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redaktøren.

Deadline for næste ordinære
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Medlemmer

Indmeldelse sker lettest ved at
udfylde den elektroniske formular på
klubbens hjemmeside (www.Dan-
skeStudentersRoklub.dk) el ler ved at
udfylde og indbetale et indmeldelses-
girokort. Indmeldelsesgirokortet kan
findes på kontorets dør i bådhallen.
Indbetalingen dækker de tre første
måneders kontingent.

Kontingent opkræves kvartalsvis
forud via giro eller betalingsservice.
Ved overskridelse af betalingsfristen
pålægges et gebyr på 25 kr. pr. ryk-
ker. Hvis rykker krydser forsinket ind-
betaling, kan der ses bort fra rykke-
ren, men gebyret vi l bl ive opkrævet
det følgende kvartal. Kontingentet er
750 kr. pr. kvartal. Medlemmer i al-
dersgruppen 20 - 24 år betaler 500 kr.
pr. kvartal. Det første kvartals kontin-
gent er dog 750 kr. Forskellen 250 kr.
modregnes ved det følgende kvartals
opkrævning.

Udmeldelse skal ske skriftl igt ti l
kontingentkassereren, enten pr. brev
ti l DSR eller pr. e-mail ti l kontin-
gent@DanskeStudentersRoklub.dk.
Udmeldelse skal ske med mindst 3
dages varsel ti l den første dag i en
kvartalsmåned (1 /1 , 1 /4, 1 /7 og 1 /1 0).
Genindmeldelse fra personer, der har
udmeldt sig af klubben inden for de
seneste 1 2 måneder, accepteres kun
mod betaling af kontingent for perio-
den fra udmeldelse ti l genindmel-
delsen.

Udmeldelse ved restance sker
ikke automatisk. Man er medlem og
kontingentpligtig indti l gyldig udmel-
delse har fundet sted, uanset om
DSR's facil iteter og aktiviteter benyt-
tes. Eksklusion vil først finde sted ved
en restance svarende ti l ½ -1 års kon-
tingent, og restancen vil om nødven-
digt blive inddrevet ved inkasso. Alle
omkostninger i forbindelse hermed
betales af skyldneren.

Adresseændring : Henvendelser
om adresseændring og manglende
levering af bladet skal rettes ti l Ole
Hansen på e-mail adressen: kontin-
gent@DanskeStudentersRoklub.dk

Adgang til klubben sker ved hjæp
af en elektronisk ”nøglebrik”. Nøgle-
brikken fås ved at skrive ti l brikog-
skab@gmail.com og oplyse medlem-
snummer og navn. Samtidig
indbetales depositum, kr. 200,- på
reg. nr. 321 9, konto nr. 321 99441 28.
Når depositum er modtaget, gøres
brikken klar, og du får besked på mail
om afhentning.

Søren Strange
Tlf. 20 1 6 40 43
s.strange@dadlnet.dk

Peder Riis Hedegaard
Tlf. 22 80 23 06
peder@riis-hedegaard.dk

Bente Kjøller
Tlf. 20 21 70 74
bkjoel@gmail.com
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4 Indkaldelse til generalforsamling

5 Formandens beretning

8 Instruktionsrochefens beretning

1 0 Kaproningschefens beretning

1 2 Langtursrochefens beretning

1 3 Kajakrochefens beretning

1 4 Materielforvalteren beretning

1 6 Sportsrochefens beretning

1 8 Husforvalterens beretning

Indhold

DM: Sejrende DSR - kvinder
Foto: Henrik Stenberg Asmussen
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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: Kasper Haagensen opsti l ler.

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: Lene Boisen opsti l ler.

1 1 . Valg af motionsrochef: Vakant.

1 2. Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter: Vakant.

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.

