt t il DSR's 
kontingentkasserer, enten v ia 
snailma il elle r e-mail (kontingent@ 
dsr-online .dk). Udmeldelse ska l ske med 
mindst 3 dages varsel t il en 
kva rta lsm~ned (1/1,1/4,1/7 og 1/10) . 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 m~neder, accepteres kun mod 
betaling af kontingent for perioden fra 
udmeldelsen ti l gen indmeldelsen. 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker ikke automatisk . 
Man er medlem og kontingentpligtig , 
indtil gyldig udmeldelse har fundet 
sted, uanset om DSR's faci liteter og 
aktill iteter benyttes. Eksklusion vil først 
finde sted ved en restance svarende ti l 
1/2-1 ~rs kontingent, og restancen vil om 
nødvend igt blive inddraget ved inkasso . 
All e omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget SS, 21 00 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
5003466 

Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 39296326 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 
e-mail : formand@dsr-online .dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
t lf. 29 23 42 78 
e-mail: kasserer@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia ø stergaa rd 
Bogholder Alle 52, l. th. 
2720 Vanløse 
tlf. 20761737 
e-mail: sekretaer@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Sune Korreman 
Tagensvej 112, 1 tv. 
2200 København N 
Tlf. 24442746 
e-ma il : kaproning@dsr-on line.dk 

Instruktionsroehef: 
Neel Pryd s 
Carl Johans Gade 10, 2 tv. 
21 00 København ø 
Tlf. 28182977 
e-mail : instruktion@dsr-onl ine.dk 

Motionsroehef: 
Søren Ellersgaard Nielsen 
Sorrentovej 11, st. mf. 
2300 København S 
Tlf. 31907924 
e-mai l : motion@dsr-on line.dk 

Langtursroehef: 
Laurits Rau er Nielsen 
Vennemindevej 20, 4 .tv 
21 00 København ø 
tl f. 21 477576 
e-mail : langtur@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Mette Lybæch 
Mariendalsvej 340, 3 th . 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 61 65 15 36/32 13 15 36 
e-mai l: kajak@dsr-on line.dk 

Sportsroehef: 
Ulrik Ralfkiær 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, 3 t v. 
2100 København ø 
Tlf. 22 76 52 32 
e-ma il : sport@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mads Rasmussen 
Strandvænget 55 
21 00 København ø 
Tlf. 51 909841 
e-mail: husforvalter@dsr-onl ine.dk 

Orienteri ngssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 45885886 

Michael Remod 
Spangbergsgade 7, 4.tv. 
2100 København ø 
tlf. : 39 20 68 38 

Johan Frydendah l 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. : 29 23 42 78 

Materielforvalter: 
Rasm us Skou 
e-mail: materiel@dsr-online.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strand vænget 55 
2100 København ø 
e-mail : 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, l tv. 
2300 København S 
t lf. 26 70 06 54 
e-mai!: bladet@dsr-onl ine.dk 

Barudvalget: 
Poul Oanstrup Andersen 
Laksegade 14, st. 
1063 København K 
t lf. 3071 3144 
e-mail: ba ren@dsr-on line.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39680319 
e-mail : hander
sen78@hotmail.dk 
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~JpOST) 
pp DANMARK 

Msender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh. ø 

Asta Latjomaa og hendes kæreste Jakob Øjvind Nielsen fra Københavns Roklub fik sølvmedalje i 
mix double i Men's Masters·løbet ved forårsregattaen på Bagsværd Sø den 22. maj. overgået 

med et sekund af en båd fra Sorø (Foto:Anja Falk Riecke) 
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c.1sberg 
VesIeIfEIedvej 100. kbh. V 
Tlf. 33 Z133 'Z1 
WIIW.carIsberg.dk 

OInsHBmk 
SIraneMjen 8 
2100 KabeIVIavn ø 
WIIIW.dallSkebilM.cIc 

Frlullsland 
Frederiksborggade 52. Kbh. K 
Tlf. 33 14 51 50 
WIW.fJadl!land..cIc 

Claus V Hansen Bådudstyr 
'IoRIngboIggade 98 
2100 Kabemavnø 
D.35551520 

Augger F.v« 
Jagtvej 219 
11'.39184113 
Lyngbyvej 12 
Tlf. 392969 95 
Nm". FfIIavnsgade 21 
Tlf. 3538 39 01 

Holte VWllllger 
ØsEItmgade 106, Kbh. ~ 
Tlf. 35 43 04 15 
www.hDlleWllager.dk 

SA-EL vJLeif Welborg 
PIiI~ Schausvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. J8 88 19 09 

ØbroTreAlS 
Riniersgade 23-21 
2100 K.IIbemavn ø 
Tlf. 35 42 16 57 

Kalendere 

Scullerinstruktion 

Kærlighed på vand 

Kanindåb 

Kraftkalas 

Kaninlangtur 

Flensborg Fjord 

Tak for musikken 

Slagsang for DSR 

Svanemølle Strand 

Lyse tider 

F a vori tleverandører 

Kontaktinfo 

Indhold 

Hektisk aktivitet med robtlde, sej/btlde og et par kajakker uden for billedet - ja "en 
sommerdag" ved OSR (Foto: Marianne Bentzen) 

4-5 

6 

7 
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10 

12 

17 

18 

20 

21 

22 

23 
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Ny badestrand på Østerbro 
Søndag den 20. juni var der officiel indvielse af den nye 4.000 kvadratme
ter kunstigt anlagte badestrand i Svanemøllebugten - et stenkast fra DSR. 
Trods de tunge sorte skyer, som truede med regn , så var mange mennesker 
mødt op for at overvære åbningen, som på festlig vis bød på et 
tambourkorps anført af klovne; politiske taler fra podiet; livreddere a la 
Baywatch og en ægte strand-snor, som blev klippet i dagens anledning. 
Om strandparken blev der i talerne bl.a. sagt: "Brug den og pas godt på 
den," og Københavns Teknik- og rniljøborgmester, Bo Asmus Kjeldgaard 
lagde vægt på, at badestranden skal bruges både sommer og vinter i kraft af 
vinterbaderne og være med til at gøre København til en grøn og blå storby. 
Af stor interesse for os, nævnte formanden for Østerbro Lokaludvalg Torkil 
Groving, at han håbede, at stranden ville medvirke til et endnu tættere 
samarbejde med roklubberne og sejlklubberne i fremtiden. 
Som kajakroer har man længe kunne følge arbejdet ude i vandet, og nu står 
også den 130 meter lange mole klar med bænke hele vejen ud . 

Svanemølle-stranden blev vedtaget i 2007 og har siden været forelagt 
Naturklagenævnet. UV-teknologi sørger for at dræbe bakterier fra rens
ningsanlægget. 

Hvis nogen skulle få lyst til at benytte stranden, er der livreddere k!. 10-18 
og med tiden er det muligt, at anlægget udvides med omklædning og 
sauna. 

Tekst ogfoto af Marianne Bentzen 

Nu kommer der strand/iv i Svanemøllebugten 

( . 

'. 

Kap- & sportskalender 2010 

Juli 
• Den 3.-4. 

August 
• Lørdag den 14. 
• Den 14.-15. 

Lørdag den 21. 
Lørdag den 21. 

• Søndag den 22. 
• Lørdag den 28. 

Lørdag den 28. 

Sorø Regatta, Sorø Sø, udtagelse af U 19 og 
U23 landshold 

Langdistance Randers 
Holstebro Regatta og Argangsmesterskaber 
Skolekaproning 
Udtagelsesregatta, EM og Baltic Cup 
2. afd. af 8GP/4GP, Gladsaxe Rostadion 
DM afslutning Langdistance DSR 
NRV-Regatta, Haderslev Dam 

Kajakløbskalender 2010 

Juli 
Søndag den 31. 
Søndag den 31. 

August 
Søndag den 15. 
Søndag den 15. 
Den 20.-22. 

• Søndag den 29. 

Amager Strandpark Rundt 
Fyn Rundt 

Vordingborg 
Thurø Rundt 
Bornholm Rundt 
Esrum Sø Rundt 
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Johannes V. Jensens roerhymne 

Som nævnt i majnununeret af bladet blev der til standerhejsningen uropført 
en ny melodi til en roerhymne af Johs . V. ~ensen. 
I 1998 fandt et daværende DSR-medlem, Karen Jensen, en samling af 
blandede digte af Johs. V. Jensen indeholdende en "Slagsang for Danske 
Studenters Roklub" og forespurgte til dens historie. 
Undertegnede kunne som daværende bladredaktør efter en søgning i DSR's 
75-års jubilæumsbog fra 1942 finde sangen, der er skrevet af Johs. V. 
Jensen til indvielsen afDSR's klubhus i 1920; det gamle klubhus, der var 
tegnet af Poul Henningsen og som nedbrændte i 1936. Klubhuset var 
placeret ca. der, hvor Paustian ligger i dag. 

Teksten til slagsangenJroerhyrnnen lyder: 
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Bær den lange Baad af Skuret! 
Væk med Hat og Vest samt Uret! 
Ud af Tiden, væk fra Byen, 
stævn mod Sundet under Skyen! 
Solbeskinnet Sprøjt for Boven, 
Pejling fjærnt af Kysten, Skoven
et med Bølgen, Blæsten, Skummet, 
Solen, Saltet, Dybet, Rummet. 

Saadan trak med Lyst de gamle 
Aaren i en Raaskinds Hamle. 
Stærk var Søen, stærk blev Haanden, 
øjet vaagent, aaben Aanden. 
Luft i Lungen, karske Vener, 
Udsyn, rankhed, stramme Sener! 
Mænd på Tofter bygget Landet. 
Vend som de dit Blik mod Vandet! 

Elsk din robåd! 

Sæsonen kører for fuldt solskin, og dermed breder de små gule og røde 
mærker sig også ud for flere og flere både i roprotokollen. Derfor er det tid 
til at få tætnet huller, lakeret skrammer og skruet løse beslag fast. Det sker 
på: 

Sommervedligehold: Lørdag den 7. august klo 10-16 

Materieludvalget opfordrer så mange som muligt til at møde op en eller 
flere dage og give vores både noget kærlighed. 

Ved fremmøde vil man 
kunne la fjernet sin røde 
svensknøgle. Slibningen 
vil være ledsaget af hygge 
og lidt til ganen! 

Mvh. 

Materieludvalget 
Af Birgitte Sørensen 

Her er nogle glade roere, som bl.a. elsker deres robfJd og 
altid giver den kærlighed ved hjælp af vedligehold - mød op 

denne sommerdag og given hånd med uanset svensknøgle 

eller ej (Foto: Marianne Bentzen) 
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Søndag fortsatte regnen - og vi tog på byvandring i Flensborg under Lars' 
fars kyndige vejledning i form af en meget velskrevet og nyttig guide. 
Flensborg viste sig at være en rigtig hyggelig by med mange velbevarede 
gamle huse, der gemte på spændende historier om det dansk-tyske forhold 
gennem ca. 500 år. Og hvem vidste f.eks. at Margrethe I boede i byen 
1410-12 på Duborg Slot og at hun døde (af pest?) på et skib i Flensborg? 
Et besøg på kirkegården blev det også til. Her ligger mange faldne danske 
og tyske soldater i krigen 1848-1850 begravede, både meget unge mænd og 
familiefædre. En problemstilling, der jo er sørgeligt aktuel med det danske 
engagement i Afghanistan. 

En stor tak til Marianne Bentzen og Lars Bundesen for at have arrangeret 
en fantastisk tur med både sportslige og kulturelle indslag - og tak til de 
øvrige deltagere, der var med til at gøre det til en rigtig hyggelig og munter 
oplevelse. Mange tak til Flensborg Roklub, Sønderborg Roklub og Gråsten 
Roklub, der gav os husly for natten og fri adgang til deres gode faciliteter. 

Af Jakob Skov og Anette Frost Jensen. 

Flotte fuldriggere i Flensborg Fjord (Foto: Lars Bundesen) 
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En tradition blev født, og succesen gentages! Igen i &r har vi allieret os med 
vores svenske kok, Henrik, som nok ved hvad han taler om, nck snakken falder 
på krebs + snaps. Krebsegi.ldet holdes i &r fredag d. 3. september kl. 18, og vi 
lover at det bliver et krebsegilde på ægte svensk maner med sk&nske 
drikkeviser under aftensoLen ... Efter middagen er der fredags bar for alle. 

Billetprisen bliver ca. 200 kr., som inkluderer rigeligt med krebs, en snaps, en 
ægte svensk øl, brød og ost, hagesmæk, en sjov hat og hvad der ellers hører 
sig til. Øvrige drikkevarer inkl. supplerende snaps kan købes i baren. 

Sæt kryds i kalenderen nu og hold øje med klubbens nyhedsmail for nærmere 
information omkring billetsalg. Der udbydes kun s& mange billetter, at vi kan 
være på verandaen i tilfælde af dårligt vejr. 

Med venlig hilsen, 
Krebsejuntaen (Anne Jensen, Naja Riegels & Morten Jensen) 
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De erfarne langturs roere havde fablet om irish coffee lige siden 
planlægningsrnødet i DSR - en af de absolutte forglem-mig-ej ting var 
hjulpiskeren (til flødeskum) - faktisk på linie med søkort og kompas - og 
nu var øjeblikket kommet, da vi med kolde næser var vandret hjem fra 
byen. Stor var skuffelsen, da indkøbsjuntaen havde "glemt" en af ingredi
enserne - den væsentligste, vil nogle hævde. Det skal her indskydes, at 
juntaen bestod af to jyder og en "køvenbavner". Hvem har vel hørt om en 
jyde, der køber sprut i Danmark, når man er på vej til Flensborg? Køben
havneren - opvokset i whisky-bæltet - så ligesom ikke problemstillingen 
på samme måde. Det blev til en karton rødvin i Sønderborg - i festlig 
stenming. 

Turen gik fredag tilbage til Gråsten, forbi Dybbøl Banke i smukt solskins
vejr, som holdt det meste af dagen og med en vind på 5-7 m/s fra V. Vi 
havde følgeskab af de mange smukke sejlbåde lige til Gråsten, hvor Ole 
Ernst havde sørget for adgang for os. En af vore både kom foruroligende 
tæt på løbske pæle til en forhenværende bådebro -- men en ulykke blev 
heldigvis undgået. 

Alle turdeltagerne foreviget af hjælpsomt ungt menneske i Gråsten. Slottet ses i baggrunden. Fra 

venstre mod højre: Ellen, Michael,Anders,Anne, Jakob, Marianne, Peter,Anette og Lars. 
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www.peugeot.d k 

BILLIGT SERVICEEFTERSYN 
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Langturen på Flensborg Fjord 

Onsdag før Kr. Himmelfartsdag drog ni DSR'ere afsted i biler til Flensborg 
i øsende regnvejr. Vi skulle nemlig på langtur på Flensborg Fjord. Sent på 
aftenen efter en del motorvejskø, nåede vi frem til Flensborg Danske 
Roklub og blev hjerteligt modtaget af Maria, som forsynede os med diverse 
nyttige oplysninger om de både vi skulle låne og om farvandsforholdene. 
Så blev der pakket ud og den medbragte rødvin blev kvalitetstestet under 
planlægningen af morgendagens opgaver. Det blev også konstateret, at tysk 
er et underholdende sprog - den tyske nabo-klub hedder f.eks. "Paddle
Freunde" ! Turens gode stemning indfandt sig allerede første aften i Flens
borg. 

Torsdagen bød på spejlblankt vand og 4 m/s fra NV, og vi havde en utrolig 
smuk, men kold (5-11 °C) tur de ca. 40 km til Sønderborg Roklub, men 
heldigvis i tørvejr. Aldrig har så mange roere været så glade for deres 
skiundertøj , fleecetrøjer og strikkede huer! Enkelte optimistiske (eller 
autoritetstro?) roere havde fulgt DSR langturspakkeliste og medbragt 
shorts, badetøj og solcreme - men de to første viste sig at være ganske 
overflødige. Bådene, tre toere, Margrethe - " lidt tung i rumpen", Freja
"den lille frække" og Kong Svend - en ældre herre, som viste sig at være 
lettere inkontinent - var virkelig gode, specielt da vi fandt ud af, at Ellens 
solcreme med fordel kunne anvendes som alternativ til brun sæbe på Mar
grethes åre-gafler! Svends læk viste sig at være til at håndtere . Vi passerede 
smukke kystpartier med høje skrænter bevoksede med nyudsprungen 
bøgeskov - et landskab som et guldaldermaleri. De eneste andre robåde, vi 
mødte i løbet af de tre rodage på Flensb~rg Fjord var to firere fra Gråsten, 
de var en hel familieudflugt, med børn, unge og midaldrende roere, de 
hyggede sig vældigt. Ellers delte vi kun vandet med de mange smukke 
gamle træsejlere og moderne sejlbåde. 
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Peter i Lars ' båd ved indsejlingen til Sønderborg. I baggrunden flere af de mange flotte træsejlere 

og Sønderborg Slot. (Foto: Lars Bundesen.) 

Frokost picnic'en kunne indtages uden landgang på åben strand - stor 
begejstring for tøJTe fødder - der var nemlig en (høj ) bådebro - og en roer 
kan vel k latre. Stort kalas med makrel i tomat, torskerogn, kogte æg - au 
point O), Stryhns hjemmelavede - og højt humør. Trætte nåede vi til Søn
derborg og oplevede en smuk tur ind i havnen med de mange besøgende 
imponerende flotte, gamle sejlskibe, der skulle deltage i regattaen på 
F lensborg Fjord om lørdagen. Vi blev vel modtaget af Erling og hans kone 
og efter udpakning og bad besøgte vi på deres anbefaling Restaurant 
Colosseum. Et yderst delikat og muntert aftensmåltid blev indtaget. Specia
liteten var Kong Frederiks Livret - en uortodoks blanding af gullasch, 
pommes frites , hårdkogte æg, syltede rødbeder og rå løg - fusionskøkken 

på sønderjysk. 
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Kaninlangtur 2010 

Er du kanin? Kunne du tænke dig en hyggelig, sjov - og ikke mindst 
festlig - roweekend i selskab med andre kanin-kolleger? Så sæt allerede nu 
kryds i kalenderen, og tag med på DSR's traditionsrige kanin langtur i 
weekenden fredag den 17. - søndag den 19. september. 

Turen går fredag eftermiddag/aften til Rungsted Roklub, hvor vi spiser 
aftensmad og overnatter. Lørdag ror vi videre til Snekkersten, hvor vi 
spiser frokost , og herefter går det tilbage til Rungsted Roklub til festmid
dag og hygge lørdag aften. Søndag formiddag vender vi atter stævnen mod 
Svanemøllen med forventet hjemkomst til klubben midt på eftermiddagen. 

