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Indhold

Lørdag den 28. november 1 936 om eftermiddagen
satte DSRs bådemand en spand tjære over et pri-
musapparat og forlod kortvarigt værkstedet. Få mi-
nutter senere stod bådehuset i flammer og brændte
ned ti l grunden. Samtlige robåde i klubhuset blev
flammernes bytte.

Tidl ig lørdag den 1 5. august 201 5 brændte store
dele af Odense Roklubs bygninger, og alt klubbens
outriggermateriel blev ødelagt. Det var sandsynlig-
vis en påsat brand.

Desværre er der ikke tale om to enkeltstående bran-
de, roklubberne i Frederiksværk, Fredericia, Sorø,
Nykøbing F og Randers har også været udsat for
brande.

For at forhindre en gentagelse af branden i 1 936 er
vort nuværende klubhus blevet udstyret med brand-
hæmmende selvlukkende døre, således at bådehal-

len er adskilt fra trapperum og omklædningsrum og
fra lokalerne ovenpå ved hjælp af branddøre.

For at forhindre uvedkommende i at komme ind i
roklubben, er alle adgangsdøre forsynet med låse
og de fleste ti l l ige med adgangskontrol.

Adgangskontrollen og branddørene virker desværre
kun efter hensigten, hvis adgangsdørene holdes
lukket eller automatisk lukker i ti lfælde af brand.

Desværre har der udviklet sig en kutyme, hvor
branddøre holdes åbne ved at anbringe håndvægte
eller andre spærringer. Snor anvendes ti l at holde
døren mellem bådehal og foyer åben.

Kan vi al le gøre en indsats for at roklubbens nuvæ-
rende klubhus ikke skal blive flammernes bytte?

d

Brandsikring
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Vi startede vores tur i Fort Wil l iam, Skotlands nr. 1
backpacker-område, hvor man også finder Storbri-
tanniens højeste bjerg, Ben Nevis. Det er nok Skot-
lands mest regnfulde område, og der er så grønt, at
det virker som om, der vokser planter overalt – næ-
sten som en regnskov, bare med lidt andre tempe-
raturer end i troperne. På turens første dag roede vi
på Loch Eil , en l i l le fjord, som går stik vest fra byen.
Da vi kom tilbage, lagde vi bådene op på en li l le
strand tæt ved den store sluse, Neptune’s Stairca-
se, som er indgangen ti l den Caledoniske kanal, når
man starter turen sydfra. Så næste dag var det
nemlig ikke nødvendigt at bruge tid på at ro bådene
derned fra campingpladsen, det var nemlig vigtigt at
være klar og ikke komme bag i en lang kø, når slu-
sen åbnede.

Efter de to første slusekamre skulle vi ro et l i l le styk-
ke, og så var det ellers om at være tålmodig, for ef-
ter det består Neptune’s Staircase af syv slusekam-
re, så slusen i alt løfter bådene 20 meter over havets
overflade. I løbet af de ca. 3,5 time, det tog os at
komme igennem, fik man lidt efter l idt et større
overblik over landskabet med bjergene og fjorden
bagved, jo højere vi kom op. Da vi endelig kunne si-
ge farvel ti l slusemestrene, gik turen et godt stykke
gennem kanalen, inden vi nåede Gairlochy, og vi
kunne lige nå at smutte gennem det sidste sluse-
kammer, inden slusen lukkede.

Så var vi straks i et helt andet landskab, nemlig den
lange, smalle sø Loch Lochy, som er omkranset af
nogle ret høje og bare bjerge. Vi fik vind, men det
var heldigvis medvind, og bare lige nok ti l , at vi
kunne mærke, at den lange sø vil le have været træls
med høje bølger og modvind. Da vi nåede den
nordlige ende af søen, tog vi bådene op og gik op ti l
vores hostel, Great Glen Hostel. Det var et rigtig
dejl igt sted – stor, hyggelig spisestue og tørrefacil i-
teter. Lige netop der vil jeg sige, at skotterne har
forstået deres eget klima helt rigtigt, jeg vil tro, at
næsten alle vandrehjem og campingpladser har
tørretumblere og tørrerum. Bare godt for os, at vi
ikke fik så meget brug for det, som vi kunne have
haft…

Dagen efter roede vi gennem et mindre og meget
skovagtigt stykke kanal, som fører fra den nordlige
del af Loch Lochy op ti l den li l le Loch Oich, hvor
landskabet udenom er mere fladt. På vej op mod
Fort Augustus løber kanalen ved siden af River
Oich, som også tager sig af alt overskudsvandet,
når det er nødvendigt. Der mødte vi to sluser, og da
vi dagen efter tog fra Fort Augustus, skulle vi igen-
nem fem slusekamre for at nå ud i Loch Ness. Nu
var sluseregenterne imidlertid blevet enige med sig
selv, men vist nok mest med deres bagland, om, at
det var for farl igt, at vi selv roede bådene gennem

Skotland
- en rejse mellem fnitter, sluser og et vidunderligt smukt
bjerglandskab

Foto: Lisbeth Lassen
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sluserne, så bådene måtte bindes sammen tre og
tre og trækkes igennem. Efter en vis forhandling fik
vi lov ti l at lade to roere sidde i den inderste båd for
at holde den ude fra slusekammerets væg og altså
undgå at svirvel m.m. blev ødelagt.

Endelig kunne vi ro ud i Loch Ness, og endda ti l en
blå himmel og solskin, der varmede og stegte os
lidt. Her lagde vi bådene sammen og spiste frokost,
og inden længe var vi en li l le turistattraktion for en
li l le famil ie, der kom tøffende i en li l le båd med mo-
tor. Vi syntes jo selv, at det måtte være et af turens
højdepunkter, og hvor tit har man lige et bil lede af
alle bådene, når de ligger sammen? Så vi råbte fa-
mil iefaren an, og spurgte om han ikke vil le tage et
bil lede af os. Jo, det vi l le han da gerne, og så tøffe-
de han sin l i l le båd over ti l os, tog sit eget kamera
op, tog et bil lede af os og tøffede væk igen. Sådan
kan man altså også få taget sit bi l lede!

Vi havde en overl iggerdag ved Loch Ness, og her
var vi tre både, som roede tværs over søen og lidt
mod nord og besøgte Urquhart Castle, den gamle
borg, som har bevogtet søens transportvej indti l
den blev ødelagt og forladt i slutningen af 1 600 –
tallet. Resten af holdet tog ned ti l Ben Nevis igen,
og et par stykker blev ved campingpladsen og gik
ud for at se på naturen i det område.

Dagen efter gik turen mod Inverness, højlandets

hovedstad, og her havde vi også en overl iggerdag.
På turens sidste hele dag var vi tre både på vandet.
Vi roede med tidevandet ind i bugten Beauly Firth
og op ad den flod, som munder ud ved bunden af
bugten. Vi roede med tidevandet ti lbage – det er
værd at følge tidevandet på de kanter, for der er tre
en halv meters forskel på ebbe og flod. På land
havde folk haft rigeligt med udfordringer, for båd-
trai leren var pludselig gået i stykker, og det var
noget af en opgave at finde en smed, der kunne la-
ve den. Heldigvis viste det sig, at der var en på hol-
det, som kunne lave en god og holdbar løsning, så
bådene også kunne komme til Oxford, hvor Køben-
havns Roklubs tur skulle starte.