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.
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Tak for en god sæson i DSR i 201 5, tak for mange
gode oplevelser gennem tre år som formand og i alt
ti års bestyrelsesarbejde i DSR. Det har givet mange
forskell ige oplevelser og udfordringer undervejs,
men langt de fleste af dem har heldigvis været go-
de. Først og fremmest er det oplevelsen af at være
med ti l at skabe DSR sammen med andre frivi l l ige,
og hele tiden udvikle klubben, så vi bl iver ved med
at være en fantastisk idrætsklub. DSRs styrke er
mangfoldigheden i vores aktiviteter, der er hele tiden
noget ny,t man kan prøve, hele tiden medlemmer,
der arrangerer roning på en ny måde, og nye ople-
velser man kan få. Jeg håber, at det bliver ved med
at være sådan i DSR.

201 5 var en konsolideringssæson. Vi har fået l idt
færre nye medlemmer end de tidl igere år, men det
tyder på, at vi har været bedre ti l at få fastholde de
nye frem til roretten, så lidt flere end sidste år har
fået roret, og klubben har omtrent det samme antal
medlemmer i alt. Vi har nået den kontingentindtægt,
vi havde budgetteret med, og økonomisk slutter
sæsonen med et meget positivt resultat, selv om vi
blandt andet har investeret et større beløb i nye dø-
re og vinduer på 1 . og 2. sal i klubhuset. Noget af
overskuddet skyldes ikke-realiserede investeringer i
nyt materiel ti l Svanemølleroningen, men overskud-
det skyldes først og fremmest en modtaget arv og
gaver fra DSRs Bådværft.

Fonden DSRs Bådværft har nedlagt sig selv på
grund af ændringer i fondslovgivningen og over-
draget værftsbygningen ti l DSR, og efterfølgende
foræret formuen ti l DSR. Fonden har gennem man-
ge år bidraget økonomisk med gaver ti l DSR, men
det er så endegyldigt forbi nu. Samtidig ophører
Polyteknikerlegatet, der har været en indtægt på kr.
5.000,- om året for DSR hvert år siden værftets op-
rettelse, idet legatet var renterne på det lån, som
værftsbygningen blev bygget for.

Overvejelser omkring fastholdelse, og analyser af
størrelsen af vores bådpark ift. vores aktiviteter, har
også ført ti l nogle grundige overvejelser omkring
den måde, vi organiserede vintervedligehold på. Der
foregår et stort og uvurderl igt arbejde med at vedli-
geholde vores materiel, især fra materielforvalteren

og materieludvalget side, og naturl igvis også fra alle
andre medlemmer, der deltager i arbejdet. Det ar-
bejde skal vi værdsætte, det er en forudsætning for
klubbens eksistens. Vi har i nogle år anvendt ”den
røde svensknøgle” som et redskab ti l at gøre op-
mærksom på det vigtige frivi l l ige arbejde med at
vedligeholde vores både, og det har været en suc-
ces. Men efterhånden blev der flere spørgsmål om,
hvordan systemet skulle administreres, hvornår man
havde udfyldt sin arbejdskvote, og hvordan det blev
kontrolleret, at andre også leverede deres kvote,
end der var overvejelser om, hvordan man kunne
bidrage. Vi har også modtaget udmeldelser med
direkte reference ti l svensknøglesystemet. Alting har
sin tid, og det var på tide at vende bøtten. Derfor
prøver vi nu med en ny ”gylden svensknøgle”, der
skal ses som en udmærkelse for veludført arbejde i
vintervedligeholdet. Samtidig har vi besluttet at

Foto: Jonathan Winn
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anvende et større beløb end hidti l på professionel
vedligeholdelse og at reducere antallet af både,
ganske enkelt fordi de tørre tal viser, at vi har flere
både, end vi bruger. Vi skal selvfølgelig ikke have
både, som kræver mere vedligeholdelse, end de bli-
ver roet. Alt i alt håber vi. at en reduktion af arbejds-
byrden sammen med en ny vinkel på det frivi l l ige
arbejde kan forny og fastholde den generelt rigtig
gode stemning omkring vedligeholdelsen af vores
både.