Distancen pr. dag er relativt beskeden (ca. 20 km), og det eneste krav til at 
deltage er, at du er kanin, har roret og har lyst til en naturskøn hygge
weekend i selskab med en masse andre kaniner. Turen henvender sig derfor 
både til racerkaniner, der ønsker en hyggetur, og for kaniner, der lige har 
fået roret, og som gerne vil udvide netværket og lære flere kaniner at 
kende. 

Turen starter fredag den 17. september på bådpladsen klokken 17, hvor vi 
pakker bådene, inden vi drager nordpå. Prisen for hele herligheden bliver 
cirka 2S0 kr. Der kan dog forekomme mindre efterregulering afhængig af 
det præcise budget. 

Deltagerantal er max. 3S personer, som fordeles efter først til mølle prin
cippet. Hold øje med Groupcare - der kommer opslag om tilmelding i 
begyndelsen af august! 

VIGTIGT! Alle tilmeldte kaniner inviteres til planlægningsrnøde: 

• Onsdag den 8. september k!. 20 i DSR (verandaen) 

Du møder her de andre deltagere, og vi aftaler alle de praktiske ting. 
Det er vigtigt, at du kommer til mødet, hvis du ønsker at deltage i turen! 

Med venlig hilsen Kaninlangtursudvalget (Lene Margrethe Martinsen, 
Jannie Fuglsang Sørensen, Gunilla Sommer & Lene Spanggaard) 

Af Lene Spanggaard 
10 

Indkøbstur til turens favoritleverandør - Superbest - arrangeredes hurtigt 
efter landgang. Jyderne fik ikke lov at gå alene, men fik følgeskab af 2 
københavnere, som sikrede de dyrebare dråber til irish coffee. Senere på 
aftenen var vi på en flot spadseretur i Gråsten Slotspark med mange 
smukke, særprægede tulipaner i livlige farver. Gråstens teenagere tilbragte 
fredag aften med at fiske gedder ved Slotssøen. Et par af ungersvendene 
indvilgede i at hjælpe os med et gruppe-billede. Kommentaren til, at vi var 
roet dertil fra Sønderborg: "Er det så ungdomsholdet for roerne?" -leveret 
med et flabet grin! Og vores yngste deltager var da kun 37 ...... . 

En glimrende aftensmad blev indtaget på cafe - og så endelig hjem til 
klubben og indtage irish coffee med masser af flødeskum. Stor jubel -
indtil en nævenyttig roer med iPhone fandt vejrudsigten for lørdag, som 
lovede regn og blæst fra middagstid! Diskussion om overordnet retning
indflydelsen fra irish coffee var evident - er Flensborg Sø eller SV for 
Gråsten? SV blev vedtaget ved afstemning. Vind fra NV varslet ti112-1S 
mis fra middag! Drastiske planer for morgendagen - op k!. 7, afgang kl. 9 
- og ingen landgang til frokost, men madpakker i stedet - stik mod lang
turs-tradi tionen! 

Inden afgang lørdag måtte vore to handymænd, Michael og Anders lige 
fikse et løst sæde og agterkantlisten på Freja - så har DSR også bidraget til 
bådvedligehold i Flensborg! Bådene blev pakket i rekordfart med stor 
rutine af de ansvarlige styrmænd. Turen startede i solskin med jævn vind 
fra NV, og forløb ganske roligt indtil vi kom tilOkseøerne, 8 km fra Flens
borg, hvor blæsten blev kraftigere og regnen satte ind. Vi nåede trætte, men 
velbeholdne frem, om end vind, strøm og bølger gjorde tillæg-n ingen ved 
Flensborg Roklubs ponton til en udfordring. Efter frokostmadpakken med 
landgangsøl(!), udpakning og rengøring af bådene trængte mange til en lur 
før aftenens middagsudflugt til Flensborg by. Et af klubbens unge medlem
mer måbede, da han så de mange sovende -gæster k!". 16 og de tomme 
øldåser - "Nå, I føler jer nok hjemme her!" - og det var ganske vist @. 

Lørdag aften bød på spadseretur i regnvejr ved Flensborg Havn med skibs
besøg og en god middag på restaurant. Aperitif'en blev tilberedt med tysk 
grundighed - SO min. for 7 Moj itos - men så var isen også håndknust! 
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Til alle Kaniner, baade nye som gamle ... 

KANINDAABV' 
Nys afsejlet fra de Sydlige Himmelstrøg, er en barsk 
udseende skare Mænd og Kvinder nu undervejs mod 
de Danske Kyster, hvor deres eneste Formaal haver 

at være at assistere ved dette Aars Kanindaab i 
Danske Studenters Roklub den 

21. August 2010 
Kl. 10.00 

Alle Kaniner skal derfor være særligt opmærksomme 
på denne, for Danske Studenters Roklub og 

Rosporten, vigtige dag, hvor de endeligt i Daaben skal 
bekræfte deres udødelige Kærlighed til Havet og deres 

dedikation som ægte Roere. De bør derfor indløse 
Billet til denne Festdag, hvor ogsaa Aftenen vil byde 

på Dans til muntre Toner. 

De ærbødigste Hilsener 
Daabsmilit sen 

Indskrivning i Mandtal vil foregaa efter Opslag i de herskabelige Klublokaler 

Musikaften i DSR 
En torsdag aften efter hektisk aktivitet på vandet og på bådpladsen, nåede 
Pernille RLibner-Petersen og Lars Ylander helt ind under huden på alle os, 
som var mødt op for at høre dem optræde med deres sange. 
Det var en god aften med tekster, som rørte de fleste, og et fantasti sk 
sammenspil mellem Lars ved flyglet og Pernille på vokal. 
Tak, for en god aften og et godt initiativ! 

Tekst og billeder af Marianne Bentzen 
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Scullerinslruktion 

Scullerinstruktionen i Svanemøllen finder sted hver onsdag kJ. 17.30 samt 
hver søndag kJ. 15.00 fra 20. juni til og med 14. juli . Herefter fortsætter 
instruktionen på Hjelmsj6. Igen i år vil instruktionen fortsætte efter 
Hjelmsj6-lejren. Denne instruktion er primært for aspiranter, der lige 
mangler det sidste rutine for at få scullerret. Instruktionen vil være på 
samme tidspunkter som før Hjelmsj6 og finde sted fra 8. august til 29. 
august. 

Der er ingen tilmelding til scullerinstruktionen, så man møder bare op på 
bådpladsen foran sidste port, hvor hovedparten af scullerne ligger. 

Sculleren er en smal bådtype, hvor hver roer ror med to årer. Sculler
instruktion kan påbegyndes, selvom roret ikke er erhvervet. Opnåelse af 
scullerret kræver dog til enhver tid både roret og forudgående deltagelse på 
det teoretiske styrmandskursus. Se instruktionsudvalgets opslagstavle for 
nærmere orientering om afholdelse af teoretisk styrmandskursus. 

Af Birgitte Sørensen 
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Som nævnt i artiklen om standerhejsningen blev sangen efter de første år 
kun sjældent sunget, da melodien er ganske svær. Måske den nye melodi 
kan give sangen nyt liv? Det forlyder, at sangen skulle have været sunget 
til hjælperfesten i april, men det blev af en eller anden grund ikke til noget. 
Vedrørende ordene "råskinds hamle", som nok ikke lige er umiddelbart 
forståelige, oplyser den store gamle ordbog over det danske sprog, at en 
hamle er en strop af skind og at råskind er rådyrs kind. I gamle dage brugte 
man således vist nok at fæstne åren til et lodretstående træstykke på rælin
gen med en strop eller rem af skind. Hvorvidt rådyrskind skulle være 
specielt velegnet til dette er ikke oplyst. Sjovt nok henviser begge disse 
opslag (hamle og råskind) i ordbogen til Johs. V. Jensens brug af ordene i 
denne sang, så det er ikke ord , der har været meget brugt i nyere tid. 
Karen Jensen digtede i øvrigt et nyt vers til sangen: 

Tril den rådne båd af hallen! 
Hjulets skrigen, skrogets rallen. 
I det fjerne blikket øjner 
Barsebacks to skorstenssøj ler. 
Motorlarm og vandskibøller, 
sej lerfæ med vom og øller. 
Søers rullen, bådens vuggen, 
tryk så til nu, væk fra smoggen! 

Af Lars Bundesen 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Scene fra åbningen af Svanemøllens nye badestrand. Se næste side (Foto: Marianne Bentzen) 
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Aktivitetskalender 2010 

Juli 

• 
• 
• 

Den 3.-1l. 
Søndag den 4. 
Tirsdag den 6. 
Den 16. juli - I. aug. 
Fredag den 23. 

August 

• 

• 
• 

Den I. -7. 
Tirsdag den 3. 
Torsdag den 5. 
Lørdag den 7. 
Lørdag den 21. 
Fredag den 27. 
Søndag den 29. 

September 

4 

• Fredag den 3. 
Søndag den 5. 
Tirsdag den 7. 
Onsdag den 8. 

• Den 17. -19. 

Sommerlangtur til Sankt Anna skærgård 
Teknik+ k!. 12.15 
Bestyrelsesmøde 
Hjelmsjo 
Måneskinstur 

Sea Challenge Fyn 
Bestyrelsesmøde 
Deadline på septemberbladet 
Sommervedligehold 
Kanindåb k!. 10 + fest om aftenen 
Måneskinstur 
Teknik+ k!. 12.15 

Krebsegilde 
Deadline på oktoberbladet 
Bestyrelsesmøde 
Planlægningsmøde til kaninlangtur 
Kaninlangtur 

Belysningen på førstesalen 

I vinter fik førstesalen en tiltrængt forskønnelse, 
idet der blev malet. Det forlyder også, at der er 
planer om fornyelse - helt eller delvis - af møble
mentet i slyngelstue og på verandaen, der er 
præget af mange års daglig brug. 

En anden ting, der kunne trænge til en kærlig hånd på førstesalen, er belys
ningen. Mange af lamperne i slyngelstuen og på verandaen virker ikke, og 
de, der gør, hænger ofte underlige steder. 
Det giver en ringe belysning, og det ser ikke kønt ud. 
Forhåbentlig kan husforvalteren - måske med assistance af nogle klubmed
lemmer, der har kompetencer med strøm - inden for overskuelig tid kaste 
sig over denne opgave, til glæde for både de daglige brugere og dem, der 
lejer lokalerne til festlige lejligheder. 

Af Lars Bundesen 

Hvis en svane kunne tale: "Undskyld mig, men her bor vi, så kan du ikke se, at få den kæmpe 

båd slæbt over til den anden side - det er faktisk her der er sol!" (Foto: Marianne Bentzen) 
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DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes pi 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online .dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på cd-rom til DSR med 
att. til redaktionen . 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken på kontoret i bådhallen . 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
fi ler til e-malis og IKKE som tekst 
direkte i maiis . Alle indlæg til bladet 
skal forsynes med navn på forfatter 
og evt. ansvarligt udvalg inde i selve 
teksten . Medsendte fotos skal helst 
være med fotografnavn og evt. 
billedtekst. 
på forhånd tak . Redaktionen. 

Deadlines 

Intet blad i august. 
September bladet: 
Deadline den 5. aug. 

Adresseændring: Henvendelser 
om adresseændring og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen på 
e-mail-adressen: 
kontingent@dsr-on line.dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
Kristian Elkjær Kristensen 
Lene Svingel og 

Anette Frost Jensen 
Lars Bundesen 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 49 13 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

I ndmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i båd hallen. Indbetalingen 
dækker de tre 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 
opkrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 705 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 470 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 705 kr. 
Forskellen 235 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@ 
dsr-online.dk) . Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10). 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 måneder, accepteres kun mod 
betaling af kontingent for perioden fra 
udmeldelsen til genindmeldelsen . 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker ikke automatisk . 
Man er medlem og kontingentpligtig , 
indtil gyldig udmeldelse har fundet 
sted , uanset om DSR's faciliteter og 
aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først 
finde sted ved en restance svarende til 
1/ 2-1 års kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostn inger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget ss, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
5003466 

Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 39296326 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 
e-mai l : formand@dsr-online.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 23 42 78 
e-mail: kasserer@dsr-online .dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52, 1. th . 
2720 vanløse 
tlf . 20 76 17 37 
e-mail: sekretaer@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Sune Korreman 
Tagensvej 11 2, 1 tv. 
2200 København N 
Tlf. 24442746 
e-mail: kaproning@dsr-online .dk 

Instru ktionsrochef: 
Neel Pryds 
Carl Johans Gade 10, 2 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 281 82977 
e-mail : instruktion@dsr-online .dk 

Motionsroehef: 
5øren Ellersgaard Nielsen 
Sorrentovej 11 , st . mf. 
2300 København 5 
Tlf. 31907924 
e-mali : motion@dsr-online.dk 

Langtursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Vennemindevej 20, 4 .tv 
2100 København ø 
tlf. 21 4 7 75 76 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Mette Lybæch 
Mariendalsvej 34D, 3 th . 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 61 65 15 36/32 13 15 36 
e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Sportsroehef: 
Ulrik Ralfkiær 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, 3 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 22 76 52 32 
e-mail : sport@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mads Rasmussen 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
Tl f. 51909841 
e-mai l : husforvalter@dsr-online.dk 

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf. : 45 88 58 86 

Michael Remod 
Spangbergsgade 7, 4. tv. 
2100 København ø 
t lf. : 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engba kken 27 
2830 Vi ru m 
t lf.: 29 23 42 78 

Materielforvalter: 
Ra smus skou 
e-mail : materiel@dsr-online.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
DS R, Strandvænget 55 
2100 Kø benhavn ø 
e-mail : 
kontlngent@dsr-online.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, 1 tv. 
2300 København 5 
t lf. 26 70 06 54 
e-mail : bladet@dsr-online.dk 

Barudvalget: 
Anette Frost Jensen 
Lyngbyvej 32 B, 7 tv. 
2100 København ø 
tlf. 39 29 24 16 
e-mail : baren @dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf. : 3968 03 19 
e-mail : hander
sen78@hotmai\.dk 
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pp DANMARK 

Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh, ø 

Herbert Marcus døber en ny toåres inrigger, en gave fra DSR's bådværft, "Møhring", 

(Foto: Lars Bundesen) 



Orienteringsløb efterår 2010 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

3.okt Kredsløb Tisvilde Hegn 
10.okt Kredsløb Avnstrup 
17.okt Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
24.okt Klubmesterskab Ravnsholt Allerød OK 
7.nov Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
14.nov Jættemilen St. Dyrehave OK 73 
28.nov Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
12.dee Julekispus Ravnsholt *** DSR *** 

Dette billede, som er en GPS-registrering af en aftens styrmandsinstruktion, beskriver vist mere 

end mange ord, hvor meget man "carter" rundt ude i bassinet for at blive styrmand. 

(Foto: Kim Søgaard Andersen) 
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Aktivitetskalender 

Kajakvinterræs 

Løvfaldstur 

S tore rengøringsdag 

Standerstrygning 

Indhold 

Indkaldelse til generalforsamling 

Har du lyst 

Rettelse 

Kontaktannonce 

Mindeord 

Kanindåb 

Body sds 

Gymnastik i salen 

Vintervedligehold 

Guld til DSR 

Båddåb 

Nye instruktører søges 

Svanemøllematch 20 l O 

Favori tleverandører 

O-løb 

Kontaktinfo 

Forsidefoto: 

Glade ræserkaniner og trænere efter Svanemøllematchen, hvor DSR igen i c'lr dominerede 

løbene . (Foto: Lars Bundesen) 
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8. 2-åres Damer, Glaspokalen (Alle) 

cox: Inger Schou, Charlotte Lebahn, 
Kristine Samson 

9. 4-åres Kaninherrer, Spejlet 
(KVIK vs. DSR) 

cox: Kirsten Kirk Jepsen, Thor Grønlykke, . ~ 
Reynir Hjalmarsson, Hans Martin B. 
Jensen, Nicolai Møller Andersen 

10. 4-åres Kanindamer, Damepokalen 
(KVIK vs. DSR) 

cox: Laura Thatt, Stine Lindstrøm, 
Nikoline Sig Wadsholt, Janet Kelly, 
Karina Lindvig 

11. Gig-otter, mix (4 af hvert køn), 
Giga-pokalen (Alle) 

cox: Jon Skibsted, Rasmus Deeskamp, Jacob Janson, Jacob Winkel, 
Mark Wissing, Anja Falk Riecke, Christine Bille, Janne Flensborg Otzen, 
Lene Boisen 

Efter præmieoverrækkelsen fik 
DSR's to trænere, Kim Nielsen og 
Agnethe Christensen, hver sin velfor
tjente vingave af ræserkaninerne. 

Tekst agfatos af 
Lars Bundesen 
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Kajak Vinterræs kalender 2010/2011 

Søndag den IO. oktober 
Søndag den 14. november 
Søndag den 12. december 
Søndag den 16. januar 
Søndag den 27. februar 
Søndag den 20. marts 

Kajakklubben Neptun har fornøjelsen at afholde Vinterræs 2010/2011 på 
ovennævnte datoer. Umiddelbart efter det første løb den 10. oktober vil der 
være præmie-overrækkelse for den forrige sæson 2009/2010. 

Flere informationer kommer løbende på nedenstående hjemmeside: 

http://kajakklubbenneptun.dk/vinterraes/ 

Af Aksel Thiele, Kajakudvalget 

Løvfaldstur 
Efteråret nærmer sig, og rosæsonen går på hæld - derfor er det tid til årets 
løvfaldstur. Søndag den 10. oktober låner vi både i Holte Roklub og ror i 
smukke efterårsfarver på Furesøen. Turen bliver på 15-18 km, og alle kan 
være med. Vi mødes kJ. 13 ved Holte Roklub 
- medbring gerne kaffe og kage. 

Der er begrænset antal pladser, tilmelding via Groupcare. 

Efterårshilsner fra 

Motionsudvalget 
Af Naja Riegels 
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Svanemøllematch 2010 
Stor succes for DSR ved årets Svanemøllematch. 

Den traditionelle match mellem klubberne i Svanemøllehavnen blev igen i 
år en stor succes for DSR, der løb med de fleste sejre, herunder løbene om 
Bolcheglasset og Spejlet. Husforvalter Mads Rasmussen behøver således 
ikke at få malet væggen bag spejlet i Slyngelstuen, da spejlet fortsat vil 
hænge der, i hvert fald det næste års tid. 