Det var en skøn tur i Skotland, og jeg vil sige, at jeg
har sjældent spist så god mad ti l så mange menne-
sker eller drukket whisky i så hyggeligt selskab.
Fnitterne, som vi døbte de skotske knot, som rigtigt
hedder midges derovre, dem har jeg ikke fået fortalt
om. De bider - vi ved jo, at de er der, og hvad kan vi
gøre ved det. Men det er ikke sidste gang, at jeg har
været i Skotland.

Af Lisbeth Lassen, turleder sammen med Niels Bak

Foto: Lisbeth Lassen
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Når Nordhavnsvejen skal forlænges med en tunnel
under Svanemøllehavnen, så risikerer havneløbet at
blive lukket i tre år. Hvad så med os roere? Sammen
med sejlklubberne forsøger DSR og de andre ro-
klubber at få så gode forhold som muligt, mens
byggeriet står på.

Gennem et par år har vi kunnet følge byggeriet af
den første del af Nordhavnsvejen. Stykket fra Lyng-
byvej og ned ti l Strandvænget er snart færdigt. Men
sidste sommer blev det vedtaget, at vejen skal for-
længes med en tunnel under Svanemøllehavnen ud
ti l Nordhavnen, og det giver store problemer for
brugerne af vores havn.

På grund af den smalle plads og ti lslutningen ti l den
eksisterende vej, så er det ikke muligt at lave en bo-
ret tunnel og sandsynligvis heller ikke en sænketun-
nel. Derfor bygger man det, der hedder en cut and
cover-tunnel. Det betyder, at man rammer to paral-
lel le jernvægge ned hele vejen tværs over havnen,
tømmer byggegruben for vand, graver en rende i
bunden og støber en tunnel. Umiddelbart så bety-
der det også, at havneløbet er helt lukket i en stor
del af byggeperioden – op ti l tre år.

Løsninger bliver undersøgt
Det var så den dårl ige nyhed. Den gode nyhed er, at
det er der andre end os roere og sejlere selv, som
synes er et problem. Her i foråret var der indledende

høring på den VVM-undersøgelse (Vurdering af
Virkninger på Mil jøet) som der skal laves ved alle
større anlægsprojekter. Roklubberne indgav et langt
høringssvar, hvor vi dels beskrev konsekvenserne af
at blive lukket inde og dels nogle løsningsmulighe-
der.

Den bedste løsning er selvfølgelig, at byggeriet bli-
ver etapeopdelt, så der bliver opretholdt en smallere
indsejl ing ti l havnen i hele byggeperioden eller al-
ternativt, at der vil bl ive lagt en kanal på en bro hen
over byggegruben. Og her har vi faktisk vundet den
første sejr.

”Det kan oplyses, at der i VVM-fasen vil være fokus
på at finde løsninger, der giver mulighed for at op-
retholde hovedparten af de nuværende aktiviteter i
Svanemøllehavn/Kalkbrænderihavnen i anlægspe-
rioden. Det kan muligvis gøres ved at etapeopdele
projektet el ler ved at anlægge en vandbro hen over
byggegruppen i anlægsperioden,” skriver strategisk
chef i Vejdirektoratet Ole Kirk i et direkte svar ti l ro-
klubberne. Det er Vejdirektoratet, der står for VVM-
undersøgelsen.

Så i det mindste er vi kommet så langt, at de her
løsninger vil bl ive undersøgt ordentl igt, inden man
beslutter, hvordan arbejdet skal udføres. Også poli-
tikerne er meget opmærksomme på problemet, og
vi har haft møder med både teknikborgmesteren,

Kommer vi overhovedet til at
kunne ro?
Vil Nordhavnsprojektet blokere roklubernes aktivitet
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kultur- og fritidsborgmesteren og overborgmeste-
ren. Det er By og Havn, der i sidste ende skal betale
for tunnellen, og de er ejet af Københavns Kommu-
ne.

Flere muligheder
Men selv om vi nu får undersøgt de bedst mulige
løsninger, så er det også klart, at den nemmeste –
og dermed også bil l igste – måde at bygge tunellen
på, er blot at spærre af. Hvor mange penge, det må
koste at holde havnen åben, bliver i sidste ende et
politisk spørgsmål, og det får vi ikke noget svar på,
før VVM-undersøgelsen har sat pris på.

Så det kan være, vi ender med en dårl igere løsning.
Og dårl igere kan betyde lidt dårl igere eller meget
dårl igere. Der er reelt set tre muligheder: Et midlerti-
digt erstatningsbådhus et eller andet sted, en form
for et slæbested hen over eller rundt om bygge-
pladsen eller en kanal gennem nordhavnen ind ti l
inderhavnen.

For det første gælder, at hvis man for eksempel kan
få bygget en midlertidig bådhal inderst i Svanemøl-
lebugten, så vil vi stadig kunne bruge vores klubhus
ti l omklædning, spisning efter roningen m.m. Det vil
være irriterende, men ti l at leve med, hvis ellers an-
lægget bliver stort nok ti l , at vi kan ro det, vi plejer.
Det samme gælder et slæbested, selv om det vil
betyde i og op og i igen med båden, når man skal
ud og ro.

Kanal gennem Nordhavnen
Når det gælder kanalen gennem Nordhavnen, så er
den faktisk vedtaget, og det er ret sikkert, den bliver
bygget på et tidspunkt. Problemet er, at en del af
containerhavnen ligger i vejen, og den kan først flyt-
tes, når opfyldningen ude ved den ny krydstogtskaj
er færdig og har sat sig, siger By og Havn. Det er
meningen, kanalen først skal laves samtidig med, at
der skal bygges på området, og det skal der først,
når vejforbindelsen er i orden – altså når Nord-
havnsvejen står færdig. Så som planerne er l ige nu,
så kommer den først efter byggeriet af tunnellen.

Vi har sonderet terrænet for at se, om kanalen kan
blive fremskudt. Det er svært, men vi har ikke givet
op. Men problemet i den er også, at den ikke i sig
selv er nogen særlig god løsning. Den kommer ti l at
lede os ind i inderhavnen ikke så langt fra, hvor for-
posten står nu. Og det er, især når man skal træne,
ikke specielt godt farvand. Der mangler simpelt hen
lange lige stræk, hvor man kan sparke igennem. Så
en kanal skal helst suppleres af en af de andre
løsninger også.

Hvornår sker der noget?
Vi er et par stykker fra bestyrelsen, der har arbejdet
ret intensivt med det her projekt i et par år, og det
fortsætter vi med.

VVM-undersøgelsen er planlagt ti l at være klar i
201 7, og inden da er der endnu en høringsfase, som
vi selvfølgelig deltager i. Vi fortsætter også med at
udbygge vores gode kontakter ti l politikere og em-
bedsmænd.

Når VVM-undersøgelsen er færdig, skal det hele
vedtages politisk, inklusiv hvilken løsning man væl-
ger for roerne og sejlerne i Svanemøllehavnen. Den
gode nyhed er, at man har forpligtet sig på at finde
en løsning. Hvor god eller dårl ig løsning det ender
med, er der ti l gengæld ingen, der ved endnu, men
sikkert er det, at det under en eller anden form bli-
ver muligt at ro i Danske Studenters Roklub.

Og så går der også under alle omstændigheder
nogle år. Selve byggeriet l igger nogle år ud i fremti-
den, og går formentl ig tidl igst i gang i 201 9.

Så vær sikker på, I kommer
til at høre mere...