I februar vedtog Folketinget, at den nye Nordhavns-
vej skal forlænges med en tunnel under Svanemøl-
lehavnen, så der kommer direkte forbindelse ti l den
nye bydel. Svanemøllehavnen kan blive lukket i op
ti l tre år, når byggeriet går i gang, formentl ig tidl igst i
201 9. Byggeriet vi l påvirke brugerne af Svanemølle-
havnen, herunder DSR. Derfor går vi meget aktivt
ind i forberedelserne gennem de dialogfora, der er
mellem myndigheder og brugere, og langtursrochef
Niels Bak Henriksen repræsenterer ikke bare DSR,
men alle fire roklubber i Svanemøllehavnen i disse
fora. Der er flere mulige løsninger på de udfordrin-
ger, byggeriet giver os, nogle af dem, som f.eks.
etapeopdeling af byggeriet, er ens for roere og sej-
lere, andre, såsom etablering af slæbesteder, er
specifikke for os. I foråret indgav roklubberne et hø-
ringssvar ti l VVM-undersøgelsen som blev støttet af
både Dansk Forening for Rosport, Køben-
havnskredsen og Dansk Kano- og Kajakforbund.

Vi har løbende informeret pressen, især lokalavisen,
og har holdt møder eller på andre måder været i

kontakt med flere af de relevante politikere, herun-
der både kultur- og fritidsborgmesteren, teknik- og
mil jøborgmesteren og overborgmesteren. Det er ty-
deligt, at sagen har politikernes bevågenhed. Vores
første delmål er nået, idet det er besluttet, at VVM-
rapporten skal undersøge alle de muligheder, der er
for at afvikle byggeriet, uden at Kalkbrænderi løbet
bliver blokeret i længere tid. Processen skal natur-
l igvis følges tæt de kommende år, og der følger flere
høringsperioder, inden den endelige udførelse af
byggeriet besluttes politisk.

En sag, der ikke har flyttet sig så hurtigt i DSR, er
arbejdet med at få etableret et nyt træningscenter.
Projektet er dog blevet mere konkret i år, idet vi har
fået sendt de første ansøgninger om økonomisk
støtte og også modtaget det første afslag. Den næ-
ste ansøgning er dog sendt, og vi krydser fingre for
et positivt svar. Projektet er også blevet mere reali-
stisk, idet vi nu, som nævnt tidl igere, rent faktisk
ejer værftsbygningen, som skal indgå i trænings-
centerprojektet.

I sommer mistede vi vores altmuligmand, Steffen.
Han har i flere år gået ti l hånde i klubben og sørget
for driften, han tog blandt andet den daglige opryd-
ning i værkstedet, som vi helt sikkert kommer ti l at
mangle. Steffen gjorde livet nemmere i DSR, og vil
bl ive savnet. Steffen kom ikke så mange andre
steder, men nød at skulle i DSR tidl igt hver morgen,
og da han gik bort, sørgede klubben for begra-
velsen.

Foto: Lars Bundesen
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DSR er en rummelig roklub, hvor alle er velkomne ti l
at dyrke roning. For 30 år siden meldte en ny grup-
pe medlemmer sig på banen i DSR. Det var en
gruppe homoseksuelle, der ønskede at ro. I DSR fik
de at vide, at de var velkomne ti l at danne netværk
ligesom alle andre medlemmer, der blev ikke skelet
ti l seksuel orientering her. Mangeårige medlemmer
kan fortælle historier om, at det all igevel ikke var
helt gnidningsfrit, men den tid er heldigvis forbi, og
regnbueroerne, som netværket kalder sig i dag, er
et velfungerende og meget respekteret netværk i
DSR. Det valgte vi at fejre ved at gå med i Copen-
hagen Pride.

I september forl iste en af vores motorbåde ifm.
udlægning af en bøje nord for Skovshoved. Mand-
skabet gjorde, hvad de kunne, for at fortøje båden
ti l en arbejdsponton, men vejret var for hårdt, så de
måtte opgive og lade båden drive, mens de bjærge-
de sig selv. Mandskabet kom i land i god behold,
men båden drev i land på stensætningen og blev
totalskadet.