I år var der glædeligvis deltagelse af både Skjold, der gjorde sig bemærket 
ved, måske lidt overraskende for de to øvrige klubber, at vinde bestyrelses
løbet, og Hellerup Roklub. Forhåbentligt er de to klubber også med næste 
år, så der vil være en bredere deltagelse i løbene, der jo normalt ellers kun 
har været præget af Kvik og DSR. Visse af de traditionsrige løb er dog kun 
for Kvik og DSR. 

Resultatet af årets match blev, at KVIK vandt to løb, løb 4 og Il, Skjold 
vandt løb 5 og DSR vandt resten. 

DSR's deltagende hold var: 

1. 4-åres Damer (AJle) 

cox: Thora Gudrunardottir, 
Inger Pors,Diana Luthmann, 
Sigrid Abild Andersen, Inger Schou 

2. 4-åres Kaninherrer, 
Bolcheglasset (KVIK vs. DSR) 

cox: Jacob Winkel, Emil Jakobsen, 
Martin Gamel Bjørner, 
Brian østergaard, Mat1in Schødt 

22 

,., 

Søndag d. 31. oktober kl. 12.00 
på bådpladsen 

Sæt punktum for en dejlig sæson på vandet! 

KI. 10.00 er der mulighed for at deltage i årets 
sidste rotur. Mød op på bådpladsen. 

Efter standerstrygningen er der som sædvanlig 
en hyggelig frokost kl. ca. 12.30. 

Billetter cl 50 kr. til frokosten kan købes i 
baren fra d. 11. oktober. 

Bestyrelsen 
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Vintervedligehold, bådformænd og røde 
svensknøgler 

For nogle er ovenstående velkendte begreber og for andre er det sort snak. 
Jeg vil her sidst på sensommeren benytte lejligheden til at forklare og 
genopfriske. 

Først en lille ordbog: 

Vintervedligehold er en af de mere hyggelige aktiviteter i DSR. Det går i 
bund og grund ud på at holde bådene flydende og i forsvarlig stand. For de 
fleste medlemmer foregår det ved, at man tilmelder sig en båd, hvorefter 
man bliver kontaktet af bådformanden og inviteret til at deltage i vedlige
holdet af den båd, man nu har valgt. Alle medlemmer, der har roet mere 
end 100 km i løbet af sommeren, skal deltage i vintervedligehold. De fleste 
af jer ved selv, om I tilhører denne gruppe, men listen kommer i alle til
fælde på DSR-nyheds e-mail i slutningen af oktober. 

Bådformænd er gerne en roer med lidt erfaring eller blot en roer, som har 
lyst til at kæle lidt ekstra for sin ynglingsbåd. Bådformanden fungerer i 
store træk som projektleder og finder i samarbejde med Materieludvalget 
ud af, hvad der skal laves på båden. Som bådformand bliver man tilbudt et 
DFfR [red: Dansk Forening for Rosport] kursus i materielvedligehold, og 
man bliver inviteret med til årets hjælperfest. Der er ikke krav til kvalifika
tioner, kun til lyst og gåpåmod. Skriv til materiel@dsr.online.dk hvis det 
lyder som dig! 

Røde svensknøgler er en oplysningskampagne, som har det simple formål 
at gøre medlemmerne opmærksomme på, at de har glemt at møde op til 
vintervedligehold. Ved vintersærsonens start får alle medlemmer tildelt en 
rød svensknøgle. Disse fj ernes så løbende, efterhånden som det enkelte 
medlem bliver færdig med vintervedligehold. Ved sæsonstart kan man 
opdage, at man er en bjørn, der har sovet hele vinteren, og derfor ikke fået 
aftjent vintertjans! Da er det op til en selv at kontakte Materieludvalget 
med et forslag ti l at få den fjernet ved at udføre en passende opgave. Skulle 
det også smutte, er der naturligvis nogle konsekvenser: 
16 

Denne vinter kommer Body-sds til DSR! 

Vi er Helle og Lotte, som i mange år har været medlemmer af klubben. Vi 
er begge i gang med at uddanne os til kropsterapeuter hos "Body-sds". Det 
er derfor med glæde, at vi introducerer Body-sds grundtræning, som er et 
rigtig godt fundament til alle træningsformer, samt til forebyggelse af 
skader. 

Kom og prøv det onsdage fra kj. 17.00 - 18.45. Start: 6. oktober. 

Beskrivelse af Body-sds grundtræning: 

Den første time og 15 min er en grundig gennemgang af muskler og led, 
kombineret med centrering og koordinering af krop og åndedræt. Øvel
serne vil blive gentaget igen og igen, herved opnår hver deltager en forstå
else og bevidsthed om optimal udnyttelse af leddene og dermed koordine
ring af sin krop. 

De sidste 30 min. består af smidigheds-, åndedræts- og massageøvelser 
(yogaøvelser), hvor du vil lære at påvirke dine begrænsninger omkring 
muskelstræk og -sammentrækning. 

Efter træningen kan det føles som om hele kroppen har fået en rigtig god 
omgang massage (Body-sds behandling). 

Træningen foregår i bare tæer 
og almindeligt træningstøj . 

Body-sds står for: 
Body Self Development's System. 
Læs mere om på www.body-sds.dk 

Vi glæder os til at se jer! 

Af Lotte Reinert og Helle Bak 
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Indendørs aktiviteter i DSR regi - 2010/11 

Sæsonen løber fra 4. oktober til 3. april q.g er gratis for alle DSR medlemmer 
Hvor intet andet står anført foregår træningen i salen på 1.sal.'.Der er ingen forhåndstilmelding, men du møder bare op! 

• 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 

07.00-07.55 07.00-07.55 09.00-12.00 
Badminton 

Morgengymnastik Morgengymnastik Svanemøllehallen 
med Asbjørn med Asbjørn bane 8 
16.30-18.00 16.30-18.00 

All-round Yoga med Karin 
med Marie 

19.00-20.30 18.00-19.30 17.00-19.00 18.00-19.30 17.00-18.30 
Tango med Berna 
Nielsen og Victor Tonser-hold Skadesforebyggende Yoga med Karin Svømning 

Hugo Diaz med Marie træning med Helle Vesterbro 
Egen betaling og Lotte svømmehal 
20.30-22.00 

Tango med Berna 
Nielsen og Victor 

Hugo Diaz 
Egenbetaling 

(, . 
Hele ugen: Ergometer træning i træningslokalet 

, 
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Der kan ikke roes i organiserede tilbud (SPP, LDK, 8'GP) 
• Der kan ikke deltages i kluborganiserede langture 
• Der kan ikke tildeles flere rettigheder (styrmand, sculler, 8'er styr 

mand, kajak, m.m.) 
• Man bliver ikke inviteret til hjælperfest 

Og endelig er det langtfra alle, der har lyst til at ro med en bjørn i 
båden! 
Tilmelding til Vintervedligehold foregår som sidste år over internettet 
og kun der! 

Hold øje med DSR e-mail nyhedbrevet.Deråbnesfortilmeldingd.I1I0 
og lukkes d. 18110 begge dage inklusive. Der er maksimalt deltagerantal på 
alle bådhold, og det er først til mølle. 

For at slutte på den positive gren, så husk at vintervedligehold er, hvad du 
gør det til! Det kan blive nogle af de sjoveste timer, du nogensinde får i 
DSR, eller det kan være en sur pligt. Det er op til DIG! 

Med venlig hilsen 
Rasmus Slwu, Materielforvalter 

(Foto: Marianne Bentzen) 
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Kontaktan nonce 

Jeg er: 
188 cm, mørkhåret, erotisk buttet og materielforvalter i DSR. 

Du er: 
God til at organisere, glad for hygge og roture, og for tætte både. Du kan 
være grovkornet og nyder at give det glatte lag. 
Kort sagt: DU er min næste bådformand ! ! 

Udseende er ingen hindring! 

Skriv til mig på materiel@dsr-online.dk 
Knuzzer 

Af Rasmus Skou, 
Materielforvalter 
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I samme klasse lykkedes det DSR 2, der bestod af Sigrid Abild Andersen, 
Diana Luthmann og Heidi Arentoft, at vinde sølv. 

I klassen 25 km åben mix hed storfavoritterne igen Marianne Juhler, Lone 
Banke og denne gang Per Hansen som tredjemand. HDR/DSR/HR-holdet 
slog nærmeste forfølger, HR/KR, med næsten 4 minutter på handicaptiden. 
Samlet vinder af turneringen bliver dog HR/KR foran Humlebæk, mens 
HDR/DSR her må tage til takke med bronzen på trods af den overlegne sejr 
i dagens løb. 

DSR genvandt sit danske mesterskab i 25 km åben herre med Jonathan 
Winn, Søren Krogh Hansen og Niels Jørgen Gomrnesen efter en af de mest 
spændende afgørelser i mange år. 

Læs mere om løbene og DSR's og øvrige klubbers resultater på DSR's 
hjemmeside. 

Christian Larsen /Lars Bundesen 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Igen i år var vores kok Henrik mester for at diske op til Kraftkalas (krebsekalas), en af de store 

svenske sommertraditioner. Ca. 75 OSR'ere var samlet til en hyggelig aften med masser af krebs, 

svensk øl og snaps og svenske drikkeviser. (Foto: Lars Bundesen) 
19 



Indkaldelse til generalforsamling 

Fredag d. 26. november 2010 kl. 20.00 i DSR 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

l) Aflæggelse af beretning 
2) Forelæggelse af regnskab ti l godkendelse 
3) Særlige forslag 
4) Fastsættelse af kontingent for det følgende år 
5) Valg af formand : Hans G. Olsen genopstiller. 
6) Valg af kasserer: Johan Frydendahl genopstiller. 
7) Valg af sekretær: Pia Abo østergaard genopstiller. 
8) Valg af materielforvalter: 

Rasmus Skou genopstiller. 
9) Valg af kaproningschef: Sune Korreman genopstiller. 
10) Valg af instruktionschef: Neel Pryd s genopstiller. 
Il) Valg af motionsrochef: 
12) Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter: 
13) Valg af kajakrochef: Mette Lybæch genopstiller. 
14) Valg af langtursrochef: Laurits Rauer Nielsen genopstiller. 
15) Valg af hus forvalter: Mads Reinholdt Rasmussen genopstiller. 
16) Valg af to revisorer: Mads Gydesen og Jørgen Blom genopstiller. 
17) Valg af repræsentanter til Dansk Forening for ROSpOli. 
18) Eventuelt 

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til besty
relsen. Forslag skal stilles skriftligt af stemmeberettigede medlemmer og 
skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen, dvs. d. 27. 
oktober. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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Nye instruktører søges 

For at DSR kan fastholde kvalitet og kontinuitet i klubbens uddannelse af 
nye roere, er det nødvendigt, at der årligt uddannes 20-25 nye instruktører. 
Derfor: Hvis du har lyst til at yde et værdifuldt bidrag til klubben, er det 
måske noget for netop dig at blive instruktør. 

Hvis du vil være roinstruktør kræver det: 

• 

At du har haft roret i minimum et år (og været aktiv) eller har roet 
over 600 km. Disse kraver vejledende, så hvis du f.eks. er 
ræserkanin og gerne vil være instruktør, men lige mangler de sidste 
rutinekilometer, vil vi meget gerne høre fra dig. 
At du har styrmandsret (eller forventer at få det inden april/maj 
2011 ). 
At du har godt styr på din egen teknik. 
At du har en smule pædagogiske evner, har lyst til at lære fra dig og 
til at integrere nye medlemmer i roklubben. 
At du instruerer minimum ti gange i din første sæson som instruktør 
(april til august) , og er villig til at instruere i mere end en sæson. 

Til gengæld vil du: 

• 

• 

Deltage på modul A og modul B i DFfR's (Dansk Forening for Ro
SpOIi) klubtræneruddannelse. Kurserne afholdes over to weekender i 
løbet af vinteren/foråret. Kurserne giver dig et grundigt kendskab til 
roteknik, større bevidsthed om roning samt en række pædagogiske 
redskaber til brug for instruktion - ting som også vil være til glæde 
for dig selv og din egen roning. Senere vil du have mulighed for at 
udvide med trænerkurserne C og D . 
Være med til at fastholde DSR's høje niveau for instruktion, og ikke 
mindst gøre instruktionen til en god oplevelse og en god introduktion 
til klubben for de kommende sæsoners nye medlemmer. 
Få mulighed for at få et større netværk i roklubben - både blandt nye 
medlemmer og andre instruktører. 

Kontakt hurtigst muligt undertegnede på instruktion@dsr-online.dk, hvis 
det er noget for dig. Tilmeldingerne til DFfR kurserne ventes at finde sted 
november, så vent ikke for længe. 

Venlig hilsen, Neel Pryds 
Instruktionsudvalget 21 



Store Rengøringsdag 

Kære Rollegaer 
Så nænner vinteren sig igen og vanen tro mødes vi dagen inden stander
strygning og gør rent i træningslokalet og bådhallen, ordner ergometre og 
robassin, rydder op på forpladsen , og som noget nyt skal vi i år have sat 
vores telt op på græsplænen . 

Der er mødepligt for LDK'er, 8GP ' er, talenter, elitekaproere og Veteraner, 
men også klubbens øvrige medlemmer er naturligvis velkomne til at møde 
op. 

Lørdag d. 30. oktober kl. 10:00 

Så kom og vær med til en hyggelig dag og lad os gøre klar til vinteren. 

Venlig hilsen 
Sune, Ulrik og Rasmus 

Kom og given hånd med til Store Rengøringsdag, lørdag den 30. oktober (Foto: Lars Bundesen) 

3. 4-åres Kanindamer, 
Svanemøllesilden (KVIK vs. DSR) 

cox: Neel Pryds , 
Ida 0rskov, Elise Søgaard, 
Anne Katrine Bisgaard, Susi Pedersen 

4. 2-åres Herrer (Alle) 

cox: Lene Boisen, 
Allan Maagaard, 
Laurits Rauer Nielsen 

5. 4-åres Bestyrelsesløb (Alle) 

cox: Marianne Bentzen, 
Sune Korreman , Mette Lybæch, 
Neel Pryds, Søren Ellersgaard 

6. 4-åres Vennerløb (KVIK vs. DSR) 

cox : Berndt Mogensen, Per Jess, 
Jan Cederkvist, Jens Rokkedal, 
Johan Frydendahl 

7. 4-åres Herrer (AJle) 

cox : Ida Eltorrn, Jens Gabe, 
Rasmus Joergensen, Rune Berg, 
Flemming Jensen 
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DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på cd-rom til DSR med 
att . til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken på kontoret i bådhallen . 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-ma ils og IKKE som tekst 
direkte i maiis. Alle indlæg til bladet 
skal forsynes med navn på forfatter 
og evt. ansvarligt udvalg inde i selve 
teksten. Medsendte fotos skal helst 
være med fotografnavn og evt. 
billedtekst . 
på forhånd tak. Redaktionen . 

Deadlines 

Novemberbladet: 
Deadline den 5. ok!. 
Decemberbladet: 
Deadline den 5. nov. 
Januarbladet: 
In tet blad 

Adresseændring: Henvendelser 
om adresseændring og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen på 
e-mail-adressen: 
kontingent@dsr-online .dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
Kristian Elkjær Kristensen 
Anette Frost Jensen 
Lars Bundesen 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen 
dækker de tre 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, ka n der 
ses bort fra rykker, men gebyret vil blive 
opkrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 705 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 470 kr. pr. kvartal , idet første 
kvartals kontingent dog er 705 kr. 
Forskellen 235 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@ 
dsr-online.dk) . Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10) . 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 måneder, accepteres kun mod 
betaling af kontingent for perioden fra 
udmeldelsen til genindmeldelsen. 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker ikke automatisk. 
Man er medlem og kontingentpligtig, 
indtil gyldig udmeldelse har fundet 
sted, uanset om DSR's faciliteter og 
aktiviteter benyttes . Eksklusion vi! først 
finde sted ved en restance svarende til 
1/2-1 års kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyld neren. 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
5003466 

Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og kontor): 3929 6326 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 
e-mail: formand @dsr-online.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 2342 78 
e-mail : kasserer@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaa rd 
Bogholder Alle 52, 1. th . 
2720 Vanløse 
tlf. 20 76 17 37 
e-mai! : sekretaer@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Sune Korreman 
Tagensvej 112, 1 tv. 
2200 København N 
Tlf. 24442746 
e-mai!: kaproning @dsr-online.dk 

Instru ktionsrochef: 
Neel Pryds 
Carl Johans Gade 10, 2 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 28182977 
e-mail: instruktion@dsr-online.dk 

Motionsrochef: 
Søren Ellersgaard Nielsen 
50rrentovej 11, st . mf. 
2300 København S 
Tlf. 31907924 
e-mail : motion@dsr-online.dk 

Langtursrochef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Vennemindevej 2.0, 4.tv 
2100 København ø 
tlf. 21 47 75 76 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Mette Lybæch 
Mariendalsvej 340, 3 th. 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 61 65 1536/32 13 15 36 
e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Sportsrochef: 
Ulrik Ralfkiær 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, 3 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 22 76 52 32 
e-mail: sport@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mads Rasmussen 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
Tlf. 51909841 
e-mail : husforva lter@dsr-online.d k 

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 45 88 58 86 

Michael Remod 
Spangbergsgade 7, 4 .tv. 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 68 38 

Johan Frydendah l 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 29 23 42 78 

Materielforvalter: 
Rasmus Skou 
e-mai! : materiel @dsr-online .dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
OSR, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e-mail: 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, 1 tv. 
2300 København S 
tlf. 26 70 06 54 
e-mail : bladet@dsr-online.dk 

Barudvalget: 
Anette Frost Jensen 
Lyngbyvej 32 B, 7 tv. 
2100 København ø 
tlf. 39 29 24 l 6 
e-mail : baren @dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 4 6 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39680319 
e-mail: hander
sen78@hotmail.dk 
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(iJPOST) 
pp DANMARK 

Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh. ø 

Arets løvfaldstur udgik fra Holte Roklub i dejligt sensommervejr. Her Anne Mette, Robin, Niels og 

Anders i solskinnet p~ vej Furesøen rundt. (Foto: Lars Bundesen) 



Orienteringsløb efterår 2010 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

7.nov Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
14.nov Jættemilen St. Dyrehave OK 73 
28.nov Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
12.dee Julekispus Ravnsholt *** DSR *** 

Da roningen på hverdage synger på sidste vers, rykker roaktiviteterne indendørs til ergometrene. 