Niels Henriksen

Foto: Asbjørn Torp
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I august 201 3 blev de 6000 meters havdistance ved VM
i coastalroning i Helsingborg afgjort på de sidste 1 00
meter. DSR’s damefirer med styrmand trak fra fransk-
mændene og hev guldmedaljer hjem til klubben, der
kun netop havde købt sin første coastalbåd i april sam-
me år. Et indkøb, der bakkede op om DFfRs Coastal-
satsning, der blev søsat i 201 1 .

Mange medaljer, både nationalt og internationalt, er si-
den blevet placeret om halsen på klubbens voksende
gruppe af coastalroere. I 201 4 deltog gruppen i mere
end 20 løb, inklusiv VM i Grækenland, og det tegner ik-
ke til at blive færre i år. Klubbens coastalbådpakke er
tilsvarende vokset. Efter VM i Helsingborg købte DSR to
af de til mesterskaberne benyttede både. I løbet af
201 4 fik klubben, med støtte af sponsorat og fondstil-
deling, fordoblet antallet af coastalbåde. I dag består
bådpakken af 1 6 pladser fordelt på 2 stk. C4X+, 2 stk.
C2X samt 2 stk. C1 X.

Coastalroningen er nu et integreret tilbud i DSR. I
sommersæsonentræner

gruppen samlet hver tirsdag, torsdag, fredag og søn-
dag. Ofte møder så mange ivrige roere op, at også
gigbåde og scullere må tages i brug.

I år drager ikke mindre end 1 8 DSR-roere til Lima i Peru,
hvor Coastal VM 201 5 afholdes d. 1 2.-1 5. november.
Her vil DSR repræsentere Danmark og stille op i samt-
lige bådtyper. Ind til da pumpes lårmusklerne og
tyndslides hænderne ved intensiv træning og til føl-
gende konkurrencer:

30. august: Uofficielt Nordisk Mesterskab, Helsingborg
2. september: Sved På Panden (SPP), Sydhavnen
5. september: Danish Open Coastal Rowing, Århus
1 1 . september: SPP, Hellerup
1 0. oktober: Copenhagen Harbour Race, Sydhavnen

Kom og HEP, og følg gerne coastalholdet på vejen til
VM på facebook/GuldiLima

Er du interesseret i selv at tjekke ud ’what the fuss is all
about’, så findes der flere måder at gøre det på:

”...and the Danes are pulling
strength out of nowhere!”
Coastalroningen er kommet for at blive i DSR

Foto: Detlev Seyb (Meinruderbild.de)
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1 ) du kan selv tage ud – hvis du har de nødvendige
rettigheder til bådtypen;
2) du kan tage ud og træne sammen med PoP, hvis du
tænker du vil ro 1 -2 gange ugentligt;
3) du kan træne sammen med coastalholdet, hvis du er
teknisk dygtig og vil ro dedikeret 3-4 gange ugentligt,
samt stille op i diverse konkurrencer; eller

4) du kan altid spørge en af coastalroerne – de vil med
sikkerhed gøre alt, hvad de kan, for at overbevise dig
om, at der egentlig ikke findes noget alternativ til
coastal!

Julie Schou, Sophie De Goede, Malene Nielsen

Formandsskifte

Kære roere og kære venner

Efter tre år som formand for DSR, og 1 0 år i DSRs bestyrelse, har jeg besluttet ikke at genopsti l le. De fle-
ste af jer har sikkert al lerede hørt det, bestyrelsen har været orienteret i nogle måneder, men jeg vil gerne
benytte lej l igheden ti l at sige tak for de mange gode oplevelser, jeg har haft, og især tak for opbakningen
fra alle jer, der er og har været med ti l at skabe og drive DSR. DSR er en fantastisk klub, og det er den på
grund af jeres indsats.

Jeg er l ige så spændt på at se, hvem den nye formand bliver, som alle andre, men når han eller hun er
valgt, vi l jeg naturl igvis gerne hjælpe vedkommende i gang med opgaverne.

God vind.

Laurits

Foto: Sophie De Goede, Coastelholdet 2015
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I år er det 1 00 år siden, kvinderne fik stemme-ret i
Danmark.

I år er det 47 år siden, kvinderne fik ro-ret i DSR.

Kvindeligt medlem nr. 2, Annelise Brems kom
egentl ig i klubben før hun måtte! Dengang i 60’erne,
hvor DSR var en klub kun for mænd, en mandeloge,
hvor studerende, advokater, overlæger og kron-
prins(er) kunne slappe af og have et fristed på tværs
af alder, stand og rang.

Hun blev smuglet ind ad bagvejen som kæreste ti l
Henning Rasmussen, der senere blev DSR’s for-
mand gennem 1 4 år. Hun fik nådigst lov ti l at betræ-
de de hell ige ”herreværelser” som barvagt og hjæl-
per ti l fester og som Hennings ”gæst”, når drengene
spiste aftensmad ved Bord 1 .

Da kampen om kvindernes ro-ret blev kæmpet, var
hun – men først og fremmest Henning og andre ak-
tive unge klubmedlemmer (bl.a. Dan Nielsen, Ole

Hansen og Erik Sommer) forrest på barrikaderne for
at kvinder kunne blive medlemmer af klubben. Efter
hårdt benarbejde og heftige diskussioner – ” I vi l jo
bare parre jer med dem” – samt flere afstemninger
lykkedes det i 1 968. .

Nemt i dag
”Vi piger skulle ikke tro, vi var noget,” fortæller An-
nelise. ”Der var ingen gentleman-ship. Hvis vi vi l le
være medlemmer, så måtte vi også klare alt selv.”

Så pigerne måtte slæbe de tunge både ned fra hyl-
derne i bådehallen og ned i vandet. Der var ikke
noget, der hed vogne med hjul. ”Jeg var lang og
tynd og havde ikke så mange kræfter. Hold da op,
hvor er det nemt i dag, ” smiler hun.

Og flere af dem, der havde stemt imod, var alt andet
end imødekommende. Men pigerne holdt ud – og i
dag er det jo utænkeligt, at der ikke skulle være pi-

Vi skulle ikke tro, vi var noget
3 generationer af DSR-kvinder i samme familie

Foto: Lars Bundesen
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ger i DSR. Bladet Euroman udråbte for en del år si-
den DSR til at være et af de bedste scoresteder i
København – og mange af klubbens medlemmer
har fundet deres kærester – og senere ægtefæller
–her.

Annelise blev klubbens første kvindelige besty-
relsesmedlem og sekretær. Mens ægtemanden
Henning var inde som soldat, overtog hun også
hans job som Instruktionschef. Men efter at have
fået barn nr. 2, kommer hun ikke i klubben mere
undtagen ti l l idt gymnastik.

I 1 987 slog Henning en dag i bordet og sagde: ”Så
børn, nu skal vi ned og ro”.

”Og så har jeg ikke set dem siden”, ler hun. Men
hun blev en aktiv supporter på hjemmebanen for
mand, børn, svigerbørn og nu børnebørn, der alle
har været passionerede medlemmer af DSR. Og
selv holder hun kontakten med klubben som for-
mand for DSR’s Venner.

KAREN (datter)

”Jeg har aldrig set min mor ro. Jeg har faktisk svært
ved at foresti l le mig hende i en robåd,” siger Karen
Føyn med et skævt smil, ”men jeg har gået ti l gym-
nastik med hende i DSR, og der blev konstant
snakket roning over middagsbordet derhjemme, så
jeg ved, at hun har roet hernede.”