Kaproningsmæssigt har vi haft en god sæson og
blev blandt andet mest vindende klub ved DM, og
de første roere har allerede kvalificeret sig ti l OL
næste år. Kaproningen i DSR står stærkt, især på
grund af en mangeårig solid indsats fra engagerede
medlemmer, der har udviklet et meget velfungeren-
de talentudvikl ingsprogram, som vi har grund ti l at
være stolte af. Her vil jeg også ønske ti l lykke ti l vo-
res mangeårige medlem Peter Jelsgård, der fik
overrakt DFfRs ærestegn i forbindelse med DM på
kortbane. Peter har blandt andet en lang dommer-

karriere bag sig i roningen.

Sidste år fik vi et bådhus i form af to containere på
Sandkaj i Nordhavn. På trods af l idt børnesygdom-
me i udformningen og ti l tider l idt vanskelig adgang
hen over byggepladsen er bådene blevet fl ittigt
brugt. Bådhuset har givet mulighed for at tage en
havnetur på en ganske almindelig roaften. Behovet
for anlægget er ikke blevet mindre efter at Søfart-
styrelsen her i sommer kom med nye sejladsregler
for turen rundt om opfyldningen, så alle fritidsfartø-
jer inklusive robåde skal nu ligge øst for Kronløbet
ude på ”åbent hav”. Vi har indgået et samarbejde
med Dansk Standard om, at de kan have nogle
havkajakker l iggende i den ene af vores containere,
hvor der var ledig plads. Dansk Standard er en af de
første arbejdspladser, der er flyttet ind i Nordhavn,
og er således nogle af pionererne, sammen med os.
By & Havns hensigt med at give os bådhuset var at
skabe liv i Nordhavnen fra starten af, og derfor er de
selvfølgelig begejstrede for vores samarbejde.

Her ti l sidst vi l jeg gerne igen sige tak for en god
sæson og tak for nogle gode år som formand og
bestyrelsesmedlem i DSR, både ti l klubbens sam-
arbejdsparter i idrætsverdenen, myndigheder og
Rées Legat, men især ti l medlemmerne og de frivi l-
l ige, der skaber og driver DSR. Pas godt på klub-
ben, den er fantastisk.

Laurits Rauer Nielsen

Foto: Marie Louise Malmstrøm
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En rosæson lakker mod enden, og tiden er inde ti l ,
at vi gør status over sæsonen.

Denne gang med to instruktionsrochefers øjne, da
Lene Boisen fra august har overtaget pladsen i
chefstolen, da jeg, Marianne S. Olsen, har valgt at
ti lbringe et år på Oure Højskole.

Vinterinstruktion:
Igen i år har der været godt gang i vinterinstruktio-
nen. Som sidste år stod Steen Knudsen i spidsen
for ergometerinstruktionen, skarpt bakket op af me-
dinstruktører. 1 0 – 1 5 roere pr. gang må siges at
være en succes, både nye og let øvede roere har
benyttet sig af ti lbuddet. En gang imellem sneg en
øvet roer sig med, og det er fedt at se, at de både
kan være en super guide for de mindre øvede og
også selv få en god træning ud af det. Robassinet
blev også brugt for at ruste roerne frem mod
sommersæsonen i inriggerne.

Vinterinstruktion vil naturl igvis også være et ti lbud
denne vinter, og har du, som instruktør, lyst ti l at
hjælpe med projektet, er du meget velkommen ti l at
melde dig under fanerne.

Inriggerinstruktion:
Endnu en gang viste Anne Broberg Rasmussen sto-
re organisatoriske evner og har stået for vagtplanen
ti l instruktørerne. Et korps af ca. 50 aktive instruktø-
rer blev styret med håndfast og kærlig hånd, og sæ-
sonen er vel overstået med instruktører nok ti l al le
kaninerne. Her skal lyde en speciel tak ti l de in-
struktører, som ydede en ekstra indsats, når det
kneb. Vejrguderne har været rimeligt med os i år, så
der har været noget at se ti l på langt de fleste in-
struktionsaftener.