(Foto: Lars Bundesen) 

Aktivi tetskaJ ender 

Kaj akvinterræs 

Indhold 

Indkaldelse til generalforsamling 

S tyrmandslaugets generalforsamling 

Juleroning 

Julefrokost 

Legat 

Nye instruktører søges 

Kroatien 20 l O 

Formandens beretning 

MaterieJforvalterens beretning 

Sportsrochefens beretning 

Instruktionsrochefens beretning 

Langtursrochefens beretning 

Kajakrochefens beretning 

Kaproningschefens beretning 

Løvfaldstur 

Favoritleverandører 

O-løb 

Kontaktinfo 

Forsidefoto: 

Rune Gartner, tidl. mangeårig kaproningschef i OSR, modtog det ene af de tre årlige legater 

fra Gudmund Schacks Mindefond ved legatuddelingen 6, oktober. Mads Rasmussen 

motiverede tildelingen til Rune. (Foto: Lars Bundesen) 
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Efteråret 
Her er den store overskrift "Danmarkspokalen"! Efter at vi i to år har 
måttet se andre klubber løbe med titlen som "mest vindende klub", tog vi 
atter titlen tilbage til DSR. Det skete i sikker stil på baggrund af 4 dan
marksmesterskaber og 3 forbundsmesterskaber, hvor nærmeste konkurren
ter endte på 2 af hver. Danmarksmesterskaberne blev vundet i herre-dob
beltsculler, herre-dobbeltfirer, herre-toer uden styrmand og herre 4-åres
inrigger, mens forbundsmesterskaberne var herre-firer med styrmand, let 
damesinglesculler og dame 2-åres-inrigger (denne dog uden kamp). Til
lykke til de vindende roere og til den samlede kaproningsgruppe med titlen 
som "mest vindende klub 20 l O" . 

l skrivende stund udestår kun en større regatta, og det er VM. For første 
gang i mange år står DSR uden deltagere. Det skyldes blandt andet, at 
vores mest succesfulde dameroer gennem de sidste år, Helle Tibian, har 
valgt at indstille karrieren. Helle har som en af de la roere lykkedes med at 
starte som klubroer i DSR, og derfra tage springet op i den absolutte top
klasse i dansk rosport. Herfra skal der lyde en stor cadeau for den indsats, 
Helle har lagt i kaproningen, og de resultater, hun har opnået. 

Jeg er sikker på, at de mange roere, der gennem det sidste år er begyndt at 
bryde igennem på topniveau, samt de etablerede kaproere, vi har i klubben, 
nok skal sørge for, at vi til næste år er repræsenteret til VM igen. 

Af Sune Korreman 
Kaproningschef 
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Julefrokost lørdag d. 4. december 2010 

Langsomt, men sikkert bliver dagene længere, mørkere og koldere. En . 
dejlig udendørssæson føles meget langt væk, og allerhelst gemmer man sig 
under tæppet med en varm kop at lune sig på og en god film. 

Meeeeennnnnn ... årets traditionsrige julefrokost lokker normalt DSR'erne 
frem fra deres vinterhi. Maven fyldes både med fast og flydende i rigelige 
mængder, så den resterende mørke tid kan overleves og bentøjet kommer 
på en alvorlig prøve til tonerne af alle de gode, gamle julehits. 

l Styrrnandslauget vil vi gerne invitere jer alle til julefrokost lørdag 
d . 4. december. Det er officielt aftenen, hvor stafetten gives videre til det 
nye laug, der disker op med lidt underholdning, hvor Søren Banjomus 
kigger forbi , og alle kroge iDSR besøges ... og så skal man heller ikke 
kimse af en flok roere i bar overkrop, der kæmper om æren og håneretten i 
ergometerrummet og får lidt sved på panden. "Yes, we like." 

Så hold øje med opslag i klubben, hvor de nærmere detaljer uddybes. 

Vi glæder os til at se jer alle og sige tak for et fantastisk år i Styrmands
lauget 

Julehilsen 
Styrmandslauget 2010 
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Kaproningschefens Beretning 2010 

Så er tiden kommet til min første beretning som Kaproningschef for DSR. 
Det har jo ikke været nemt at træde i de sko, som Rune Gartner gennem de 
sidste 9 år har båret - en roer, der både har fået prisen som Årets Roer 
2009, og som modtog Gudmund Schacks Mindelegat i 20 l O for sin indsats 
i dansk kaproning og i DSR. 

Det har nu ikke forhindret kaproerne fra DSR i at opnå en del succeser 
gennem sæsonen, både på eliteplan og på klubniveau. Samtidigt har DSR 
flere nye roere på vej , der i år for alvor er begyndt at få deres gennembrud, 
så fremtiden ser lys ud. 

Jeg har samlet nogle af de større øjeblikke sammen i min beretning i en 
"årets revy"-stil. Den er på ingen måder en udtømmende liste over roernes 
præstationer, da det ville være en umulighed på den plads, der er til rådig
hed her. Se den mere som en beskrivelse af nogle af de mindeværdige 
øjeblikke, vi har haft gennem året. 

DSR's andet hold i dameklassen med Heidi Arentoft, Diana Luthmann, og Sigrid Abild Andersen 

kom ind pil en flot andenplads i Svanemøllebugtens B/ilgrønne Vande. Samlet blev de nr. 3 i 
turneringen. (Foto: Lars Bundesen) 

28 

Årets to øvrige legatmodtagere var: 
Mansoor Siddiqi , mangeårig formand for Frederiksberg Handicap
idrætsforening og bronzemedaljevinder i kørestolsslalom og boccia ved De 
Paraolympiske Lege i Seoul i 1988. I de senere år har han været stærkt 
involveret i udviklingen og udbredelsen af Petra-cyklen, der er en løbe
cykel til handicappede sportsfolk. 
I lyset af, at der er få deltagere tilbage fra Danmarks Frihedskamp, t'ildeles 
Mindefondets sidste legat fra og med i år til et ungt talent inden for dansk 
idræt. Det blev i år Stina Troest, 16-årigt stortalent i atletik fra Amao-er Ae b , 

der i august 2010 fik en sølvmedalje ved Ungdoms-OL i Singapore i 400 m 
hækkeløb. 

Gudmund Schacks Mindefond blev oprettet i 1989 til minde om Gud
mund Schack, mangeårig formand for DSR, der døde i 1988, knap 90 år 
gammel. 
I knap 65 år var han medlem af DSR og var af afgørende betydning for 
klubben i en lang årrække. Han var således medlem af bestyrelsen i 34 år, 
heraf formand i 18 år (1939-1957). Herudover var han af stor betydning for 
dansk idræt som bl.a. medlem af Danmarks Olympiske Komite 1955-73 
(formand fra 1965), og formand for Danmarks Idrætsforbund 1962-68. 
Gudmund Schack var endvidere aktivt medlem af "Holger Danske" under 
frihedskampen og medvirkende i skabelsen af Dansk Handicap
idrætsforbund. Han modtog i 1973 som den første Den Internationale 
Olympiske Komites Æresdiplom. 

Redaktionen ønsker Rune et stort tillykke med det velfortjente legat! 

Af Lars Bundesen 
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Årets kanindåb var traditionen tro et orienteringsløb med en lang række 
rore1aterede opgaver, der skulle løses. Efter orienteringsløbet kom Furien 
forbi og forestod personligt dåben af ca. 50 kaniner. Til aftendåben blev 
endnu en række kaniner gjort til rigtige roere. Efterfølgende er der ved 
spontandåbe blevet døbt yderligere kaniner: En dåb vel tilrettelagt og 
udført af dåbsudvalget med Kim Bjørn som drivkraft, en stor flok frivillige 
og to flasker sovsekulør. 

Kanindåben 2010 blev endnu engang en not succes med hjælp fra mange frivillige. 

(Foto: Nana BæriId m. n.) 

Jeg vil gerne rette en særlig tak tilInstruktionsudvalget, instruktionsro
vagter, instruktører, scullerinstruktører, styrmandsinstruktører og dåbs
udvalget. I møder trofast op, også når vejret ikke er det bedste rovejr. 
Mange af jer har desuden - med kort varsel - tilbudt jer i forbindelse med 
forlængelse af kanininstruktionen og Åbent Hus. I har været villige til at 
bruge tid, energi og evner på at give nye roere og styrmænd god instruk
tion. 
Tak for en stor indsats - jeg håber, I har lyst til at være med igen til 
næste år! 

Af Neel Pryds 
Jnstntklionsrochef 

II 

salen er blevet malet, og rækværket på terrassen har fået en tiltrængt om
gang. Selvom Mads og andre gode kræfter gør en heroisk indsats, bærer 
huset dog også præg af de mange brugere. Bestyrelsen håber, at flere 
medlemmer vil være med til at sætte deres præg på huset ved at deltage i 
husvedligeholdelsesdage 0.1. Husk, at der står i vedtægterne, at klubhuset 
står under medlemmernes beskyttelse. 

Økonomien 
Færre medlemmer betyder færre kontingentindtægter i budgettet. Bestyrel
sen forsøger at holde samme aktivitetsniveau, men når de økonomiske 
rammer ændrer sig, risikerer vi at aktivitetsniveauet følger med. I første 
omgang har vi afkortet gymnastiksæsonen, så gymnastikken mere udpræ
get er en vinteraktivitet og ikke en helårsaktivitet. Vi håber at undgå yderli
gere reduktioner i aktiviteterne. 
Hvis vi skal holde et højt aktivitetsniveau, er det vigtigt, at vi sparer, hvor 
vi kan. Derfor er det vigtigt, at vi holder fast i at løse så mange opgaver 
som muligt ved egen kraft. Hver gang en opgave, som tidligere kunne løses 
af medlemmerne, skal købes ude i byen, betyder det færre aktiviteter. 
Hjælp derfor til med at holde materiellet i god stand, så vi undgår udskift
ninger, samt med at spare på el, vand og varme. 

Af Hans Olsen 
Formand 

Vedligehold på Røskva anno 2010. Brug vinteren i roklubben til noget konstruktivt - plej din 

ynd/ingsbåd. (Foto: Marianne Bentzen) 



Instruktionsrochefens Beretning 2010 

Ligesom de sidste år var antallet af nye medlemmer, der begyndte til in
struktion i 2010, langt under det antal, der skal til for at sikre rekrutteringen 
til klubbens mange tilbud og dens økonomi. Heldigvis oplevede klubben en 
pæn tilgang af nye medlemmer, som allerede havde roret fra andre klubber. 
12010 startede små 200 nye medlemmer til instruktion, hvilket er ca. 50 
færre end sidste år. 

I år oplevede vi ikke det helt store boom af kaniner ved sæsonstal1, deri
mod kom kaninerne dryppende. På grund af det lave antal kaniner, valgte 
Instruktionsudvalget som noget nyt at invitere til Åbent Hus i klubben. 
Abent Hus-arrangementet fandt sted den 27. juni. Et arrangement, der kun 
kunne løbe af stablen, fordi flere instruktører og roere mødte op på en dag, 
hvor den skinnende sol var med til at vise DSR fra den allerbedste side. Vi 
fik omkring 30-40 gæster på vandet, og flere sad efterfølgende og hyggede 
sig på græsplænen, mens der blev f 011 a It røverhistorier om klubben. Som 
opfølgning på Åbent Hus-arrangementet forlængede vi den planlagte 
førstegangsinstruktion med 2 dage i de første weekender i juli måned. Flere 
af vores gæster fra Åbent Hus er nu medlemmer. 

I løbet af sommeren har vi også fået en del henvendelser fra potentielle 
roere, der ønskede at begynde i DSR. Med hjælp fra gæve instruktører er 
det lykkedes også at tage imod disse nye medlemmer. Med en udvidelse af 
kanininstruktionen i 2 uger efter kanindåben har de fleste kaniner også fået 
smidt deres ører og kan nu kalde sig roere. 

Med kombinationen af færre kaniner og en stor spredning hen over sæso
nen er det lykkedes at gennemføre kanininstruktionen uden de hjemsendel
ser, som tidligere har givet problemer. 
Det lykkedes at give ca. 120 medlemmer roret, hvilket ikke mindst skyldes 
en god indsats fra instruktionsrovagter og instruktører, herunder de mange 
skæve ture, der er blevet arrangeret, samt en flydende bådpark. 
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Sportsrochefens Beretning 2010 

Svanemøllematchen 2010, 'Bolcheglasdrengene'. (Foto: Lars Bundesen) 

Langdistancekaproning - LDK 
Langdistancekaproning er på landsplan vokset de seneste 6 år, og også i år 
blev der sat deltagerrekord. DSR var før første gang værter for den afslut
tende regatta og dermed også den efterfølgende fest. Begge arrangementer 
forløb på meget fin vis og på roning.dk har vi fået topkarakterer. Selvom 
der i DSR i 20 l O var færre deltagere på LDK end forrige år, stod DSR 
alligevel for 115 af alle langdistancekaproere gennem sæsonen. 

12010 blev der indført 3 ændringer af langdistancereglementet: 
Ny turneringsform. I stedet for dobbelt pointantal ved finalen fik alle, 
der startede i den sidste afdeling, 10 bonuspoint oven i placerings 
pointene. Den nye tumeringsform er indfØl1 for at opnå mere sports 
lige retfærdige resultater og har i indeværende år flyttet to medaljer i 
10 km åben mix (guld og sølv) og 25 km åben mix (sølv og bronze). 
Dispensation, så der ikke skal være en langtursstyrmand i båden i IO 
km kvinde-løbene. 
Handikap udregnes nu med tre decimaler for at undgå, at afrundings~ 
fejl kan indvirke på resultatet. 
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På resultatsiden opnår DSR flotte resultater i år: Sølv til et kombineret 
DSRJHellerup hold i 10 km åben mix, guld og bronze i kvindernes 10 km, 
bronze til DSRJHelleruplHellerup Dame i 25 km åben mix og endelig guld 
i herrernes 25 km. 

12010 har vi døjet meget med en klagesag mod Hu. Båden roes med en 
særlig dispensation, da konstruktionen er meget let. Klagen retter sig mod 
placeringen af suppleringsvægten. Båden har på intet tidspunkt været 
ulovlig, men der er opnået enighed om, at der bør skrives et ændringsfor
slag til langdistancereglementet, således at der er 100% klare linjer. 

12011 forsøges desuden at komme med et oplæg til en revision afudreg
ning afhandikapfaktoreme. 

Sved på panden - Spp 
Der var Il startende hold i år, hvilket er en lille tilbagegang i forhold til 
sidste år. Alligevel beholder DSR sin status som mest deltagende klub. SPP 
er en stor gruppe, som har det fælles mål at forbedre teknik og kondition. 
SPP har også i år kæmpet med at få regelmæssig træning fra motorbåd. 
Hovederne lægges i blød for at komme på en mere holdbar løsning til 
næste sæson. Forslag er meget velkomne. 

Ræserkaniner og Svanemøllematch 
I år var det DSR's tur til at være værter. Løb, spisning og præmie
overrækkeise blev afholdt på venskabelig vis. Foruden DSR deltog KVIK, 
Skjold og HeIlelUp. 
Ræserkaninprojektet har igen i år fungeret rigtig godt på både det sociale 
og det kaproningsmæssige plan med meget flotte resultater. 
DSR vandt 8 ud af Il løb og måtte kun afgive guldet i 2-åres herre og gig-
8'er til KVIK samt bestyrelses løbet til Skjold. 
Dejligt at se andre klubber udover de traditionelle rivaler DSR og KVIK til 
dette arrangement. 
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Marathon 
DSR vandt i år Jysk Marathon i mix klassen og havde 3 hold til start i 
Karlebo Marathon, hvor det blev til en 3. plads i mix-klassen. 

Kortbane-DM 
Inriggerløbene var i år tyndere besatte end sædvanligvis. Kvindernes 2-åres 
blev vundet uden konkurrence. I herrernes 2-åres var kun to hold til start 
og DSR måtte desværre se sig henvist til sølvet. I herrernes 4-åres blev det 
til sejr foran rivalerne fra Københavns Roklub . 

Klubarrangementer 
Klubmesterskaber i ergometer i marts blev traditionen tro afholdt samme 
dag som Blåt øje festen. Der var pæn deltagelse. 
De seneste år har Klubmesterskaberne i Kalkbrænderiløbet ikke været 
særligt velbesøgte. I år prøvedes noget nyt, og arrangementet blev lagt en 
lørdag midt i juni for at få bedre vejr og mere lys. Desværre så det ikke ud 
til at være løsningen til at tiltrække flere deltagere og tilskuere. Det overve
jes nu om klubmesterskaberne skal aflyses i 2011 . 

Tak 
LDK træner Bøg Mosegaard. 
SPP trænerne Laurits Rauer Nielsen, Lene Boisen og Søren Krogh Hansen. 
Tilrettelæggelse af træningsprogrammerne, Christian Vinkler. 
Ræserkanintrænerne Agnete Christensen og Kim Bjørn. 
Frivillige på alle niveauer, uden hvem konkurrenceroning i DSR ikke vi lle 
være mulig. 

Af Ulrik Rafjkjær, 
Sportsrochef 
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Materielforvalterens Beretning 2010 

Ro-året er slut for denne gang, og der er som sædvanligt blevet roet rigtig 
mange kilometer. Bådene er klar til at komme på bukke og blive nusset og 
pudset. For Materieludvalget har året været præget af nogle store projekter 
og en lidt fraværende materielforvalter med nyt arbejde. 
Pontonen er blevet skiftet til en nu flottere (og lidt større) udgave. Samtidig 
blev ramperne opgraderet fra småfarlige til skridsikre. Pontonen og 
ramperne er leveret af firmaet NBC-marine og installationen blev planlagt 
til at ligge i Hjelmsj6 perioden for at genere færrest muligt medlemmer. 
Samarbejdet med NBC-marine var absolut problemløst, og tingene blev 
leveret i den aftalte kvalitet, til den aftalte pris og ikke mindst til den aftalte 
tid. Hjørnerne hang lidt i de første uger på grund af de tunge kæder, der 
holder det hele på plads, men problemet blev løst. Som en lille bonus har vi 
nu ikke længere nogen pæl for enden af pontonen, og det skulle gøre livet 
lidt nemmere for scullerroere. 