Karen er tydeligt berørt, da vi mødes i DSR. ”Jeg
har jo haft hele min barndom her. Det er mit andet

hjem og det minder mig så voldsomt om min far, der
tog os med herned.”

Karen er 45 år i dag, men da hun var 1 6 og li l lebror
Anders var 1 4, blev de introduceret ti l klubben af
deres far, Henning Rasmussen.

”Egentl ig startede det med, at jeg spurgte min far,
om jeg måtte låne hans blazer med DSR-mærket på
ti l en fest i 1 987. Det var rigtig moderne med sådan
noget oversizet tøj dengang. Jeg fik lov at låne bla-
zeren, og så besluttede far at introducere os ti l ro-
ningen og DSR….. og så var jeg solgt.”

Karen fik medlemsnummer 484 og er stadig med-
lem…om end passivt.

Men dengang sidst i 80’erne var DSR en klub, der
pludselig oplevede en voldsom revival. I løbet af
ganske få år fordoblede klubben sit medlemstal,
flere gange endda. Det var kanininstruktionen, Ka-
ren blev involveret i med det samme og efter få år
var ventelisterne lange og mange. ”Der skulle jo
være instruktører nok ti l dem”, siger Karen, der selv
blev instruktionschef i 1 992, kun 23 år gammel. 80
instruktører var der i hendes team og 500 kaniner.
Der var noget at holde styr på.

Pionérperiode
”Alt var virkelig i opgang, og det var sjovt at være
med. Det var en slags pionérperiode. Der kom bå-
deværft, Motion+ og Hjelmsjö. Jeg var selv den før-
ste på Hjelmsjö”, siger hun og bliver nostalgisk i
bl ikket. ”Vores gamle motionsrum lignede noget,
der var løgn, så det – og køkkenet – blev banket op,
og de omfattende renoveringer startede.” Og Karen
var med ti l det hele.

”Men det var mest klublivet, udvalgsarbejdet og
selvfølgelig festerne, der ti ltrak mig. Ikke så meget
selve roningen, selv om jeg selvfølgelig også var en
del på vandet. Vi levede hernede.”

Karen mærkede intet ti l de spændinger, som hendes
mor beskriver mellem de ældre, der sagde nej ti l at
der kom kvinder i klubben og klubbens aktive kvin-
der. Hun kørte derudad sammen med jævnaldrende
af begge køn. Men måske havde nogen af de gamle
haft ret på det område, der hed: ”I vi l jo bare parre
jer med dem”, for Karen fandt som så mange andre
sin mand hernede: Anders Føyn, der roede kajak.
De holdt et stort bryl lup i klubbens nyrenoverede
lokaler for nøjagtig 25 år siden.

Sammen med ham fik hun 4 børn og flyttede ti l Bir-
kerød.

Da hendes ældste var 3 år stoppede hun med ro-
ningen. ”Jeg fik for mange børn for hurtigt,” siger
hun. ”Sådan går det for mange af kvinderne i klub-
ben. Jeg har ikke roet siden, men jeg savner det
hvert forår”.

Foto: Gunvor Bjerre
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Karens aktivitetsniveau er dog ikke dalet siden. Med
et fuldtidsjob som systemkonsulent lægger hun og-
så ca.1 5 timer ugentl igt i sin mellemste datters
svømmeklub i Birkerød.

”Ingen af vores børn ror, men min yngste datter bli-
ver roer en dag. Det l igger i kortene. på Hun er
kun1 3 nu, men hvis hun en dag får et hul i sit l iv,
dropper svømningen eller får brug for at fylde sin
vennekreds op, så anviser vi hende vejen ti l DSR.
Og alle børnene skal en dag med ud og mærke su-
set i en 4-åres inrigger”.

AMALIE (barnebarn)

”Hvorfor måtte der ikke være kvinder i klubben?”

Amalie på 1 5 er totalt uforstående over for en sådan
absurditet. Som 3. generations kvinde i DSR er det
da en selvfølge, at der er piger/kvinder i klub-
ben…ligesom det er en selvfølge, at der er både
drenge og piger i samme skole.

Selv om hun har hørt sin farmor Annelise snakke lidt
om, at det ikke altid har været sådan.

Amalie er næsten født med en åre i hånden. Far,
Anders Brems, er træner og hendes mor er også
aktiv i klubben, men der skulle gå en del år, før hun
selv begyndte at bruge åren selv om hun faktisk
blev meldt ind som helt l i l le af farfar Henning.

Fægtning forkedeligt
I nogle år havde hun i stedet haft en kårde i hånden,
gik ti l fægtning ligesom sin storebror.

”Men det var for kedeligt,” synes hun. ”Der var også
for få piger…og for l idt udfordringer”.

Det har hun ti l gengæld fået i DSR, udfordringer.

Sammen med sin romakker, Anne Katrine Kii lgård,
har hun taget udfordringerne op, og ti l trods for, at
de først blev medlemmer i 201 4, så kan de to piger
dekorere deres vægge med adskil l ige medaljer:

Copenhagen Regatta på Bagsværd i junior B dob-
beltsculler, Sorø Regatta begge dage, Årgangs-
mesterskaber i Holstebro, i Hamburg vandt de hea-
tet og de er netop blevet udtaget ti l Baltic Cup i
kombineret dobbeltfirer.

Der er trængsel på medaljevæggen i hendes væ-
relse.

”Jeg havde nogle medaljer fra fægtning og så fort-
satte jeg bare med dem fra roning, men de hænger
virkelig tæt og i to rækker”, siger hun - l idt stolt. Det
har hun også grund ti l at være.

Let eller tung
Der stod en romaskine i kælderen derhjemme i
Gentofte, så Amalie har nærmest fået roning leget
ind og forældrene har talt roning under hele hendes
opvækst. ”Men vi er aldrig blevet presset. Da jeg var
l i l le diskuterede de dog, om jeg vil le blive let el ler
tung roer. Jeg forstod ikke, hvad de talte om”.

I dag bruger hun hele sin fritid på roningen. Træner
6-8 gange ugentl igt. Cykler fra Gentofte ti l Bags-
værd. ”Det giver stærke ben,” smiler hun. Der er ik-
ke megen tid ti l andet, men ti l gengæld får hun op-
fyldt mange af sine behov i klubben.

”Vi er en 6 piger, der alle ror på Bagsværd, som jeg
er meget sammen med. Det er også spændende at
komme til regatta’er og møde en masse andre unge
– og ud at rejse.”

Ambitioner? ”Jeg tror, det bliver en sport for mig for
resten af l ivet … og ja, jeg vil gerne ti l OL”.

Så det ser ud som om hun bliver endnu én af de
mange DSR-piger, der er helt fremme, når der deles
medaljer ud ti l store internationale konkurrencer.

Så selv om vi ikke har opnået total l igesti l l ing for
mænd og kvinder i dagens Danmark – så må man
da heldigvis konstatere, at der ER sket noget…og at
dagens piger sti l ler op på lige fod med mændene i
vores sportsgren…uden at skænke det en tanke, at
sådan har det ikke altid været … og uden at reflek-
tere over, hvad det er for skuldre, de står på.