Stadig måtte vi sætte vores lid ti l Groupcare i for-
bindelse med ti lmelding ti l førstegangsinstruktion,
hvilket har fungeret.

Styrmænd:
Styrmænd skal der ti l , og et nyt kuld er blevet ud-
klækket. Tak ti l Henrik Jørgensen for at stå for den
teoretiske del og tak ti l Astrid Munksgård, Jørgen
Elgaard, Poul Danstrup og Pia Østergaard for den
praktiske del.

Som noget nyt arrangerede Instruktionsudvalget i
starten af september ”Store badedag”, hvor alle
interesserede kunne komme og prøve at entre en
inrigger. Der var mulighed for at såvel helt nye og
kommende styrmænd samt allerede uddannede
styrmænd og instruktører kunne prøve at entre bå-
den og dermed have den nødvendige viden, hvis
uheldet en dag skulle være ude. En stor succes,
som vil bl ive gentaget over flere omgange næste år.

Infoaften og Åbent Hus:
Vi har i den forgangne sæson haft tre infoaftener og
et Åbent hus-arrangement. Alle dele forløb fint med
en engageret, frivi l l ig indsats både fra instruktører
og andre medlemmer. Disse arrangementer har klart
en betydning for at ti ltrække nye medlemmer.

Introfest og kanindåb:
Fest er det også blevet ti l i år. Introfesten kørte af
sporet om vi så må sige – endelig fik instruktions-
udvalget udlevet en gammel drøm og gik derfor
sprag på toget, inden det kørte fra perronen. Der var
togstewarder og – stewardesser, lokofører og kon-
duktører. Man kom ikke langt med rejsekort, men
når den gammelkendte bil lettering var klaret, var
velkomstkaffen og servicen i helt top – noget som
end ikke statsbanerne kan mønstre i dag. Udvalget
optrådte, underholdte og løftede stemningen ti l et
endnu højere niveau godt hjulpet af veloplagte pas-
sagerer. Tak ti l jer for at byde hinanden og nye
medlemmer velkommen i DSR.

Ud over introfesten er kanindåben en anden af in-
struktionsudvalgets store arrangementer. I år sør-
gede Svend Frydendahl, Christian Grønne og Chri-
stian Strøyberg sammen med en række andre hjæl-
pere for, at al le fremmødte kaniner fik en god dag.
Der var ca. 55 kaniner, som blev døbt.

Kanindåben var en " traditionel" DSR-dåb, hvor ka-
ninerne blev sendt rundt på et orienteringsløb med
sjove og udfordrende poster. Kong Neptun og følge
lagde ti l land ved pontonen, og med kyndig hånd
sørgede de for, at kaninerne blev døbt, nogen grun-
digere end andre, men de kan nu alle ranke ryggen
som rigtige roere.

Aftenens fest var orkestreret af kaproningsudvalget.
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Det var en festl ig aften, hvor Kong Neptun og hans
yndige "unge" datter kom forbi for at sikre sig, at de
havde fået døbt alle klubbens kaniner, både dem,
som ikke var blevet døbt i løbet af dagen og andre,
som hidti l har undgået fornøjelsen. De fremmødte
ca. 1 0 udøbte kaniner fik en kærlig dåb ti l stor un-
derholdning for festen øvrige deltagere.

Årets instruktør blev også i år kåret under festen.
Herfra skal lyde et stor ti l lykke ti l Steen Knudsen og
tak for indsatsen her, der og allevegne.

Afslutning:
Instruktionen på vandet sluttede onsdag den 30.
september. En god sæson, hvor ca. 1 70 kaniner har
påbegyndt instruktion. Tallet er lavere end sidste år,
men takket være en god indsats fra instruktørernes
side, nåede cirka samme antal som sidste år at få
roret; nemlig ca. 1 1 0 inklusive overflyttede. Samtidig
ser det ud ti l , at vi i DSR er blevet bedre ti l at fast-
holde de nye medlemmer, så alt i alt ser det ikke
helt skidt ud.