Tuborgfondet gav os penge til en ny motorbåd, og valget faldt på en Limbo 
12S med 15 hk Suzuki 4-takts motor. Eller sagt på en anden måde: En 
nøjagtig magen til den gode, gamle Togo 7, som har virket så fint siden 
80'erne og dermed bevist, at den kan klare livet i en roklub som vores. 
Togo 7 har i sommerens løb også fået en overhaling, en ny motor og en ny 
styrepult, så den er klar til 25 år mere. 
Vores nye 2-åres inrigger Møhring blev endelig færdig efter en lang proces 
med en skal, der blev 6 måneder forsinket, hvorefter den så blev kørt i 
smadder og en ny måtte bygges. Den nye skal blev såmænd også et par 
måneder forsinket, så det var en lang kamp at få båden i hus, og det er da 
også grunden til at båden kom lidt sent på sæsonen. Den blev døbt af 
Herbert Marcus i forbindelse med Svanemøllens Blågrønne Vande (DSR's 
LDKløb). 
Vi har undgået de store skader i år og har lige modtaget endnu en skal, så 
næste sæson skulle gerne byde på en fin ny 4-åres inrigger. På ønskesedlen 
til næste år står også nye bådvogne og måske endnu en ny båd. 

Af Rasmus Skou 
Materielforvalter 
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Ligesom tidligere år har ca. 80 instruktører hjulpet med instruktionen. Af 
dem er godt 70 indgået i instruktionsvagtordningen, mens resten på eget 
initiativer mødt op og har instrueret, eksempelvis på dage med godt rovejr. 
Selvom der har været stort engagement at spore i instruktørkorpset, vil det 
ikke skade med flere aktive instruktører. Det er glædeligt, at nogle af 
klubbens kaproere på LDK, SPP og 8GP har tilkendegivet at have mod på 
at lege med i næste sæson. Noget som hele klubben kan have glæde af. 

Det er lykkedes at samle et godt hold af scullerinstruktører, og med udvi
delsen af materiellet i 2008 kommer aspiranterne på vandet, når der er 
scullerinstruktion i Svanemøllen. 

Skidt med regnen, hvis bare vandet er fladt - glimt fra årets scuUerinstruktion. 
(Foto: Marianne Bentzen) 

Den klassiske aspirant på styrmandskurserne i foråret er sidste års kaniner 
og i efteråret er det årets ræserkaniner. Jeg vil gerne opfordre roere, der h;r 
været medlemmer afklubben i nogle år, til også at overveje at blive styr
mænd. Styrmandsretten giver en større frihed til at vælge, hvornår man vil 
ro. I år har vi haft 5 styrmandshold, og 42 roere har gennemført det teoreti
ske styrmandskursus. 

I 20 IO blev der ikke uddannet otterstyrmænd, hvilket kan skyldes, at der de 
sidste to år er blevet uddannet i alt 18 otterstyrmænd. Jeg håber, at interes
sen kommer tilbage i 2011, så vi fortsat kan ro otter i DSR. 

?1 



Formandens Beretning 

Et år med stor aktivitet - men færre medlemmer 
Sæsonen 20 IO har budt på et højt aktivitetsniveau med masser af roning 
både på den korte og den lange bane. DSR har lagt vand og lokaler til 
Langdistance DM og Svanemøllematchen, og begge arrangementer viste, 
at DSR er førende i dansk roning - både på vandet og organisatorisk. Også 
på outriggerfronten er der vist gode takter, hvor vi begynder at se frugterne 
af vores satsning på Talent 2016. 
Desværre må vi konstatere, at medlemstallet ikke helt matcher aktivitets
niveauet. Vi har optaget færre kaniner end tidligere år. Der er nok behov 
for, at vi i fremtiden gør en mere aktiv indsats for at rekruttere, end vi har 
gjort tidligere . Til gengæld har frafaldet også været mindre end tidligere. 
Det er glædeligt, at de medlemmer, der melder sig, i højere grad bliver i 
klubben, men samlet set opvejer det ikke den faldende søgning. 
Havnen og politik 
Københavns Kommune og By og Havn har besluttet at udvide opfyldnin
gen kraftigt. På sigt er det meningen, at der skal udvikles en hel bydel. Det 
har dog lange udsigter. Det er dog allerede besluttet at flytte krydstogt
terminalen fra Langelinie til ydersiden af opfyldningen, hvilket kan have 
væsentlige konsekvenser for roningen rundt om opfyldningen. Hvordan 
den endelige løsning kommer til at se ud, vides ikke, men bestyrelsen 
følger udviklingen sammen med Dansk Forening for Rosport. Der er lagt 
mange kræfter i at varetage roningens. interesser, og der vil fortsat være 
behov for, at vi følger udviklingen tæt fremover. 

Materiellet 
Et højt aktivitetsniveau slider på materiellet og på huset. Klubbens materiel 
er samlet set i god stand takket være en stor indsats fra medlemmer og 
bådeværft. Der er dog til stadighed behov for at vise ansvarlighed i naviga
tionen for at undgå at skader opstår, ligesom der er behov for, at hvert 
enkelt medlem tager ansvar for at få udbedret skader, så snart de opstår. 
Det er ikke nok at overlade arbejdet til gode kræfter i Materieludvalget. Det 
gælder om selv at tage ansvar - til gavn for hele klubben. 
DSR er privilegerede at råde over et dejligt klubhus, som danner en fanta
stisk ramme om klubbens aktiviteter. I år har Mads bl.a. sørget for, at 1. 
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Langtursrochefens Beretning 2010 

Der er blevet roet gode langture i år! I foråret og den tidlige sommer var 
det klassiske langtursmål som Berlin, Flensborg, Fanø og Roskilde· Fjord, 
der blev besøgt, men det blev også til en tur Hven rundt med udgangspunkt 
i Helsingør og Humlebæk i en weekend med virkelig flot vejr. 

I højsommeren var i alt 18 DSR-roere på tur i Skt. Anna Skærgård i Ostra 
Gotaland i Sverige, og det er et område, der bestemt er et besøg mere værd. 
Faktisk var turen så god, at Østerbro Avis valgte at omtale den. Det er vist 
første gang, at Østerbro Avis har omtalt en langtur eller en ro-begivenhed i 
DSR i det hele taget. 

Årets kaninlangtur blev en stor succes, idet omkring 30 kaniner og 10 
langtursstyrrnænd deltog i en weekend midt i september. Alle tilbage
meldinger har været positive, og arrangørerne er blevet fremhævet for 
deres flotte arbejde. Vi har desuden holdt en endagslangtur for kaniner i 
efteråret, der også var ganske velbesøgt. 

En langtur kan byde på mange forskelligartede udfordringer. På langtyren til Kroatien blev der 

varslet "bura" (storm) og alternativ opbevaring af vores to Mde "overnight" skulle findes. Det 

blev på toppen af et mindre bjerg surret godt fast mv. og under inspektion af restaurantens ejer. 

(Foto: Marianne Bentzen) 23 



komme ud at ro ude af betragtning. Dette syn var desvæn-e, hvad der 
mødte os lørdag morgen, og vejret gentog sig søndag. Hvad gjorde vi så? 
Planen var at ro omkring Krk, en tur på omkring 110 km. Derfor blev 
dagen brugt til at få mulige tillægningsmuligheder udforsket. Og lørdag 
aften tog vi sammen med et hold fra Skjold ude at spise fisk og drikke den 
lokale vin . Det blev en festlig aften, og Martin klarede flot de ret pågående 
attack fra kvindelig side, men sjovt var det. Martin kom uskadt hjem! 

Mandag morgen kunne vi 
endelig dampe af og nåede efter 
frokost i Malinska på øens 
østkyst frem til en fra landsiden 
næsten ufremkommelig lille 
bugt, hvor bådene blev lagt op 
for natten. Pia havde Kate 
Skavins (rochef fra Skovsho
ved) manende stemme i bagho
vedet. "I forlader da ikke bå
dene om natten". Efter at bå-
dene var lagt forsvarligt op og (Foto: Marianne Bentzen) 

bundet til træer, og de få lokale beboere var orienteret, kørte vi til 
Jadranovo til nok en humørfyldt aften med grillet fisk og lokal vin og øl. 
Tirsdag kom vi et pænt stykke videre, således at vi efter en kaffepause i 
Stara Baska ville runde øens sydspids for at lægge bådene op i Baska, hvor 
vi havde en aftale. Men den lokale hotelejer advarede os kraftigt, helt i tråd 
med de iagttagelser, vi allerede havde gjort ved indsejlingen til Stara 
Baska. Kate Skavins ånd hvilede over os i disse øjeblikke. Vi fik arrangeret 
os med hotelejeren, således at bådene kunne ligge sikkert og godt på en af 
hotellets parkeringspladser. 

Onsdag forhindrede buraen igen adgang til de blå bølger. I stedet fik vi 
med en tur til Plitvicka nationalparken med enorme og idylliske vandfald 
en oplevelse, der virkelig satte sig på nethinden. Den lange køretur gav os 
et godt indblik i landbruget i kystbjergenes bagland. Vi var langt fra danske 
svinebaroner og store majsmarke"r. Her var små lodder, enkelte stykker 
kvæg eller får. Hvad lever de dog af? Den oprindelige arkitektur var 
erstatet af lidt ensformigt og anonymt nybyggeri. Landbruget må være et 
bierhverv. 
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I den forgangne sæson har vi desværre oplevet, at DSR ikke har fået lige så 
mange nye medlemmer som tidligere . I det perspektiver det vigtigt for 
klubben, at der bliver arrangeret mange langture, der bidrager til at byde 
kaninerne velkomne i DSR. Som forberedelse af den kommende sæson vil 
jeg gerne opfordre alle turarrangører til at annoncere de større forårs- og 
sommerlangture i god tid her i vinter. Jeg tror, at det, at man kan se frem til 
spændende, nye oplevelser i foråret er med til at fastholde medlemmerne i 
DSR igennem vinteren, og det er selvfølgelig særlig vigtigt, når vi oplever, 
at de nye medlemmer ikke kommer af sig selv. 

Da jeg blev valgt som langtursrochef i 2005, var det at få uddannet og 
udnævnt nye langtursstyrmænd øverst på dagsordenen. Uden langturs
styrmænd bliver der ingen langture. Jeg synes, at dette års aktiviteter har 
vist, at vi er bedre stillet nu end for fem år siden, når det gælder antallet af 
aktive langtursstyrmænd. Der har været langtursstyrmænd nok til turene, 
og der er god interesse for at blive langtursstyrmand. Så selvom der kun er 
udnævnt tre langtursstyrmænd i år, er jeg tilfreds med udviklingen og ser 
lyst på fremtiden for langtursroning i DSR. Tre nye langtursstyrmænd er 
ikke nok, men jeg forventer, at næste år bliver bedre, idet jeg allerede nu 
har flere tilkendegivelser fra interesserede aspiranter. Derfor tror jeg på, at 
den positive udvikling i langtursaktiviteterne i DSR vil f0I1sætte. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle, der arrangerer langture i DSR, og 
især til dem, der tager nye roere med på langtur! 

Af Laurits Rauer Nielsen 
Langtursrochef 

Nyudnævnte langtursstyrmænd i 2010: 

Poul Danstrup Andersen 
Lars Ylander 

Marianne Bentzen 
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Nye instruktører søges 
(OBS: kort frist for tilbagemelding) 

For at DSR kan fastholde kvalitet og kontinuitet i klubbens uddannelse af 
nye roere, er det nødvendigt, at der årligt uddannes 20-25 nye instruktører. 
Derfor: Hvis du har lyst til at yde et værdifuldt bidrag til klubben, er det 
måske noget for netop dig at blive instruktør. 

Hvis du vil være roinstruktør kræver det: 
At du har haft roret i minimum et år (og været aktiv) eller har roet 
over 600 km. Disse kraver vejledende, så hvis du f.eks. er 
ræserkanin og gerne vil være instmktør, men lige mangler de sidste 
rutinekilometer, vil vi meget gerne høre fra dig. 
At du har styrmandsret (eller forventer at få det inden april/maj 
20 Il). 
At du har godt styr på din egen teknik. 
Atdu har en smule pædagogiske evner og har lyst til at lære fra dig 
og til at integrere nye medlemmer i roklubben. 
At du instmerer minimum ti gange i din første sæson som instmktør 
(april til august) og er villig til at instmere i mere end en sæson. 

Til gengæld vil du: 
Deltage på modul A og modul B i DFfR's (Dansk Forening for Ro
sport) klubtrænemddannelse. Kurserne afholdes over to weekender i 
løbet af vinteren. Kurserne giver dig et grundigt kendskab til 
roteknik, større bevidsthed om roning samt en række pædagogiske 
redskaber til bmg for instmktion - ting som også vil være til glæde 
for dig selv og din egen roning. Senere vil du have mulighed for at 
udvide med trænerkurserne C og D. 
Være med til at fastholde DSR's høje niveau for instmktion, og ikke 
mindst gøre instruktionen til en god oplevelse og en god introduktion 
til klubben for de kommende sæsoners nye medlemmer. 
Få mulighed for at få et større netværk i roklubben - både blandt nye 
medlemmer og andre instmktører. 

Kontakt hurtigst muligt undertegnede på instruktion@dsr-online.dk, hvis 
det er noget for dig. Tilmeldingerne til DFfR's kurser ventes at finde sted 
oktober/november, så vent ikke for længe. 

Venlig hilsen, 
Neel Pryds 
Jnstruktionsudvalget 
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Vi startede med en hel dags instruktion, og efterfølgende var der instruk
tion på hverdagsaftener. Da DSR adskiller sig fra traditionelle kajakklubber 
ved, at pingvinerne allerede er medlemmer og derfor integrerede i klubben, 
valgte vi, at pingvinerne efter basisinstruktion måtte ro med andre medlem
mer, der allerede har kajakret. Responsen fra årets pingviner har været 
positiv, og en del pingviner figurerer da også ganske højt på kajak-
sta tistikken. 

En anden gruppe, der også har været mange af i år, er overflyttere, som er 
kommet til klubben fra både nær og fjern . Da overflytteme ikke ligesom 
pingvinerne allerede er integrerede i klubben, er det en gruppe medlemmer, 
vi alle skal være opmærksomme på at få budt velkommen og introduceret 
til såvel kajakroningen som DSR generelt. 
Der er en fast skare, der som vanligt har deltaget i Hellerup Handicap om 
tirsdagen, men ellers har det været lidt småt med konkurrencerne. Som 
tidligere nævnt repræsenterede Peter Heller DSR ved DM og fik en me
dalje med hjem. Derudover var der en flok raske gutter, der var til Tour de 
Gudenå og traditionen tro nød godt af Jesper Kjærsigs mors gæstfrihed. 

Der har også lige været nogle medlemmer afsted til Mølleåens Blå Bånd, 
og Jørn (Broen Christensen, red.) var kun 10 sekunder fra en medalje - flot 
kæmpet! 
Polokajakkerne har fået et "hjem", og foran kajakskuret er der blevet 
eksperimenteret med lidt forskellige systemer til at lægge kajakkerne på. 

Nogle af målene til næste sæson er: Bedre vejr, dvs. mindre vind fra øst, 
der skal flere kajakroere af sted på instruktørkurser og bedre fordeling af 
arbejdsopgaver omkring vedligehold af kajakker. Gid alle må få vinter
trænet en masse med løb, langrendsski, kajakergometer og måske lidt dans. 

Vi ses til en sæson, der forhåbentligt begynder l. maj 20 Il! 

Af Mette Lybæch 
Kaja kro chef 
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Rune Gartner modtog legat fra Gudmund Schacks 
Mindefond 

Onsdag d. 6. oktober var den røde løber rullet ud ved hovedindgangen i 
DSR, idet den årlige legatuddeling fra Gudmund Schacks Mindefond fandt 
sted i overværelse af en lang række gæster. 
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte, fondets protektor, uddelte 
de tre årlige legatp0l1ioner, der traditionelt tildeles en person inden for 
rosporten , en handicapidrætsudøver samt en deltager i Danmarks friheds-
kamp under 2. verdenskrig. . 
Legatet til rosporten blev i år tildelt Rune Gartner, tidligere mangeårig 
kaproningschef i DSR. . 
Mads Rasmussen, der for nogle år siden selv modtog legatet, motIverede 
valget af Rune bl.a. med hans store indsats for både elite- ~g motionska~
roere herunder hans omsorg for at få nye roere til at føle sIg velkomne I 
klubben samt hans indsats i projektet med at skabe en ny generation af 
roere i den tunge klasse, der kan gøre sig gældende ved kommende Olym
piske Lege (Talent20 16). 

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

Gudmund Schacks Mindefond: Fra venstre ses Stina Troest, H. K. H. Prinsesse Benedikte, legatets 
administrator, advokat Ingemann Hansen (bagest), Mansoor Siddiqi og Rune Gartner. 

(Foto: Lars Bundesen) 
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V interen 
Vinterens højdepunkter blev som sædvanligt leveret i ergometrene. De to 
største præstationer hen over vinteren blev leveret af to projekter, som DSR 
har satset hårdt på, nemlig Talent20 16 og det lette dame-dobbeltsculler
projekt med Anne Lolk og Juliane Elander. I december satte Tøger Berg ny 
danmarksrekord i Junior A-klassen, da han vandt det Sjællandske Mester
skab og i januar vandt Anne Lolk Danmarksmesterskabet i den lette dame
klasse i sin første sæson som (baglæns-) kaproer. 

Foråret 
I starten af juni (strengt taget ikke foråret, men ... ) lå første afdeling af 
8GP-turneringen, endnu engang placeret på Maribo Sø. Alle, der har prøvet 
at ro på den sø, ved, at den sjældent leverer fladt vand, og i år var ingen 
undtagelse. Alligevel lykkedes det for 8GP-pigerne at lave den bedste start 
på en sæson, som noget damehold har lavet i turneringens historie. Ikke 
mindre end fire førstepladser og en andenplads var resultatet, for en samlet 
score på 51 point af 52 mulige . Jeg vil særligt huske W2X-løbet, hvor 
Inger Pors og Anne Lolk i adstadigt tempo omkring de 30 roede førsteplad
sen hjem mange bådlængder foran nærmeste modstander. 