Gunvor Bjerre

Foto: Gunvor Bjerre
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Rosæsonen er på vej ti l at være ovre, og efteråret
sætter snart ind. For de fleste vil le det være en god
ting, hvis man giver sig i kast med at nyde nye ople-
velser i naturen, mens bladene falder af træerne og
naturens farver går fra at være grøn ti l orange, brun
og gul. Formen vil bl ive testet, såvel som ens for-
måen ti l at orientere sig over diger, grøfter og tæt
terræn, hvilket vi l give en hel ny forståelse for at
komme ud i naturen.

DSR's Orienteringssektion går helt ti lbage ti l Anden
Verdenskrig og har gennem mange vintre givet DSR
medlemmer en fantastisk mulighed for at holde for-
men ved lige, selvom temperaturen falder, vinden
bliver for kold ti l at være på vandet, el ler at vandet
simpelthen fryser ti l .

Alle kan være med
Få et supplement ti l ergometertræning og kom op ti l
Ravnsholt skov ved Allerød, hvor vi al lerede er en
del, der igennem den koldere årstid, september ti l
maj, udfordrer både os selv og hinanden på at kom-
me hurtigst gennem terrænet på baner, der varierer
mellem 4, 6 og 8 km. Banelængderne er selvfølgelig
uden hensyntagen ti l ens orienteringsformåen, en
god orienteringsløber løber cirka 25 % længere end
banelængden i fugleflugtsl inje.

Alle kan være med ti l at løbe orienteringsløb, og du
behøver ikke at være medlem af DSR's oriente-
ringssektion for at løbe orientering fra Gåsehuset.
Ved divisionsmatcherne er det dog et krav, at man
er medlem af sektionen for at deltage.

De erfarne orienteringsløbere er gode ti l at byde nye
løbere velkomne, desuden kan man lave en aftale
om at løbe i skoven sammen for at blive instrueret i
at orientere sig gennem terrænet med kort og kom-
pas.

Efter et typisk orienteringsløb i Ravnsholt Skov er
det muligt at spise sin madpakke i Gåsehuset sam-
men med de andre, hvilket byder på en glimrende
lej l ighed ti l at lære hinanden bedre at kende og er
med ti l at styrke kammeratskabet mellem klubbens
medlemmer.

Vi deltager også i Divisionsmatchen, hvilket mest er
for lettere erfarne orienteringsløbere, i 5. division, ud
af 6 divisioner. Vi har igennem en årrække samar-
bejdet med Vinderød og Fredensborg orienterings-
klubber for at sti l le nok løbere ti l divisionsmatchlø-
bene. Det foregår over to runder med point- og en
op-/nedrykningsrunde.

Glögg og æbleskiver
I december er der julekispus, hvilket klart er årets
mest hyggeligste orienteringsløb, hvor løbet foregår
enten på hold eller individuelt, og så venter der
æbleskiver i massevis og julegløgg ti l al le efter en
skøn tur i skoven.

Præstationen er ikke at komme først ti lbage, men at
være bedst ti l quiz eller praktiske udfordringer ved
hver enkelt post. Huset danner rammerne for dejl ig
julehygge og giver samtidig et indblik i at løbe
orientering.

Adressen for Gåsehuset i Ravnsholt Skov er Rød-
pælevej 30A, 3450 Allerød, det er muligt at parkere
for enden af Rødpælevej og finde hen ti l Gåsehuset
ved hjælp af ophængte vejvisningsposter på løbs-
dage i tidsrummet 1 0 ti l 1 2. Det er også muligt at
parkere ved en parkeringsplads ved Nymøllevej og
gå derfra.

Svend W. Frydendahl

Orienteringsløb
Kom og vær med

Oversigt over efterårets orienteringsløb:

Søndag Arrangement Skov

1 3. sep. Gåsehusløb Ravnsholt Skov
20. sep. Div. match 2. runde Jonstrup Vang
27. sep. Div. match op-/nedrykning Brøde Skov
1 1 . okt. Klubmesterskab Ll. Hareskov
1 8. okt. Jubilæumsløb / Gåsehuset 70 år Ravnsholt Skov
01 . nov. Kredsløb Gribskov
08. nov. Gåsehusløb Ravnsholt Skov
22. nov. Gåsehusløb Ravnsholt Skov
1 3. dec. Julekispus Ravnsholt Skov

Foto: Johan Frydendahl
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Foto: Christian Grønne

Foto: Lars Bundesen



1 5DSR NR 3 | September 201 5 |

Hjelmsjö 201 5
Årets Hjelmsjö-lejr var på flere måder anderledes end el-
lers. Der var bl.a. dukketeater, skattejagt, organiseret ka-
jakpolo, og saunafester. Og vejret - det var et kapitel for
sig!

Hjelmsjö er DSRs årl ige sommer-rolejr i Sverige, hvor vi i to
uger mødes på tværs af alder, ro-aktiviteter og feriebehov.
Alle har mulighed for at gøre, hvad de føler for – det er jo ferie
– og en række ti lbud og muligheder står åbne. Herunder na-
turl igvis lejrens hovedessens: at ro sculler og kajak under
gode forhold.

Man vil opleve, at nogle slet ikke benytter søen, men holder
sig på land med en god bog; tager vandreture i området og
ren afslapning i solen (når den er der). Mens andre er som
Duracell-kaniner på vandet. Og andre igen benytter l idt af
hvert, måske for at opnå scullerret, måske for at nyde sti lhe-
den og den smukke natur i en kajak søen rundt.

Mange famil ier deltager med deres børn – små og store – og
en del kaniner var af deres instruktører blevet lokket ti l det
svenske, hvor de kastede sig ud i scullerroningens udfor-
dringer.

I år var der kommet nye kræfter ti l Hjelmsjö-juntaen, hvilket
på forhånd kunne opleves i form af mere struktur og organisering, især af de mange aktiviteter. Kajakpolo-
holdet arrangerede hver dag intro ti l deres verden og efterfølgende kamp. En (DSR) teatertrup på cykel be-
søgte lejren og gav flere underholdende foresti l l inger. En skattejagt med børn og voksne så dagens lys. Bål-
hygge næsten hver aften iværksat af fl ittige brændeindsamlere (”vi er jo i en skov”). Saunagus med eksotis-
ke drinks og dyp i søen. Og konkurrencer i alt fra badedyrs-svømning ti l mere ”reelle” bådtyper blev afholdt.
Og så var der l ige vejret, som i år nok må siges at have været en smule mere ustadigt end ellers. . !

Mangfoldigheden er stor på Hjelmsjö, så hvis du ikke har del-
taget før, så skulle du sætte kryds i kalenderen ved sommeren
201 6 – men pas på, det er frygteligt vanedannende!

Marianne Bentzen

Foto: Christian Grønne

Foto: Lars Bundesen Foto: Lars Bundesen
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”Gammel, jeg er da ikke gammel” siger han lidt
stødt, da jeg spørger ham om, hvorfor han er startet
på en ny sportsgren, når han er 47 år gammel.

Alt er jo relativt. Når man begynder som kanin i en
alder af 47, er man ”gammel” i forhold ti l flertal let af
kaniner, der som regel befinder sig i begyndelsen af
20’erne. Men det med alderen er i al le ti lfælde ikke
noget, der tynger Søren Fogelstrøm. Hverken udse-
ende-mæssigt el ler energimæssigt.

”Jeg synes ikke, der er nogen forskel, udover at jeg
måske er i bedre fysisk form”, siger han.

For foruden at være under oplæring som roer, så
har han også overskud ti l at dyrke triathlon og golf.