Instruktionsudvalget vi l gerne takke alle årets in-
struktører for deres store indsats! Uden jer gik det
ikke!

En stor tak skal også lyde ti l instruktionsudvalget for
deres kæmpe arbejde gennem sæsonen!

Instruktionen i DSR er på et flot højt teknisk niveau.
Det vi l instruktionsudvalget arbejde fremadrettet på
at opretholde. Det betyder, at der stadig skal ud-
dannes instruktører, efteruddannelse ti l de in-
struktører, der måtte ønske det, videndeles blandt
instruktørerne samt styrke sammenholdet i in-
struktørgruppen.

Instruktionsudvalget kan også altid bruge flere styr-
mandsinstruktører. Du behøver ikke være instruktør,
blot du er styrmand, med tålmodighed og tjek på
kommandoerne og bådens bevægelser.

Så er du interesseret i at blive instruktør i DSR,
styrmandsinstruktør eller bare har lyst ti l at give en
hånd med i udvalgets øvrige arbejde, så kontakt in-
struktionsudvalget på:
instruktion@danskestudentersroklub.dk.

Marianne Stæhr Olsen

Foto: Lars Bundesen
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Det har været et flot år for kaproningen i DSR. Vi
lagde fint ud ved indendørs-DM i Gladsaxe Sports-
hal i januar, ved at tage flere titler hos både mænd
og kvinder.

Det var her, DSR denne gang kunne være med i de
helt unges rækker med den blot 1 1 -årige Caroline
Riff Brems. Træner Anders Brems kunne fortælle, at
5-6 piger er begyndt at træne i DSR, og hen over
sommeren viste det sig da også, at flere af dem op-
nåede flotte resultater.

Således nåede Amalie Riff Brems og Anne Katrine
Kii lgaard så langt i denne sæson, at de to blev ud-
taget ti l en dobbeltfirer, der kom med ti l Baltic Cup,
hvor den vandt guld. Samme piger blev desuden
udtaget ti l Bymatchen i Zürich.

5.53.2 – det er ny dansk ergometerrekord, sat af in-
gen ringere end DSR-roeren Sverri Nielsen. Der gik
hele nitten år (! ), før den tidl igere rekord, på 5.55.5,
fik et skud for boven, og selvom mange tidl igere har
forsøgt, var det ikke helt uventet, at den nye rekord
blev sat af den seje færøske roer.

Sverri har i det hele taget haft en stor sæson med
flotte præstationer, hvor det er blevet ti l pæne resul-
tater ved årets World Cups, men et fantastisk resul-
tat ved U23VM, hvor det er mange år siden, en
dansk herreroer i den åbne scullerklasse kommer
nær medaljerne, men måtte runde af med en flot 4.-
plads i det stærke internationale felt. Hans placering
ved U23VM udløste dermed også en bil let ti l senior-
VM, hvor han var ganske få pladser fra også at ind-
løse en OL bil let.

Sverri afsluttede sin store sæson med at blive Dan-
marksmester i mændenes singlesculler, og det er 1 5
år siden, DSR har toppet her. Han er et godt bud på
en kommende stor international karriere, og har, ef-
ter et par år i sculleren, fået styr på denne svære
bådtype.

Også Frank Steffensen, landsholdsroer i dob-
beltsculler, sætter ny mesterskabsrekord med:
5.54.8, som er vindertiden i mændenes tunge klas-
se i 201 5.

Frank har gennem hele sæsonen roet i 2X og for-
søgte at komme gennem nåleøjet og blive udtaget
ti l OL i Rio ti l næste år. Men det lykkedes desværre
ikke i første omgang.