Sommeren 
Når vi kommer til sommeren, er det tid til de store internationale regattaer. 
DSR havde en stærk repræsentation til regattaerne i Ratzeburg og 
Amsterdam, masser af roere til Sorø-regattaen og for første gang i mange 
år en ren DSR-båd til U23-VM, denne gang i Brest. Her leverede Michael 
Ludwigsen og Mikkel Jakobsen en meget flot præstation, der dog blev 
begrænset af et hedekollaps kort før mål i semi-finalen. Men fantastisk er 
det stadigt, at DSR igen kan være med på topplan i U23-kategorien, noget 
vi håber og regner med, bliver sikret afTalent20 16-projektet i de næste 
mange år. 
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Generalforsamling i Styrmandslauget 

Styrmandslauget anno 20 l O indkalder hermed nuværende og kommende 
medlemmer til den årlige generalforsamling i lauget. 
Fredag den 26. november, i umiddelbar forlængelse af DSR 's generalfor
samling, løber Styrmandslaugets traditionsrige generalforsamling af stab
len. Kom og hør mere om Styrmandslaugets aktiviteter i det forgangne år, 
drik spandevis af kolde Carlsberg 47, og vær med til at byde det kom
mende laug ve.1kommen . Alle kan blive medlem af Styrmandslauget. 
Eneste fo rudsætning er, at du er medlem af DSR og har lyst til støtte det 
sociale liv i DSR. Du behøver ikke at være styrmand. Der er gratis øl til 
alle medlemmer af Styrmandslauget. Du kan forny medlemskabet/ blive 
medlem på selve dagen. Et års medlemskab koster 30 kr. Så kom til gene
ralforsamlingen fredag den 26. november, vær med til at tømme baren for 
øl, og lad endnu en generalforsamling gå over i historien. 

Vel mødt, 
Styrmandslauget anno 2010 

Juleroning 

Lørdag den 11. december kl.13 hos B&W Roklub 

Igen i år inviterer DFfR juleroere til hygge i B&W Roklub i Langelinie 
Lystbådehavn . 
Slip væk fra det sædvanlige juleræs for en stund og mød op fra k\. 13-15 
til glogg og æbleskiver og andet guf. 
Kom roende, gående, cyklende eller i bil, og nyd julefreden ved vandet. 
For jer der har lyst til at ro derind (hvis vejret tillader det) sætter 
vi hold på bådpladsen kl. 11.00. 
Tilmelding på Groupcare er nødvendig (også selvom du ikke ror). 
Vel mødt! 

Med venlig hilsen 
Motionsudvalget 
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Løvfaldstur isensommervejr 

Jeg har i min tid i DSR deltaget i mange løvfaldsture - på Furesøen og på 
Esrum Sø. 
Ofte har vejret været efterårsagtigt i et eller andet omfang, hvilket jo ikke 
helt kan oven'aske i oktober måned. 
Men i år viste vejret sig fra en anden og lunere side, da 24 DS R-roere 
mødtes til markeringen af sæsonens snarlige afslutning i solskin, 
sensommertemperaturer og blikstille vand ved Holte Roklub, hvor årets 
løvfaldstur udgik fra. 
Det blev til en herlig tur Furesøen rundt med pit-stop og optankning af 
kaffe og kager (ink\. hjemmebag) ved Furesø Bad ved Farum inden turen 
retur til Holte med en afstikker til Vejlesø. 
En dejlig tur at tænke tilbage på og lune sig ved, når vinteren kommer, men 
ærgerligt, at det for undertegnede nok blev sæsonens sidste tur inden 
standerstrygningen. 
Men det kanjo være, at der også i november eller senere bliver godt vejr, 
der kan lokke til en rotur en lørdag eller søndag. 
Tusind tak til Holte Roklub for hjertelig modtagelse og for venligt at 
udlåne os 6 fine både og for praktisk hjælp med disse. 

Af Lars Bundesen 

En sjældenhed - blikstille vand ptJ Furesøen i oktober. (foto: Lars Bundesen) 
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DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på cd-rom til DSR med 
att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken på kontoret i bådhallen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-maiIs og IKKE som tekst 
direkte i maiis. Alle indlæg til bladet 
skal forsynes med navn på forfatter 
og evt. ansvarligt udvalg inde i selve 
teksten . Medsendte fotos skal helst 
være med fotografnavn og evt . 
billedtekst. 
på forhånd tak. Redaktionen . 

Deadlines 

Decem berbladet: 
Deadline den 5. nov. 
Januarbladet: 
Intet blad 
Februarbladet: 
Deadline den 5. jan. 2011 

Adresseændring: Henvendelser 
om adresseændring og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen på 
e-mail-adressen: 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
Knstian Elkjær Kristensen 
Anette Frost Jensen 
Lars Bundesen 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort . Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen 
dækker de tre 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 
opkrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 705 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 470 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 705 kr. 
Forskellen 235 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingentkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@ 
dsr-online.dk), Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1/1,1/4,1/7 og 1/10). 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 måneder, accepteres kun mod 
betaling af kontingent for perioden fra 
udmeldelsen til genindmeldelsen. 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker ikke automatisk. 
Man er medlem og kontingentpligtig, 
indtil gyld ig udmeldelse har fundet 
sted, uanset om DSR's faciliteter og 
aktiviteter benyttes . Eksklusion vil først 
finde sted ved en restance svarende til 
1/2-1 års kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren. 

Danske Studenters Roklub 
5trandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank: 4330-4330162813 
5003466 

Hjemmeside: www.dsr-online.dk 
Telefon: (køkken og k.ontor): 39296326 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 
e-mail: formand@dsr-online.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
t lf. 29 2342 78 
e-mail: kasserer@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52, 1. th . 
2720 Vanløse 
tlf. 20 76 17 37 
e-mail: sekretaer@dsr-onl ine.dk 

Kaproningschef: 
Sune Korreman 
Tagensvej 112, l tv. 
2200 København N 
Tlf. 24442746 
e-mail: kaproning @dsr-online.dk 

Instruktionsroehef: 
Neel Pryds 
Carl Johans Gade 10, 2 tv. 
2100 Køben havn ø 
Tlf. 28182977 
e-mail: instrukt ion@dsr-onli ne.dk 

Motionsrochef: 
Søren Ellersgaard Nielsen 
Sorrentovej 11, st. mf. 
2300 København S 
Tlf. 31907924 
e-mail: motion@dsr-online.dk 

Langt ursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Vennemindevej 20/ 4.tv 
2100 København ø 
tlf. 21 47 75 76 
e-mail: langtur@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Mette Lybæch 
Mariendalsvej 34D, 3 th . 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 61 65 15 36/32 13 15 36 
e-mail: kajak@dsr-on line.dk 

Sportsroehef: 
Ulrik Ra lfk iær 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, 3 tv. 
2100 København ø 
Tlf. 22 76 52 32 
e-mail: sport@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mads Rasmussen 
Strandvænget 55 
2100 København ø 
Tlf. 51909841 

. e-mail: husforvalter@dsr-online.dk 

Orienteringssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
t lf.: 45 88 58 86 

Michael Remod 
Spangbergsgade 7, 4 .tv. 
2.1 00 København ø 
tlf. : 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf.: 29 23 42 78 

Materiel'forvalter: 
Rasmus Skou 
e-mail : materiel@dsr-online.dk 

Kont ingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e-mail: 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, l tv. 
2300 København S 
tlf. 26 70 06 54 
e-mail: bladet@dsr-online.dk 

Barudvalget: 
Anette Frost Jensen 
Lyngbyvej 32 B, 7 tv. 
2100 København ø 
e-mail : baren @dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf.: 39680319 
e-mai! : hander
sen78@hotmail.dk 
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Afsender: Danske Studenters Roklub, Strandvænget 55, 2100 Kbh. ø 

Glimt fra kaninlangturen 2010: Landgang på kysten nord for Sletten, humøret er lige så højt som 
flagføringen. (Foto: Diverse cruisegæster) 



Orienteringsløb dec. 2010 og jan.- feb. 2011 

Dato Løbstype Skov Arrangør 

12. dee Julekispus Ravnsholt *** DSR *** 
8.jan Vintercup Bøndernes Hegn OK0st 
16.jan Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
22.jan Vintercup Teglstrup Hegn Lyngby OK 
5.feb Vintercup Rude Skov OK0st 
6.feb Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 
27.feb Gåsehusløb Ravnsholt *** DSR *** 

oSR's førstehold i 10 km dameklassen med Charlotte Lebahn, Inger Se hou w og Kristine Samson 

vandt løbet i Svanemøllebugtens Blågrønne Vande, der var sidste del af årets 
langdistanceturnering i klassen. (Foto: Lars Bundesen) 
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Standerstrygning 2010 

Standerstrygningen er ofte ikke det store tilløbsstykke, og sådan var det 
heller ikke i år. Alligevel havde et halvt hundrede medlemmer fundet vej til 
Strandvænget for at sige et muntert farvel til denne sæson d. 31. oktober. 
Formand Hans G. Olsen orienterede om sæsonens forløb, standeren blev 
strøget og de fremmødte fik efterfølgende en meget velsmagende frokost 
tilberedt af Bente Kjøller, Juliane Elander Rasmussen og hendes søster 
Elisabeth og en rigtig hyggelig snak. 
Et par bådhold havde forinden taget sommersæsonens sidste tur. Der kan 
fortsat ros, men kun ved at følge vinteueglementet. 

Af Lars Bundesen(tekst ogfotos} 

Formand Hans G. Olsen orienterer om sæsonens forløb. 
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En god frokost var en del af 

standerstrygningsarrangementet. 

Husk årets store begivenhed iDSR .. ! 

Julefrokost lørdag d. 4. december kl. 19.00. Hvis du ikke 
allerede har købt billet, så er det nok ved at være for sent 
nu, til gengæld kan du senere danse med til Søren 
Banjomus mfl. Du er velkommen fra klo 22.00. 

Nissehilsner fra redaktionen 

Juleroning 

Lørdag den 11. december kl. 13 hos B&W Roklub 

Igen i år inviterer DFfR juleroere til hygge i B&W Roklub i Langlinie 
Lystbådehavn. 
Slip væk fra det sædvanlige juleræs for en stund og mød op fra kl. 13-15 
til glOgg og æbleskiver og andet guf. 
Kom roende, gående, cyklende eller i bil, og nyd julefreden ved vandet. 
For jer der har lyst til at ro derind (hvis vejret tillader det) sætter 
vi hold på bådpladsen kJ. 1 j .00. 

Tilmelding på Groupcare er nødvendig (også selvom du ikke ror). 

Vel mødt! 

Med venlig hilsen 
Motionsudvalget 
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Selvom blåhætten Hansi lagde ud med at have det grimmest tøj og de 
biggest tænder 
Visse strokere ham nu bedre som Ober-Bøg kender. .. 
Formanden så til, at DSR ej heller udenlands bedrevafholdsvirksomhed 
Sikke vi andre under skrækkelig tjekkisk piva/øldrikning led ... 

Fra Hrensko vi travede i HC Andersens fodspor 
I (::eskeskke Svycarsko skønheden var stor 
Fantastiske efterårstræer i flammende farver og vanvittige klippe
formationer 
De vandreglade svælgede i Kodak moments og geologiske variationer 
Hrenskos vietnamesere solgte selvlysende og nålestribede trusser, have
nisser og pornohåndklæder 
Foruden samuraisværd, rærligheder af krystal, broderier og sko af kunstigt 
læder. 

De laminerede sang ark var intet hit 
Til gengæld tatarsovs i svirvlerne lod årerne dreje frit 
Kims - det femte eS - fik lækre ben af sol- og mudderbad 
Og neonnissen Luigi var for sin redningsvestfarvede hue så glad. 

Vabler, gnavsår, lamme anne og balder slidt halve 
På det hjælper Gerlachs Gehwol fuBkrem, compeed, plaster, 
klorhexidinpudder og kopattesalve 
Drømmen om pæne hænder hurtigt røg 
Og ofte på hotel vi vaskede blodigt tøj ... 

l Zeichen und Birkwitz forskrækket, ene og 
klein 
Man føler sig, når man er glemt i en dyb sluse under borgen 
Schrecken·stein. 
Lars voksede til governatorstørrelse på blot en uge 
- passende vi ham i Tangloppen som gigtrækker kunne bruge. 
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Vandreture med DSR! 

Er ergometertræningen ikke rigtigt dig nu, da rosæsonen er slut? Eller vil 
du gerne have et supplement til denne? Savner du frisk luft og en smuk 
udsigt samtidig med din motion? 

Så kom med i den nye Vandregruppe på Groupcare! Vi vil typisk vandre s
IS km - lørdage eller søndage. Alle listens medlemmer vil kunne annon
cere en vandretur, ligesom det gælder for roturene på "Roaftaler" 
Grou pcare-lis ten. 
Første tur er søndag d. 19. dec. Vi går rundt om Utterslev Mose, ca. 8 km 
og ser også lidt på fuglene undervejs. Vi mødes ved den østligste mose på 
hjørnet af Bispebjerg ParkaIle og Rådvadsvej kl. 13. 
Forventet sluttidspunkt ca. kl. 15. Tag vandreskoene på, medbring regntøj, 
termokaffe/te og godt humør! Sandsynligvis vil der være cookies til delta
gerne ...... 

Næste tur er søndag d. 09. januar 2011. Nærmere oplysninger om turen 
opslås senere på Groupcare. -

Vel mødt! 

Af Martha Gaber Abrahamsen 

DSR'ere på vandretur langs Mølleåen ved Raadvad i marts 2010. (Foto: Naja Riegels) 
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Fra Prag til Dresden ad Moldau og Elben 

Darth Fomse - den hjem- og frygtløse kakerlak 
Drog modigt på togt ad Moldau og Elben med DSR's giggede pak. 

Allerede i Kastrup klækkede turen en Se og Hør-købsdebutant 
Senere over temaet 'kongelig porno' vi mange lystige ender spandt. 

I Podoli roklub vi blev indlogeret 
Nyudsprungne motionsmaskinebrugere - med alternative ideer - blev ivrigt 
fotograferet. 
Klubbens tjekkiske dameroere vikler husholdningsfilm om maven 
Og finder de sovende danskere - med masser af grej - i motionsrummet, 
deres tone bliver hård og gnaven. 

Med ostehandlerpigehjælp overkom vi busbilletmaskinens besværligheder 
men det blev kun til de sædvanlige seværdigheder 
- selvom Pia virkelig havde glædet 
sig til at besøge sexmaskinemuseet. 
Piktogrammer viser, at trutte n kun er tilladt visse steder 
Men hvorfor da ikke alle vegne nyde trutteriets glæder? 
Gennem vinduet ryger de upopulære tjekker 
Formand Hans pønser på at bruge metoden på de, der fra bådvedligeholdet 
pjækker. .. 

Prag med Karlsbroen fortog sig i det fjerne 
og hurtigt alle fik toårersroningshjerne ... 

Kolde rumper skal tisse meget og tit 
- det er trist, når plastflaskeøsen kun kan rumme lidt.. . 
Den genfødte kanins bare numse over kajkant blev på tysk gennet væk 
men pigtråd sku ' forceres for at finde en tissehæk ... 

Piahontas undgik at give stokkebajer, 
Da hun i en rivende whitewaterbane padlede os til tillægningssejr 
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Kaninlangtur 2010 - mod det uendelige univers, 
eller var det Kronborg? 

Pludselig en dag var opslaget der på roaftaler. Der havde været snak og en 
del hvisken og tisken i krogene, men nu var muligheden der. Årets kanin
langtur, en tur der kunne udfylde det tomrum, som nogle racerkaniner følte 
efter Svanemøllematchen, og som nogle motionskaniner følte efter en lang 
rotur. At pladserne var eftertragtede, kunne ses ved, at de hurtigt blev besat. 
På et koordineringsmøde inden afgang blev det klart, at langturen snarere 
var en rejse mod det uendelige univers eller i det mindste en jordomrejse 
om bord på MS Royal Rabbit, i selskab med de vidunderlige rejseguider 
Gunilla Sommer, Lene Margrethe Martinsen og Jannie Fuglsang Sørensen. 

Afgang og ankomst fredag 
Fredag eftermiddag stod det pragtfulde "skib" til søs, forventningerne og 
humøret var i top. To både blev sendt af sted med den vigtige mission at nå 
frem til Rungsted Roklub, for der, i et forsøg på at undgå mytteri ombord, 
at have middagen klar til resten af cruisedeltagerne, efterhånden som de 
nåede destinationen. 

Skibslægen, Dr. Gunilla Sommer, har Jens Voigt under behandling (Foto: Diverse cruise-gæster) 
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Glæden og fællesskabsfølelsen blev ikke mindre, da vi stod på skamlen og 
kunne modtage guldmedaljer for vores præstation og kigge til højre og se 
vore rivaler fra KVIK stå en tak længere nede. At vi så også kunne ønske 
vores klubmedlemmer tillykke med flotte placeringer og sammen med dem 
modtage pokalen for bedste klub, gav kun ekstra glæde og gejst til den 
efterfølgende middag og fest. 

Blandt samtaleemnerne under middagen (hvor hele holdet selvfølgelig var 
med!) var, hvornår vi skal ro igen? Så vi kan gøre det endnu bedre og træne 
mere intensivt, nu hvor alle fokuspunkterne står skarpt i erindringen. 
Lysten til forbedring af teknikken og bådens fremdrift bliver ikke lagt brak 
af en guldmedalje, snarere tværtimod. Så tak for oplevelsen og på gensyn! 

Af Sigrid Abild Andersen 
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DSR's fem top 3 placeringer: 

8+ åben dame 7000 m: nr. l 
8+ åben mix/masters 7000 m: nr. 2 
2-årers åben herre 7000 m: nr. 2 
2-årers åben dame 7000 m: nr. l (LDK) og nr. 3 (SPP) 

Sang, beskydning og t ropisk orkan? 
Næppe, men vejrguderne gjorde deres for at give cruisegæsterne en ople
velse de sent vil glemme. På fyldte maver blev rejsen mod Trinidad genop
taget. Gæsterne håndterede den høje sø på hver deres måde, der hørtes Kim 
Larsen sange på Atlanten, mens enkelte både drev længere og længere ud 
og væk fra "Sydamerikas" kyst. Til sidst syntes det, som om det var en 
konkurrence mellem Jakob Alnor og Flemming Jensen om at være i den 
båd, der lå længst fra land. Andre både valgte at gå tættere ind under kysten 
og under kraftig beskydning befandt de sig pludselig som ufrivillige delta
gere i en vindsurfersejlads - en enkelt surfer, der muligvis havde svært ved 
at vende, strøg gennem cruisets konvoj af både og markerede for Flem
ming og Jakob, at de sagtens kunne gå endnu længere ud på det åbne hav. 
Alle nåede dog til sidst frem til Trinidad, hvor det lokale hold af chefkokke 
allerede var gået i gang, med at tilberede, hvad der skulle vise sig at være 
turens kulinariske højdepunkt. Men dette lå fortsat ude i fremtiden for 
gæsterne. Cruisets musikelever gav eksempler på deres kunnen , og mens 
latinamerikanske rytmer fyldte salonerne, fik gæsterne langsomt varmen og 
kræfterne igen. Handskerne blev smidt, og der blevet atter dystet på kunst
nerisk talent og almen viden, alt imens duften fra kabyssen blev stærkere 
og stærkere. Men noget manglede, over højtalerne hørtes en efterlysning af 
to flasker rom og parmesanost, hvortil Jens Voigt udbrød, at de blot skulle 
lede efter en meget fuld og glad mus. Musen blev aldrig fundet, så nye 
forsyninger blev bragt ombord. 