Og så ti l l ige at passe et fuldtidsjob som lærer i bio-

logi, idræt og samfundslære. Og være far ti l en 1 5-
årig datter (der dog mest bor hos sin mor).

Men Søren havde mødt Anne Katrine Bisgaard, i
forbindelse med thorax- og styrketræning i DSR via
Københavns Skiklub. Det havde givet ham lyst ti l at
prøve kræfter med nok en sportsgren.

På skolebænken
”Jeg er meget meget glad for vand,” siger han. ”Det
er enormt dejl igt at ro. Det giver mig en vidunderl ig
sindsro og mulighed for at bruge hele kroppen.”
Men bortset fra det, så synes han ikke, at kanin-
træningen er særlig hård. Ikke i forhold ti l at træne ti l
en ironman. Glæden for vand er så stor, at han træ-
ner svømning fra 5-7 om morgenen.

Jeg spørger ham, hvordan det er i en relativt sen
alder at sætte sig på skolebænken igen – ovenikø-
bet når man selv er lærer.

”Det generer mig ikke. Det sværeste var, da Steen
(Knudsen. Red.) på en tur totalt pi l lede mit rotag fra
hinanden. Jeg syntes slet ikke, jeg kunne ro mere.
Jeg har i mit job som idrætslærer lært at lave be-
vægelsesanalyse … i alle ti lfælde i teorien. Men
praksis er jo noget andet”, griner han.

”Næste gang, jeg skulle ud, kunne jeg godt se, at
han havde ret…og hans instruktion virkede!”

Sculler-svømning
På den korte tid, Søren har været medlem af DSR,
har han kastet sig over ikke bare inrigger-roning
som ræser-kanin, men også fået kajak-ret. Og i
sommerferien tog han 1 4 dage ti l Hjelmsjö for at
lære at ro sculler.

”Jeg er nok den, der har svømmet flest gange ind
med en sculler”, siger han med et lunt grin. ”Jeg fik
ikke skivet åren rigtigt, og så kæntrede jeg.”

Så er det jo godt at være toptrænet ironman-svøm-
mer, der ikke regner 3,8 km for noget særligt!

”Men coastal-bådene lokker. Det har jeg stadig ikke
prøvet. Jeg har enormt meget at lære endnu.
Desværre er jeg lidt hæmmet pt. af en knæskade,
så jeg sti l ler op i Svanemøllematchen i kajak.”

Hjelmsjö var en rigtig god oplevelse - på trods af
meget skiftende vejr, synes han. Folk blev banket

Jeg vil gerne nøjes med det
hele6
Hvor mange sportsgrene kan man klare?
Mød en ny DSR-kanin.

Foto: Lars BundesenFoto: Lars Bundesen
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godt sammen, og man kom tæt på hinanden

Det med at komme hinanden ved er én af de ting,
som Søren sætter stor pris på i DSR.

”Det er en vidunderl ig klub, åben, imødekommende.
Jeg synes, vi kaniner er blevet taget virkeligt godt
imod, og folk viser oprigtig interesse for hinanden.
Jeg kan godt l ide det sociale l iv her.” Så han del-
tager glad i festerne … er aktiv i Materieludvalget
og suger alle oplevelserne ind.

Holde fokus
På spørgsmålet, om han kan bruge noget fra sin tri-
athlon-træning i roningen, siger han: ”Ja, udholden-
heden og smidigheden. Og så dét at holde fokus.
Når jeg fx skal løbe længere ture , så deler jeg ruten

op i etaper, og når jeg så er nået halvvejs…ja, så er
jeg jo på vej hjem. Så er det ikke så svært.”

Han har endnu ikke vundet flotte triathlonplacerin-
ger, men det skal nok komme. ”Jeg vil godt vinde
noget. Jeg er ambitiøs. Det siger mine elever også.
Men jeg synes, det er i orden at yde en indsats. Så
er der altid en gevinst i den anden ende.”

Forhåbentl ig ser vi en dag Søren på sejrskamlen i
en DSR-trøje ved et ro-arrangement. Det er i al le
ti lfælde ikke energien og ambitionerne, det skorter
på.

Gunvor Bjerre

Foto: Lars Bundesen, Kanindåb 2015
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Ja, hvor skal svalerne være, når de ikke længere
kan bygge reder i bådehallen på Bagsværd Rosta-
dion?

Og hvor skal vi roere være, mens den kommende
renovering af rostadion finder sted, spørger mange
af DSR’s kaproere, der har deres daglige gang ti l
lands og ti l vands ved Bagsværd Sø.

Der er mange uafklarede spørgsmål omkring den
omfattende renovering, som langt om længe er
vedtaget og sat i gang.

Mange kokke
Mange glæder sig over Bagsværd Sø, som ligger
naturskønt og som bruges intensivt af roere, natur-
elskere og naboer.

Men de mange forskell ige brugere siger også noget
om mange modsat rettede interesser.

Roerne klager over, at søen ikke egner sig ti l inter-
nationale regattaer, at den bliver mere og mere ti l-
groet af planter, at den er for lavvandet, at den er
uhensigtsmæssig, når man skal vende bådene og
…og…og…DSR’s kaproere kan sikkert komplettere
klagerækken.

Derudover er de bygningsmæssige facil iteter gamle,
nedslidte og utidssvarende …. Og så er der selvføl-

gelig svalerne, der skider på bådene i bådehallen og
ødelægger dem.

Heroverfor står naturorganisationernes ønske om
forskønnelse og udvikl ing af rekreative områder for
løbere, mountainbikers, hundeluftere m.m….. og
mil jøbevarelse.

Endelig er der lokale beboere, der sikkert hellere så
en fredelig sø uden både, der ræser op og ned ad
banerne stort set døgnet rundt, grimme startanlæg,
højtråbende trænere med megafoner og en livl ig
trafik i området, både kørende og gående.

Og så har vi slet ikke snakket om de mange organi-
sationer, der i fællesskab driver rostadion m.m.:
Gladsaxe, København og Lyngby-Taarbæk kom-
muner, I/S Rostadion og Team Danmark. Alene at få
så mange aktører ti l at arbejde sammen er noget af
en præstation.

Der er mange kokke om maden, hvis man skal lave
en opgradering af området, hvor alle bliver (nogen-
lunde) ti lfredse.

Lang tid undervejs
Man har snakket om projektet i mange år. I 2008
fremsatte Dansk Forening for Rosport (DFfR), Dansk
Kano og Kajakforbund, og Team Danmark f.eks. en
visionsplan for hele rostadion.

Hvor skal svalerne være?
Status over den kommende
renovering af Bagsværd Rostadion?

Foto: Søren Strange
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Men nu ser det endelig ud ti l , at snakken bliver ti l
realiteter. DFfR’s formand, Henning Bay Nielsen
(DSR’er), har personligt lagt et meget stort arbejde i
realiseringen af projektet.

”DSR har, sammen med KVIK og KR, været i dialog
med Københavns Kommunes Kultur- og Fritids-
borgmester om projektet, blandt andet for at sikre,
at der også i fremtiden vil være plads ti l breddeakti-
viteter på Danmarks Rostadion. Senere i processen
har vi deltaget i møder for brugerne af rostadion for
at klarlægge, hvordan den daglige drift er i dag, og,
hvordan den kunne tænkes at være i fremtiden”, si-
ger vores formand Laurits Rauer Nielsen.

Bredde contra elite
Det er lykkedes at skaffe den nødvendige kapital:
91 ,5 mil l ioner kr. , hvoraf kommunerne skyder de 35
mio. ind i projektet og AP Møllers fond har ydet 50
mil l ioner og andre fonde resten.

Ved udarbejdelsen af rostadion-projektet skal der
balanceres mellem bredde og eliteroning, f.eks. ny-
begyndere og mere utrænede roere fra Bagsværd
Roklub, der skal kunne færdes mellem de hurtige
elite-scullere, mellem kano/kajak- og scullerroning,
mellem frivi l l ighed og professionalisme i forhold ti l
driften etc.

Desuden skal der tages hensyn ti l internationale
standarder for kaproning, f.eks. skal der være 7 ba-
ner på 2000 m + en afløbszone på 80 m efter mål-
stregen. Vanddybden har også været diskuteret: 2
contra 3 meter, som FISA kræver, men her har FISA
åbenbart givet dispensation, så vi kan nøjes med 2
meter .

Planerne går ud på at udvide start- og målzonerne,
lave nye startanlæg, nye tribuner, ny bygning ti l bå-
dehal, træning og omklædning og bredere stier
langs søen ti l motionister.

Lang vej endnu
Men hvornår bliver det så ti l noget? Hvornår kan vi
med stolthed invitere store internationale regattaer
ti l den smukke sø? Hvornår kan vi indtage et læk-
kert nyt hus?

Ja, det er et godt spørgsmål, for der er MANGE
hurdler. Der skal f.eks. laves arkitektkonkurrence,
udpeges bestyrelse og ansættes ledelse i den nye
fond, der skal lyttes ti l bruger-ønsker, der skal være
borgerhøringer, der skal være behandling af klager i
Naturklagenævnet, der skal godkendelse fra natur-
og fredningsmyndigheder, for slet ikke at snakke om
alle de praktiske problemer omkring projekteringen,
f.eks. , hvor skal man afvande det opgravede
bundslam, før det hældes ud i Nordhavn etc. etc.

Den officiel le tidsplan ser således ud:

• Udbud af bygherrerådgivning medio 201 5

• Projektkonkurrence ultimo 201 5

• Projektering medio 201 6

• Udbud af byggeopgaver primo 201 7

• Første spadestik medio 201 7

• Ibrugtagning medio 201 8

Ifølge Mads Kamp Hansen, der er København
Kommunes repræsentant i projektet, er status den,
at man skal ti l at udskrive arkitektkonkurrencen her
ti l efteråret.

Der er endnu ikke taget sti l l ing ti l , hvor roerne (og
svalerne) skal være i det årstid udbygningen varer,
men der vil bl ive lavet nogle midlertidige facil iteter
for roerne i nærområdet.

Projektet kommer ikke ti l at berøre det store World
Rowing Masters-arrangement, der skal finde sted
på stadion i 201 6.

Men Mads Kamp Hansen indrømmer også, at den
nuværende officiel le tidsplan allerede er overskre-
det, og at det varer længere tid, før vi kan flytte bå-
dene ind i en ny bådehal og indtage de nye, mo-
derne facil iteter.

Det tager tid…men glæd jer. Der er gang i projektet!

Gunvor Bjerre

Foto: Søren Strange
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Fredag d. 20. november 201 5 kl. 20.00
afholdes ordinær generalforsamling

i DSR, Strandvænget 55, 21 00 København Ø

Dagsorden ifølge lovene:

1 . 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: Vakant.

6. Valg af kasserer: Johan Frydendahl genopsti l ler.

7. Valg af sekretær: Pia Åbo Østergaard genopsti l ler.

8. Valg af materielforvalter: Anne Yde genopsti l ler.

9. Valg af kaproningschef: Anders Brems opsti l ler.

1 0. Valg af instruktionschef: Vakant.

1 1 . Valg af motionsrochef: Vakant.

1 2. Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter: Kasper Haagensen genopsti l ler.

1 3. Valg af kajakrochef: Lars Fomsgaard genopsti l ler.

1 4. Valg af langtursrochef: Niels Bak Henriksen genopsti l ler.

1 5. Valg af husforvalter: Mads Reinholdt Rasmussen genopsti l ler.

1 6. Valg af to revisorer: Jørgen Blom og Mads Gydesen genopsti l ler.

1 7. Valg af repræsentanter ti l Dansk Forening for Rosport.

1 8. Eventuelt.

Der kan sti l les særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag ti l kandidater ti l bestyrelsen. Forslag skal sti l les skriftl igt af
stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsens skriftl ige beretninger vil bl ive udsendt som særnummer af DSRs medlemsblad.

Med venlig hi lsen

bestyrelsen

Middag før generalforsamlingen kl 1 8.00

Der er som altid middag før generalforsamlingen. Se nærmere om bil letsalg i nyhedsbrevet sidst i oktober.

Indkaldelse til generalforsamling
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Ja, Kongeporten, hvad er nu det for noget. I Kong
Frederik den 9. ’s tid, ca. 1 936-1 972, var han en fl it-
tig gæst, så når han gik ind ad porten med sin cy-
kel, var han medlemmet Frederik, og hér kunne han
opføre sig som et almindeligt menneske, uden at
det kom uden for porten, altså Kong Frederiks fri-
sted.

Dette fristed benyttede mange af tidens honoratio-
res sig af, og det kom os alle ti l gavn i form at pen-
gegaver ti l f. eks. nyt klubhus efter branden eller ti l
kaproning på højt niveau som Herman Ree’s legat.

Fristedet havde - og har stadigvæk - mange uskrev-
ne regler. Medlemmerne var l ige, det vi l sige at, om
man var Kong Salomon eller Jørgen Hattemager var
l igegyldigt, men hvis man kunne gøre noget for
klubben, blev der sat pris på det, selvfølgelig uden
beregning, for den eneste, der fik og får indtægter,
var og er roklubben DSR.

Vi har i Danske Studenters Roklub mange små le-
gater. Ud over Ree’s (som er stort) har vi ”Vennerne”
og ”Brændevinslegatet”. Gamle medlemmer testa-
menterer beløb ti l klubben ti l efter hans/hendes øn-
skede formål, f.eks. en båd i en bestemt størrelse
o.s.v.

De uskrevne regler omhandler især, hvordan vi be-
handler klubbens både, hinanden, huset og inventar
med omtanke, f.eks. kan alle - inklusiv en barne-
vogn – passere cykelparkeringen uden problemer
ud ti l bådspladsen. Brugt ro-/gymnastiktøj er i om-
klædningsrummets skabe! Vi får det, vi bruger, sat
på rette plads igen. Vi kan adlyde kommandoer rig-
tigt, fordi vi vi l bådene og os selv det bedste. At ar-
rangere sjove fester, hvor det sjove også er f.eks.

efter en dejl ig morgenrotur, at få roklubben ti l at l ig-
ne sig selv igen, altså et godt fællesskab med an-
svar for klubbens ve og vel, fordi den er vores, og vi
vi l passe godt på den.

NB! Døre og vindure som du/vi har åbnet, skal luk-
kes igen, når du/vi forlader lokalet er et must, da vi
ikke vil have ”langfingrede” på besøg i vores klub.