Fra venstre ses: Benedicte Julie Voltelen, Thomas Jensen og Henrik Isling Jørgensen på vej til 

Rungsted Roklub (Foto: Diverse cruise-gæster) 
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Nye boller på suppen i DSR-køkkenet? 

Der spredte sig en trist stemning i store dele af klubben i begyndelsen af 
oktober, da det blev kendt, at Henrik Åberg, vores populære kok, havde 
sagt op. Henrik havde fået mulighed for at overtage restauranten i bold
klubben B 1903. Det var et tilbud, Henrik ikke syntes, han kunne sige nej 
til , selvom han var glad for at være i DSR. 
Heldigvis undgik vi en lang periode uden kok, og dermed aftensmad, idet 
Søren Kristensen , en af Henriks venner, der tidligere har vikarieret i DSR's 
køkken, har overtaget stillingen. Frem til l. december med dobbeltjob, idet 
han indtil da også skal passe sit nuværende job i Danske Banks kantine. 
DSR-bladets redaktion har taget en snak med Søren. 

- Hvad er din baggrund? 

- Jeg er uddannet kok i 1999 med basis i den franske køkkentradition og 
har siden arbejdet en lang række steder, f.eks . Dragsholm Slot, Cafeen i 
Nikolaj, og Trekroner- og Middelgrundsfortet, hvor jeg mødte Henrik. Jeg 
har endvidere været køkkenchef på Domhuskælderen i 2 1/2 år, inden 
stedet desværre lukkede, og jeg begyndte i Danske Banks kantine. En 
kortere periode i Ilulissat i Grønland er det også blevet til. 

Søren Kristensen svinger som 

ny kok gryderne iOSR's 

køkken. (Foto: Lars 

Bundesen) 
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slyngelstue, på førstesalen . NSR havde også vægmalerier i festsalen , hvor 
rygterne vil vide, at badebukserne ikke var fra kunstnerens egen hånd. I et 
værelse hang Roald Amundsens gamle specialbyggede grønlænderkajak. 
Specialbygget fordi han var lidt kraftigere end samtidens eskimoer. 

Efter omvisning og omklædning var vi klar til at gå på vandet. NSR rådede 
over inriggere, som til forvekslingen lignede dem , vi har roet i hele som
meren. Dog med den undtagelse, at NSR endnu ikke er gået over til big 
blade og kulfiber åre, hvilket voldte lidt problemer til en start. Men eventu
elle frustrationer svandt hurtigt, efterhånden som vi fik tilvænnet os. Samti
dig viste vejret i Oslo sig fra sin absolut pæneste side. Det var en dejlig 
efterårsdag, kun få tynde skyer var at syne på den ellers klare blå himmel. 
Jakob og Karl tog kommandoen over hver sin inrigger, mens Maiken tog 
Emil på tur i en gigbåd. Vi roede ud fra Bygdøy og rundt om flere små øer 
og holme i fjorden. Naturen var tæt på byen, så løvfaldets mange farver var 
at se overalt, der var virkelig skønt. 

Tilbage i NSR blev vi budt på hjemmebagte vafler og røverhistorier, som 
igen havde påfaldende mange ligheder med historier, vi har fået fortalt i 
Slyngelstuen. Dog mener vi ikke, at DSR nogen sinde har haft en tro kopi 
af et vikingeskib som en del afbådparken, men et sådant havde NSR 
tidligere haft. Vi så bilIeder fra en tur med skibet, alt imens de medbragte 
lakridspiber bragt smilene frem omkring bordet. Flere på 60pluss-holdet 
havde tidligere været i København og havde således allerede stiftet be
kendtskab med noget af vores daglige rofarvand gennem besøg hos Gefion 
og KR. 

Alt godt har en ende, så vi tog afsked og gik på sightseeing i Oslo, inden vi 
gik ombord på Danskebåten. Vi så blandt andet operahuset, som i vores 
øjne er betydelig kønnere end vores eget. På hjemturen spottede vi 
Kronborg om styrbord, men selvom vi nu var tættere på end tilfældet var 
på kaninlangturen, tæller det fortsat ikke nok, hvorfor flere og nye eventyr 
venter på os i det nye år ... 

Af Nicolai Møller 
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Copenhagen Harbour Race 2010 

Huh ... aahhh ..... huh .... aahhh .... easy on the slide, control those legs in the 
recovery .... long strokes, two centimeters more .... 

Astas rolige, men bestemte stemme lyder gennem højttaleren, så alle, helt 
ned på den "stabile og robuste" spids kan høre og medvirke til, at "livs
nerven" i båden ikke knækker, men føles gennem alle otte roere. Det er da 
også en fantastisk fornemmelse, når man pludselig oplever, at båden flytter 
sig markant hurtigere, åndedrættet bliver mindre besværet, og man mærker 
energien strømme til lårene i fremkørslen efter det kraftfulde tag. Så føles 
båden som en stor velfungerende mekanisme, som ikke kan slås ud af 
bølger, blæst eller konkurrenter. Et øjebliks klarsyn kan man kalde det. 
Resten af tiden er en kamp for at holde fokus i båden, på teknikken og på 
nuet - uden at miste fornemmelsen for helheden. 

Som ny kaproer er der nok at tænke på; alle de tekniske udfordringer kan 
virke uoverstigelige i sig selv, hvis ikke man formår at udpege et eller to 
fokusområder. Før start er man våd og kold, og den obligatoriske tissetrang 
melder sig selvfølgelig. Det at deltage i et ræs er en stor begivenhed -
forventninger, spænding, konkurrenter, og mon man kan holde koncentra
tionen og gøre sit bedste uden at brænde ud før de 7 km er overstået? 

At ræset så også foregår i Københavns havn, gør det ikke mindre udfor
drende. Hvis ikke vi havde haft en sightseeing tour torsdag før løbet, tror 
jeg, roernes hoveder havde drejet sig af led for at se de flotte nye bolig
blokke, husbåde, kontorbygninger og -hvad er det så for en bro?? hvor mon 
den der HT-vandbus skal hen? Til at 'forstyrre' os under ræset havde vi nu 
kun tilråbene fra de heppende klubmedlemmer på Bryggebroen og ved 
målornrådet ved Langebro, hvilket kun skærpede lysten til at gøre det godt 
og bruge de sidste kræfter. Og nåeh ja, så var der også lige en herrebåd fra 
Lyngby, der zig-zaggede foran os indtil det endelig lykkedes os at overhale 
den ... Fed fornemmelse i øvrigt! 

F ra Grønland til Danmark 
Lyden fra ergometeret fik muligt nogen ud af fjerene , men flere ønskede 
sig tilbage i seng, da lokale musikere med Rasmus Lyberth i spidsen spil
lede op til trommedans i skibets saloner. Der var endnu langt til Danmark? 
og vante omgivelser, men først hjalp cruisegæsterne dog med at holde 
Arktis fri for affald og foretog en gennemgribende oprydning af lokal
området. Derpå kunne M/S Royal Rabbit sætte kursen sydover. Flere 
cruisedeltagere syntes endog, at der var meget langt hjem og ønskede sig 
muligt hen, hvor palmerne gror. De foregående dages anstrengelser havde 
sat deres spor, men tag for tag, uanset hvor små de så end var, så kom 
skibet tættere og tættere på vante omgivelser og til sidst var de sidste 
cruisegæster gået fra borde, og de kom alle hjem med friske minder i 
seabag'en. 

Af Nicolai Møller Andersen 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Rasmus Noes' luftmadras var ikke helt tæt og med jævne mellem
rum kunne den elektriske pumpe høres. 
Louisiana. 
Nivåbugten. 
Helsingør, Kronborg. 
Nivå havn. 
Rungsted. 
Svanemøllen og DSR 

Der hygges med ..Tegn og Gæt" på ..Trinidad" 
(Foto: diverse cruisegæster) 
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Nye boller på suppen i DSR-køkkenet? 

Der spredte sig en trist stemning i store dele af klubben i begyndelsen af 
oktober, da det blev kendt, at Herrrik Åberg, vores populære kok, havde 
sagt op. Henrik havde fået mulighed for at overtage restauranten i bold
klubben B 1903. Det var et tilbud, Henrik ikke syntes, han kunne sige nej 
til, selvom han var glad for at være i DSR. 
Heldigvis undgik vi en lang periode uden kok, og dermed aftensmad, idet 
Søren Kristensen, en af Herrriks venner, der tidligere har vikarieret i DSR 's 
køkken, har overtaget stillingen. Frem til l. december med dobbeltjob, idet 
han indtil da også skal passe sit nuværende job i Danske Banks kantine. 
DSR-bladets redaktion har taget en snak med Søren. 

- Hvad er din baggrund? 

- Jeg er uddannet kok i 1999 med basis i den franske køkkentradition og 
har siden arbejdet en lang række steder, f.eks. Dragsholm Slot, Cafeen i 
Nikolaj, og Trekroner- og Middelgrundsfortet, hvor jeg mødte Henrik. Jeg 
har endvidere været køkkenchef på Domhuskælderen i 2 1/2 år, inden 
stedet desværre lukkede, og jeg begyndte i Danske Banks kantine. En 
kortere periode i Ilulissat i Grønland er det også blevet til. 

Søren Kristensen svinger som 

ny kok gryderne i DSR's 

køkken. (Foto: Lars 

Bundesen) 
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slyngelstue, på førstesalen. NSR havde også vægmalerier i festsalen , hvor 
rygterne vil vide, at badebukserne ikke var fra kunstnerens egen hånd. I et 
værelse hang Roald Amundsens gamle specialbyggede grønlænderkajak. 
Specialbygget fordi han var lidt kraftigere end samtidens eskimoer. 

Efter omvisning og omklædning var vi klar til at gå på vandet. NSR rådede 
over irrriggere, som til forvekslingen lignede dem, vi har roet i hele som
meren. Dog med den undtagelse, at NSR endnu ikke er gået over til big 
blade og kulfiber åre, hvilket voldte lidt problemer til en start. Men eventu
elle frustrationer svandt hurtigt, efterhånden som vi fik tilvænnet os . Samti
dig viste vejret i Oslo sig fra sin absolut pæneste side. Det var en dejlig 
efterårsdag, kun få tynde skyer var at syne på den ellers klare blå himmel. 
Jakob og Karl tog kommandoen over hver sin inrigger, mens Maiken tog 
Emil på tur i en gigbåd. Vi roede ud fra Bygdøy og rundt om flere små øer 
og holme i fjorden. Naturen var tæt på byen, så løvfaldets mange farver var 
at se overalt, der var virkelig skønt. 

Tilbage i NSR blev vi budt på hjemmebagte vafler og røverhistorier, som 
igen havde påfaldende mange ligheder med historier, vi har fået fortalt i 
Slyngelstuen. Dog mener vi ikke, at DSR nogen sinde har haft en tro kopi 
af et vikingeskib som en del af bådparken, men et sådant havde NSR 
tidligere haft. Vi så billeder fra en tur med skibet, alt imens de medbragte 
lakridspiber bragt smilene frem omkring bordet. Flere på 60pluss-holdet 
havde tidligere været i København og havde således allerede stiftet be
kendtskab med noget af vores daglige rofarvand gennem besøg hos Getion 
og KR. 

Alt godt har en ende, så vi tog afsked og gik på sightseeing i Oslo, inden vi 
gik ombord på Danskebåten. Vi så blandt andet operahuset, som i vores 
øjne er betydelig kønnere end vores eget. På hjemturen spottede vi 
Kronborg om styrbord, men selvom vi nu var tættere på end tilfældet var 
på kaninlangturen, tæller det fortsat ikke nok, hvorfor flere og nye eventyr 
venter på os i det nye år... 

Af Nicolai Møller 
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19.00-20.15 
GP - H 

2 SPP Spp GP - H 
3 SPP SPP GP-H 
4 SPP SPP 8 GP- H 
5 SPP SPP 8 GP- H 
6 SPP SPP 8 GP-H 
7 SPP SPP 8 GP - H 
8 SPP spp 8 GP-H 
9 SPP s pp 8GP- H 

10 sPP spp 8 GP -H 
11 spp s pp 8 GP - H 
12 s pp s pp 8GP- H 
13 s pp s PP 8 GP - H 

31 
32 
33 
34 

IKKE 
RESERVERBARE 

ERGOMETERTIDER 2010 / 2011 

16.30-17.45 1900-20.15 
8GP -V LOK 
8GP -V 8 GP- O LOK 
8GP - V 8 GP - O LOK 
8GP -V e GP -O LOK 
8GP -V 8 GP- O LOK 
8GP -V 8GP-O LOK 
aGP -V 8 GP - O LOK 
8GP -V 8 GP - O LOK 
8GP - V a GP- O LOK 
aGP - V 8 GP - O LOK 

aGP - O LOK 
8 GP - O LOK 
e GP - O LOK 

LOK 
LOK 
LOK 
LOK 
LOK 
LOK 
LOK 
LOK 
LOK 
LOK 
LDK 
LDK 
LDK 
LOK 
LOK 
LOK 

IKKE 
RESERVERBARE 

16.30-17.45 1 

T2016 
T2016 8 G!'i,- H 
T2016 e GP - H spp 
T2016 B GP-H s p p 
T2016 a GP- H spp 
T2016 8 GP - H spp 
T2016 BGP -H SPP 
T2016 8 GP - H spp 
T2016 a GP - H spp 
T2016 a GP - H SPP 
T2016 8 GP -H spp 
T2016 a GP - H SPP 
T2016 B GP -H sp p 

e GP - H spp 

IKKE 
RESERVERBARE 

LOK 
LOK 
LOK LOK 
LOK LOK 
LOK LOK 
LOK LOK 
LOK LOK 
LOK LOK 
LOK LOK 
LOK LOK 
LOK LOK 
LOK LDK 
LOK LDK 
LOK LOK 
aGP -V T2016 
aGP - v T2016 
aGP-V 
8GP-V 8 GP - O 
aGP -v a GP -O 
8GP-V 8 GP- O 
8GP-V 8 GP- O 
8GP-V 8 GP - O 
8GP-V 8 GP - D 
8GP-V 8 GP - o 
8GP - V 8 GP - D 

IKKE 
RESERVERBARE 

IKKE 
RESERVERBARE 
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Eventyr på fjorden 

Det uofficielle mål for flere på kaninlangturen havde været at nå til Helsin
gør og se Kronborg, men så langt nåede vi aldrig ombord på M/S Royal 
Rabbit. Nok syntes vi på et tidspunkt at kunne skimte Kronborgs irgrønne 
tage i det fjerne, men det tæller ikke helt i bogen. Men Emil Jakobsen 
havde jo vundet et et mini-cnlise til Oslo, og demled levede muligheden 
for at komme Kronborg nænnere. 

Med høje forventninger fil endnu et eventyr gik vi ombord på Oslobåden. 
Vi havde inden afgang været i kontakt med Dag Finu ErJandsw. forman
den for Norske Studenters Roklub (NSR). Han tog imod os på færgelejet i 
Oslo og køI1e os i NSR's minibus til klubhuset på Bygdøy, som mest af alt 
minder om et bedre kendt ambassadekvarter lidt nord for København. 

Da vi ankom til klubben var 60pluss-holdet, som havde indvilliget i at tage 
os med på fjorden, j fuld gang med fæJlesopvarmningen på bådpladsen 
foran klubhuset. 60pluss.er et kommunalt projekt og motionstilbud til 
ældre. På holdet var roere, som havde lige så lidt erfaring som os, og andre 
som havde roet siden I 960'erne. Mens de fortsatte deres opvamming, viste 
Dag Fjnn os I1lndt i klubhllset, der på mange måder havde ligheder med 
DSR's, fx bådhal i stueetagen, festsal og pejseværelse, en pendant til vores 

Nicolai M øller Andersen og Ka rina Lindvig saml IO roere fra NSR's 60pluss-hold under en pause 

på OslolJordert. (Foto: Styrmand Karl) 
14 

Hvorfor log dujobber i DSR? 

- Det er spændende at være sin egen chef og at kunne sætte sit gastronomi
ske præg på et sted . Desuden passer arbejdstiderne mig bedre. Jeg er B
menneske, så det er rart ikke at skulle møde tidligt om morgenen . Det er 
selvfølgelig noget nyt at skulle arbejde alene det meste af tiden. Tidligere 
har jeg altid haft kolleger, f.eks. er vi pt. 17 medarbejdere i Danske Banks 
kantine. 

- Hvad er dil1eforvenlninger Iii jobbet? 

- Jeg regner med som udgangspunkt at fortsætte som nu, dvs . god dansk 
mad tilberedt med årstidens råvarer, men jeg vil også gerne kunne tilføje 
intemationale indslag. Jeg er f.eks. meget begejstret for thailandsk og 
mexikansk mad. Temaafrener, som f. eks . krebsegildet, kan også være en 
mulighed . Jeg håber også, at medlemmerne vil bruge mig lil selskabs
anangementer. 

- Har du nogen ønsker li! klubbens medlemmer? 

- Jeg føler mig taget rigtig godt imod af medlemmerne, ogjeg håber, de 
fortsat vi! være flinke at rydde op efter sig. Hvis der eo aften kommer 
usædvanligt mange pga. f.eks. et særligt arrangement, håber jeg man vil 
give mig besked i forvejen, så jeg kan tage højde for det. Eller bvis et hold 
planlægger at komme og spise lige inden lukketid, vil jeg gerne vide det i 
forvejen, så jeg kan sikre, at der er mad nok! Jeg er bestemt også åben 
overfor forslag fra medlemmerne til menuen. 

Redaktionen ønsker Søren held og lykke med arbejdet i DSR. Vi hå
ber, at medlemmerne fortsat vil gøre, hvad de kan, for af han hurtigt 
vil føle sig hjemme i klubben. 

Vi ønsker ligeledes Henrik lykke til j B 1903 restauranten og sender en 
stor tak for hans indsats i DSR)s køkken. 