Da jeg startede i DSR maj 1 975, tog det ikke lang
tid, før medlemmet ”Trulle” - som var gammel
kaproer med et hav af medaljer fra ind- og udlandet,
men som blev almindelig roer i Svanemøllen med
hang ti l langture og dermed et skattet medlem -
fangede mig ved cykel p-pladsen og pegede på
porten, og derpå gav en malerisk fortæll ing om fæ-
nomenet ”Kongeporten”. Det gav mig en dejl ig for-
nemmelse af tryghed at vide, at vi al le passer på
hinanden, om vi så er skæve på den ene eller anden
måde er underordnet, og her l igger ganske givet
grunden ti l , at vi i DSRs medlemsskare er fra 0 ti l ca.
1 00 år gamle.

Med venlig hilsen medlem nr. 0095 - Birgitte - ” gl. langturs-
styrmand”

”Kongeporten”

Hjertestarter i DSR

I Danmark er der i øjeblikket opsti l let mere end
1 2000 hjertestartere. I DSR hænger hjertestarteren
på væggen ti l højre, når man kommer ind ad
hovedindgangen. Der findes offentl igt ti lgængelige
hjertestartere ved Sejlklubben Sundet, KAS,
Sejlklubben Frem og på østmolen. I Danmarks
Rocenter i Bagsværd befinder hjertestarteren sig i
mellemgangen ved det store møde/klublokale.

Se mere på www.hjertestarter.dk, hvor du også
kan finde link ti l TrygFondens hjertestart app, som
hjælper dig med at finde frem til den nærmeste
hjertestarter. Hjertestarteren i DSR er ikke regi-

streret, da den ikke er offentl igt ti lgængelig døgnet
rundt. Alle bør lære sig basal hjertelungeredning -
se www.genoplivning.dk

Søren Strange

Foto: Birgitte Wråe Frydendahl

Foto: Birgit Wraae Frydendahl

Foto: Søren Strange
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Fra vort meget aktive medlem Bøg Mosegaard har
redaktionen modtaget nedenstående opfordring,
som vi med glæde viderebringer. Vi gør det endda
med en opfordring om, at I al le kontakter gode ven-
ner og bekendte i vore naboklubber og også får
dem aktiveret i sagen.

" - i øvrigt mener jeg DSR, i fællesskab med andre
fremtidigt indestængte brugere af Svanemøllehav-
nen, burde slå et slag for at undersøge hvilke politi-
kere, der stemmer hvad i forbindelse med dæmnin-
gen Svanemøllen-Opfyldningen. Roere og sejlere er
samlet omkring 25.000 storkøbenhavnske borgere,
der årl igt anvender Svanemøllehavnen ti l rekreative
formål. Lur mig, om ikke der skulle være en enkelt
politiker eller to, der i så fald vil tænke mere på os
end de gør nu.
I tråd med DSR' gode tradition for ikke at beslutte,
hvad andre skal gøre, ti lbyder jeg hermed frivi l l igt
min arbejdskraft. Jeg er dog ingenlunde sikker på,
jeg er den bedste ti l opgaven. Giv lyd.”

… og det kan I så gøre ti l redaktionen eller direkte ti l
Bøg. Gerne asap.

Ligeledes har vi fra et observant medlem modtaget:

”Et anonymt medlem af klubben forsøger at bidrage
ti l udsmykningen af herrernes baderum. Gang på
gang bliver der udført instal lationskunst i baderum-
met, men få dage efter værkets opsti l l ing bliver det
på uforklarl ig vis fjernet. Hvem er kunstneren, og
hvem står bag disse ødelæggelser af klubbens
kunstværker?”

…og det bringer os naturl igt ti l igen at understrege,
at vejen ti l al les velbefindende i klubben er, at vi
tager behørigt hensyn ti l hinanden i vor optræden
herunder RYDDER OP EFTER OS HVER ISÆR.

Nå, men den kommer vi jo nok ti lbage ti l flere gan-
ge, og det vides, at der er en mindre epistel under
udarbejdelse, som netop søger at pege på de ting,
som gør det specielt værd at være medlem af DSR !

I øvrigt mener jeg...

Steffen Pedersen
1 954 - 201 5. Nekrolog

Den 1 6. november 2009 var en god dag i Steffen
Pedersens liv.

Da var han nemlig ti l samtale hos Mads, husforval-
ter i DSR. Klubben havde brug for en altmuligmand
– og en bekendt ti l Steffen havde hørt, at der måske
var et job dér.

Og det var der.

Steffen havde arbejdet som murer det meste af sit
l iv – men det var en håbløs branche, syntes han.

Svært at få arbejde, og når der var noget, var det
meget hårdt og nedslidende.

Så da han fik ti lbudt jobbet i DSR, var der ikke tvivl i
hans sind. Han skiftede gerne branche.

Og siden gik Steffen og ordnede og fixede små og
store ting i klubben, slog græs, malede - selv om
han hadede at male - tømte affaldskurve med me-

get mere, der gjorde, at DSR havde et ordentl igt,
velfungerende klubhus.

Men mandag den 20. jul i kom Steffen ikke på ar-
bejde. Han var om lørdagen den 1 8. jul i l ige så sti l le
død i sin stol efter at have hentet morgenbrød ti l sig
selv og sin kone.

I seks år fik vi lov at beholde Steffen og nyde godt
af alle hans handy-man evner. Vi vi l savne ham.
Æret være Steffens minde.

Gunvor Bjerre

Foto: Gunvor Bjerre

Arkivfoto
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Formand

Laurits Rauer Nielsen
21 47 7576

formand@danskestudentersroklub.dk

Kasserer

Johan Frydendahl
2923 4278

kasserer@danskestudentersroklub.dk

Sekretær

Pia Åbo Østergaard
2076 1 737

sekretaer@danskestudentersroklub.dk

Materielforvalter

Anne Yde
861 8 3884 / 5354 1 054

materiel@danskestudentersroklub.dk

Kaproningschef

Henrik Stenberg
Asmussen
2073 6007

kaproning@danskestudentersroklub.dk

Instruktionschef

Marianne Stæhr Olsen
61 30 6437

instruktion@danskestudentersroklub.dk

Motionsrochef

Vacant
9999 9999

motion@danskestudentersroklub.dk

Sportsrochef

Kasper Haagensen
4083 5535

sport@danskestudentersroklub.dk

Kajakrochef

Lars Fomsgaard
3929 4466

kajak@danskestudentersroklub.dk

Langtursrochef

Niels Bak Henriksen
2039 0625

langtur@danskestudentersroklub.dk

Husforvalter

Mads Reinholdt
Rasmussen
51 90 9841

husforvalter@danskestudentersroklub.dk

Orienteringssektion
Formand

Ronald Clausen
4588 5886

ronald@brclausen.dk

Bestyrelse og udvalg

Barudvalg

Claus Jørgen Eskerod
6094 1 21 5

baren@danskestudentersroklub.dk

Tøjudvalg

Juliane Elander
Rasmussen
281 3 961 7

toejudvalg@danskestudentersroklub.dk

Kontingent
kasserer

kontingent@danskestudentersroklub.dk

Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55, 21 00 København Ø

Bankkontonr.: Danske bank: 1 551 -43301 6281 3
Girokonto: 500 34 66
Hjemmeside: www.danskestudentersroklub.dk

Bagsidefoto: Kaniner på vandet
Foto: Lars Bundesen

Barudvalg

Claus Jørgen Eskerod
6094 1 21 5

baren@danskestudentersroklub.dk



Afsender:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget 55,
21 00 København Ø