Af Anette Frost Jensen og Lars Bundesen 
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Præmier, præmiepiger og lidt striptease 
Mellem retterne fortsatte sangene, og der blev uddelt eftertragtede præmier, 
men måske var det j virkeligheden kyssepigen Rasmine Noes' kys, der var 
de mest eftertragt·ede. De andre ungmøer på hovedscenen smed i despera
tion nederdelen for derved foren stund at tiltrække sig opmærksomheden
men effekten var kortvarig. Kaninerne blev introduceret for og opfordret til 
at gå ind i udvalg og derigennem bidrage ti.! klubben og fællesskabet. De 
fem første der tilmeldte sig blev sågar stillet en præmie j udsigt. Der blev 
talt ned , men det var kun Emil Jakobsen der slog til, da chancen bød sig. 
De andre kaniner var muligvis for trætte til rejse sig eller havde ikke hørt 
efter. Resultatet blev, at Emil vandt mini-cruiset til Oslo og med det ret til 
at vælge sine rejsefæller til de sidste fire præmiepladser. 

Dagens strabadser satte en 
naturlig dæmper på 
cruisegæsternes udfoldelser. 
Mens nogen kravlede i seng, 
fandt andre endnu ubrugte 
reserver, som blev brændt af på 
dansegulvet , hvor flere dance 
battles fandt sted tjl godt ud på 
natten, mens skibets langsomt 
forlod Caribien og den søde 
rom . 
Dette betød samtidig, at en 
større andel af cruisets gæster 
havde mere end svært ved at få 
øjne søndag morgen, men en 
må have bestilt morgen
vækningen - pludselig hørtes 
nemlig lyden af et ergometer, 
fra skibe.ts luksuskahyt og siden 
kom flere lokale ud af skjulet 
for at tage på søndagstur. 

12 

Emil Jakobsen (lJr overrakt præmien p~ et minicruise 
[il Oslo, da han som den eneste straks meldte sig 
som livredder j forbindelse med klubbens 
svømmelilbud (Folo: Diverse cruise-gæsrer) 

Tilbage i Københavns Roklub mærkede vi alle trætheden, syren i lårene og 
hæsheden i halsen. Vi havde alle en god fomemmcl.se - vi havde gjort 
vores bedste, vi havde haft det sjovt og syntes alle, at der faktisk havde 
været momenter af god roning indimellem. Men placeringen i forhold til de 
andre både var ganske uvis, så en eventuel fejring måtte vente, til vi havde 
rigget båden af, lagt den på trailer, og vi havde fået tørt tøj på. Og dog. 
Målet var at have det sjovt og få en god oplevelse, så efter bad og sauna i 
KR' s nye palmelund af et omklædningsrum, spiste vi hjemmebagte pølse
brød og kage, mens vi skålede i champagne. 

Guldmedaljevinderne 20 10. Fra venstre ses: Sigrid Abild Andersen, Nina Bydel Kronborg, Rikke 
Frederiksen,Anja Falk Riecke,Anna Munck Laybom, Mette Dyrlund, Christine Bille Sørensen, 
Janne Flensborg Oo.en og liggende: vores cox; Asta Lmjomaa. (Foto: Asbjørn Adsersen) 
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(Ondsindede) rygter vil vide, at de to udsendte både sluttede turen hl 
Rungsted af med et race, den udløsende faktor var provokerende tilråb fra 
den ene båd. Racet havde en opløftende virkning på humøret og bragte 
glæde i bådene, da det jo i bund og grund mest a f a It var for sjovt. 
There WCJS some/hing rollen in Rungsted, eller i del mindste lod den umis
kendelige lugt af tang sig ikke fornægte, men klubhuset var fint og kabys
sen klar, så letmatroserne gik straks i gang. Resten a f selskabet ankom 
drypvis, og fik anvist pladser rundt omkring på "skibet" mens middagen 
lod vente på sig. Mytteriet udeblev, og de højrøstede stemmer døde ud, da 
middagen stod klar. 
Spil, sanghæfter og instrumenter blev hentet frem fra laslrl.lmmet,jo der 
blev spist, drukket, sunget og spillet på det gæve skib, mens kursen sattes 
østover. l nattens mørke blev skjulte talenter snart bragt fi·em i lyset,ja 
sågar manglende talenter blev bragt til skue. 
Skibets log melder dog, at lægen trods all havde en stille aften, selvom 
bølgerne indimellem gi.k højt. Var der lægefagligt belæg for den noget 
grundige undersøgelse af Jens Voigt Smidt? Svaret har fortabt sig i hav
gusen. Men rask det var han. 

Mod det uendelige univers, og dog ... 
Da solen atter kom t.il syne i horisonten, var det gode skib i "svensk" 
farvand. Natten havde været alt for kort og søvnen ikke dyb, da motoren 
jævnligt skabte vibrationer i skroget'. Flere gæster var noget klatøjede. dog 
gik der ikke længe, før søvnen blev kTattet ud aføjnene, så kursen kunne 
sættes mod Copacabana2

. Vinden havde over natten taget til i styrke, så 
turen over Atlanten' tegnede hård. Håbet levede forsat blandt flere af 
cmisedelægeme på at nå til Copacabana and beyond4

, et håb, som dog blev 
stadig mindre efterhånden som dagen skred frem . Vejrguderne var ikke 
gunstige, hvorfor enkelte deltagere gik i land på Ta11iti 5 for der at blive 
mødt af de lokale og inviteret på friskfanget fisk og pommes frites. Resten 
nåede frem til Copacabana som blev vendepunktet, da båden med madpak
kerne salte kursen mod Trinidad6

. Undervejs blev der gjort ophold på en 
lille forblæs\' sandstrand, hvor flere styrmandsaspiranter fik mulighed for at 
tage kommandoen og øve landgang på åben kyst. 

10 

Langture i 2011 

Langlursudvalget er i gang med tilrettelæggelsen af111fc i 201 J. 
Forårets helligdagsweekender ligger sent i det kommende år, hvilket jo 
vejnnæssigt generelt er en fordel, så vi regner med at kunne tilbyde ture fra 
påsken og fremad . 

I skrivende stund primo november er der indgået aftale med Flensborg 
Roklub, så den lraditione!\e tur på Flensborg Fjord i Kristi Himmelfarts
ferien skulle være sikret. 

Hvortil de øvrige ture vil, gå ligger endnu ikke fast, men vi vil orientere 
nærmere snarest muligt. 

På langtursudva/gels vegne 
Lars Bundesen 

Glimt fra ef/eriks langtur. Læs mere på de næste sider. (Foto; Gunilla Sommer) 
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Musikaften med Lars og Pernille - nu forstærket! 

Onsdag d. 02.02. 20 I I optræder v i igen med egne sange på verandaen k I. 
20.00. 

Vi afllrøver en ny koncenfonn med havfrue-sange og nye sange skrevet i 
fælleskab. Vi spiller 2 gange en 1/2 time med pause imellem. Denne gang 
forstærket med lydanlæg, mikrofon og hele pivtøjer. 

Originalindspilninger fTa Thc Baok ofthe Mermaid kan høres her: 
www.myspace.comJpemiJlerp2 

Alle er velkomne. Baren vil være åben. 

Mange hilsener Lars & Pernille 

8 

J Kralupy-roemes uopvarmede container med kvinder og mus 
danskerne med snorkeriet holdt nøje hus 
Om morgenen kondensvandet alligevel havde lavet en hel bæk 
ForfTosne vi j mosekonens bryg roede væk . 

På sportovnihatel i Raudnice vi gisnede om brug af præstatiollsfremmende 
honnoner -
Hvorfor skulle der ellers være pissoir i det laksefarvede damebad til de 
t j ekk iske koner? 

Den tredje dags distance var et smart markedsføringsspil 
Først samme morgen blev 'momsen' lagt til: 
48 kilometer blev til næsten 70. 
En lille regnefejl kom på tværs 
og bekræftede, at handelsskolestuderende ikke altid det rette antal når, 
når mængden af deres fingre og tæer ikke forslår. .. 
Ajle ihærdigt i årene flåede 
Og jublede, da vi De9in i skumringen nåede. 

Governator trækker Birkwirz og besætning (Foto: Agnethe Christensen) 
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Hyggelig klippeklistrejulestue 

DSR 

Søndag den 12. december kl. 15.00 

Igen i år vil der være fremstilling af julepynt og julehygge i 
DSR. Vi tilbyder musetrapper, flettede julehjerter og 
stjerner,julemusiklsang, og hvis juletræet overlever 

julefrokosten, vil vi selvfølgelig danse rundt omjuletræet. 

Vi har glanspapir, karton,julemusik, glogg og æbleskiver. 
Du medbringer saks, blyant, evt.limstift og julestemning. 

Arrangementet er gratis så tag din romakker, barn/børn 
eller en anden i hånden og kom ned og vær med. 

De bedste og kærligste julehilsner fra 
motionsudvalget. 

Peter & Diana 

Gastronomisk bød turen på 
knodel, kød og kål 
Mens ost i den fezklædtes tarme tændte bål. 
Med bæven vi på kommenbrød spiste turistick" salam 
Oh skræk, at havne som pølsekød i naturtarmen stram! 
Overraskende præferencer kom for en dag 
Da fejlkøb fulgte fejlkøb af vand med bobler og kunstig smag. 

Sæderne var dækket af rim, vitamin N frosset fast, og ånden i luften stod 
klar 
Huen, bjørnen, tæppet og angorauldstrussen var nødvendig og rar. 

Bente vi rådet gi 'r: 
Til næste DSR-Iangtur køb et elbevandsvisir! 
Birgittes sightseeingplaner i Tyskland endte i stau 
Og det var vist ikke særlig sj au ... 

I mål i Dresden gjaldt reklamen for 'Erotic Car Wash' desværre ikke både 
Så bevæbnet med svampe, pinde og pumpe vi viste ikke skidtet nåde. 

Pia frøs vist nok en lille smule, 
Da hun i biergarten optrådte fiks i 'den lille gule'. 
Hvem har evner som lagkagesurpriseudspringsdanser? 
I Frauenkirches marengsformede pastelfarvede indre kan man teste, om 
man har evner til den slags tjanser! 

Tak for et fantastisk eventyr 
Men for pokker hvor er øllen herhjemme dyr! 

Af Gunilla Sommer 

Piahontas med padde I hagen (Foto: Gunilla Sommer) 
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Aktivitetskalender 2010 

December 
• Lørdag den 4. 

Søndag den 5. 
• Lørdag den ll. 
• Søndag den 12. 
• Søndag den 19. 
• Fredag den 31. 

Januar 2011 
• 

• 

Tirsdag den 4. 
Onsdag den 5. 
Søndag den 9 . 

Februar 2011 
• 

• 

Tirsdag den l. 
Onsdag den 2. 
Lørdag den 5. 

Julefrokost 
Bestyrelsesmøde 
KIedsens juleroning 
Juleklippestue 
Vandretur, Utterslev Mose 
Nytårsfest (?) 

Bestyrelsesmøde 
Deadline på februar bladet 
Vandretur 

Bestyrelsesmøde 
Musikaften 
Deadline på marts bladet 

Kajak Vinterræs 2010/2011 

• Søndag den 12. december 
• Søndag den 16. januar 
• Søndag den 27. februar 
• Søndag den 20. marts 

Kajakklubben Neptun har fornøjelsen at afholde Vinterræs 2010/2011 på 
ovennævnte datoer. Flere informationer kommer løbende på nedenstående 
hjemmeside: 
http://kajakklubbenneptun. dk/vin terraes/ 

Af Aksel Thiele, Kajakudvalget 
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c.1sberg 
VesterfælledYej 100, kbh. V 
Tlf. 33 27 33 27 
www.carlsberg.dk 

. Danske Bank 
Strandvejen 8 
2100 København ø 
WWW.danskebank.d( 

FriluRsland 
Frederiksborggade 52, Kbh. K 
nr. 33 14 51 50 
www.frikJftsland..<I( 

Claus V Hansen Bådudstyr 
Vorangborggade 98 
2100 København ø 
Tlf. 35 55 75 20 

Augger- Farvet" 
Jagtvej 219 
Tlf. 3918 4113 
lyngbyvej 72 
Tlf. 39 29 69 95 

~. Frtlavnsgade 27 
Tlf. 35 38 39 07 

Holte Vinlager 
Østerbrogade 106, Kbh. ø 
Tlf. 35 43 0415 
WWW..hoIIevtllager.dk 

SA-El vJLeif Werborg 
Philip Schousvej 21 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 38 88 1909 

Øbro Træ AJS 
Randefsgade 23-27 
2100 KÆbemavn ø 
Tlf. 35 42 16 51 
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DSR bladet 

Materiale til bladet kan sendes på 
e-mail til adressen: 
bladet@dsr-online.dk 
Indlæg kan naturligvis også 
fremsendes på cd-rom til DSR med 
att. til redaktionen. 
Disse kan afleveres i redaktionens 
bakke i bestyrelseslokalet eller i brev
sprækken på kontoret i båd hallen. 
Det er mest praktisk for redaktionen, 
at indlæg sendes som vedhæftede 
filer til e-mails og IKKE som tekst 
direkte i mai Is . Alle indlæg til bladet 
skal forsynes med navn på forfatter 
og evt. ansvarligt udvalg inde i selve 
teksten. Medsendte fotos skal helst 
være med fotografnavn og evt. 
billedtekst. 
på forhånd tak . Redaktionen. 

Deadlines 

Januarbladet: 
Intet blad 
Februarbladet: 
Deadline den 5. jan. 2011 

Adresseændring: Henvendelser 
om adresseændring og manglende 
levering af bladet rettes til 
kontingentkasserer Ole Hansen på 
e-mai l-adressen: 
kontingent@dsr-online.dk 

Redaktionen 
Marianne Bentzen (redaktør) 
tlf. 26 70 06 54 
Knstian Elkjær Kristensen 
Anette Frosl Jensen 
Lars Bundesen 

Tryk: 
Oplag: 

Sydtryk, 4913 Horslunde 
1.200 eksemplarer 

Indmeldelse 
Det sker ved at udfylde og indbetale et 
indmeldelsesgirokort. Dette forefindes på 
kontorets dør i bådhallen. Indbetalingen 
dækker de tre 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 
opkrævet det følgende kvartal. 
Kontingentet er 705 kr. pr. kvartal. 
Medlemmer i aldersgruppen 20-24 år 
betaler 470 kr. pr. kvartal, idet første 
kvartals kontingent dog er 705 kr, 
Forskellen 235 kr. modregnes ved 
opkrævningen det følgende kvartal. 

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til DSR's 
kontingen'tkasserer, enten via 
snailmail eller e-mail (kontingent@ 
dsr-online,dk). Udmeldelse skal ske med 
mindst 3 dages varsel til en 
kvartalsmåned (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10). 
Genindmeldelse fra personer, der har 
udmeldt sig af klubben inden for de 
seneste 12 måneder, accepteres kun mod 
betaling af kontingent for perioden fra 
udmeldelsen til genindmeldelsen. 

Udmeldelse ved restance 
OBS - det sker ikke automatisk, 
Man er medlem og kontingentpligtig, 
indtil gyldig udmeldelse har fundet 
sted, uanset om DSR's faciliteter og 
aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først 
finde sted ved en restance svarende til 
1/2-1 års kontingent, og restancen vil om 
nødvendigt blive inddraget ved inkasso. 
Alle omkostninger i forbindelse hermed 
betales af skyldneren . 

" 

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55, 2100 København ø 

Bankkontonr.: 
Postgiro: 

Danske Bank : 4330-4330162813 
5003466 

Hjemmeside: www.dsr-online .dk 
Telefon: (køkken og kontor): 39296326 

Formand: 
Hans G. Olsen 
Hamletsgade 3, 3. tv. 
2200 København N 
e-mail: formand@dsr -online.dk 

Kasserer: 
Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. 29 23 42 78 
e-mail: kasserer@dsr-online.dk 

Sekretær og udlejning: 
Pia østergaard 
Bogholder Alle 52, 1. th. 
2720 Vanløse 
tlf. 20 761737 
e-mail: sekretaer@dsr-online.dk 

Kaproningschef: 
Su ne Korreman 
Tagensvej 112, l tv. 
2200 København N 
Tlf. 24442746 
e-mail: kapronlng@dsr-online.dk 

Instruktionsroehef: 
Neel Pryds 
Carl Johans Gade IO, 2 t v. 
2100 København ø 
Tlf. 28182977 
e-mali: Instruktion@dsr-online.dk 

Motionsroehef: 
Søren Ellersgaard Nielsen 
Sorrentovej Il, st. mf. 
2300 København S 
Tlf. 31907924 
e-mali: motion@dsr-online.dk 

Langtursroehef: 
Laurits Rauer Nielsen 
Vennemindevej 20, 4 .tv 
21 00 København ø 
tlf. 21477576 
e-mail: lang tur@dsr-online.dk 

Kajakrochef: 
Mette Lybæch 
Mariendalsvej 34D, 3 th. 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 61 65 15 36/32 13 15 36 
e-mail: kajak@dsr-online.dk 

Sportsroehef: 
Ulrik Ralfkiær 
Ndr. Frihavnsgade 13 A, 3 tv. 
2100 København ø 
Tlf, 22 76 52 32 
e-mail: sport@dsr-online.dk 

Husforvalter: 
Mads Rasmussen 
Strandvænget SS 
2100 København ø 
Tlf. 51 909841 
e-mail: husforvalter@dsr-online.dk 

Orienteri ngssektionen 

Formand: Kasserer: Sekretær: 
Ronald Clausen 
Engelsborgvej 44 
2800 Lyngby 
tlf.: 45 88 5886 

Michael Remod 
Spangbergsgade 7, 4.tv. 
2100 København ø 
tlf.: 39 20 68 38 

Johan Frydendahl 
Engbakken 27 
2830 Virum 
tlf. : 29 23 42 78 

Materielforvalter: 
Rasmus Skou 
e-mail: materiel@dsr-online.dk 

Kontingentkasserer: 
Kun skriftlige henvendelser: 
DSR, Strandvænget 55 
2100 København ø 
e-mail: 
kontingent@dsr-online .dk 

Redaktør: 
Marianne Bentzen 
Milanovej 7 A, 1 tv. 
2300 København S 
tlf. 26 70 06 54 
e-mali: bladet@dsr-onllne.dk 

Barudvalget: 
Anette Frost Jensen 
Lyngbyvej 32 B, 7 tv. 
21 00 København ø 
e-mail: baren@dsr-online.dk 

PR: 
Hans Juul Andersen 
Fortunvej 46 
2920 Charlottenlund 
tlf. : 39680319 
e-mail: hander
sen78@hotmail.dk 
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