Det gjorde det ti l gengæld for Lærke Berg Rasmus-
sen, der sammen med sin makker fra Roforeningen
KVIK, Anne Dsane Andersen, gennem hele sæso-
nen viste fantastiske resultater i toer uden styrmand,
den teknisk set sværeste bådtype af alle. De to høje
kvinder gik ti l den med ildhu, og det at være under-
tippet kan ofte være gavnligt. Lærke og Anne roede
sig fra den ene succesoplevelse ti l den næste, og
det hele kronedes med en fornem VM-fjerdeplads –
hvilket samtidig udløste en OL-bil let.

Også DSRs Anne Lolk, der ror sammen med Juliane
Elander, Odder Roklub, roede OL-bil letten hjem i
letvægts-dobbeltsculler.

Det var rigtig flot, at Emil Espensen vandt bronze i
letvægts-dobbeltfirer. I den kvindelige ditto nåede
Marie Gottl ieb ikke på medaljepodiet.

Selvom Mette Dyrlund Petersen er kommet sig efter
sidste års blodprop, som satte hende ud af spil let
for en stund, så lykkedes det desværre heller ikke
for hende og makkeren, Lisbet, at kvalificere sig ti l
OL.

Mads Rasmussen og Rasmus Quist har haft en
svingende sæson i år, der bl.a. har været præget af
skader og ikke har fået det comeback, de har drømt
om, men nu har de bebudet, at de nu sætter alt ti l
side for at forberede sig ti l et sidste forsøg for at
kvalificere sig ti l en bil let ti l Rio.

Henrik Stenberg

Modsatte side:
DM. Sverri S. Nielsen vandt i M1 X
Foto: Henrik Stenberg Asmussen
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Her ved afslutningen af sæson 201 5 kan vi se ti l-
bage på et rigtig godt langtursår. Der har været ikke
mindre end tre ugeture udbudt – Limfjorden i slut-
ningen af juni, Den Caledoniske Kanal i Skotland i
jul i og Tolo i Grækenland her i september. Efter at
det sidste år svipsede med en ugetur om somme-
ren, så er det jo et sandt festfyrværkeri.

Der har også været pæn ti lslutning ti l weekendture-
ne i foråret, l igesom der også har været arrangeret
en håndfuld private ture. Det er vigtigt, at klubben
giver mulighed for begge dele – både opslåede ture
med adgang for alle, og muligheden for at ro præcis
den tur, man gerne vil , sammen med sine bedste
rovenner. Heldigvis er mange af dem, som ofte
tager på private ture, også nogle af dem, som er
mest aktive med at arrangere opslåede ture.

Hvis man har lyst ti l at arrangere en tur, men er l idt
usikker på det, så er man velkommen ti l at henven-
de sig ti l udvalget. Så giver vi gerne en hånd. Husk,
at det ikke kræver, man selv er langtursstyrmand for
at arrangere – blot at man sørger for at få en med
på turen!

Desuden har der i år været slået nogle endagsture
op, hvor man ror fra f.eks. Helsingør eller Roskilde,
bl.a. arrangeret af den motions- og turroningsgrup-
pe, der er blevet nedsat. Fra udvalgets side håber
vi, det kommer ti l at vokse ti l næste år og også lok-
ke nogle af de roere med, som måske ikke har så let
ved at gabe over en hel weekend. Løvsprings- og

løvfaldsturene har som sædvanligt også haft flot
opbakning, og tak ti l Michael Qvist, der gennem
flere år har været arrangør.

Ti l gengæld har måneskinsturene ikke kørt helt
optimalt. De er typisk blevet slået l idt sent op, og
der har ikke været så mange deltagere, som vi før
har oplevet, selv om de fleste af dem har været vel-
signet med rigtig godt vejr i år, og roning i spejl-
blankt måneskin hver gang er en oplevelse. Må-
neskinsturene har tidl igere været et samlingspunkt
for hele klubben, og der vil derfor være fokus på at
få større ti lslutning ti l dem i den kommende sæson.
Marlene Evensen har sagt ja ti l at være med ti l at
være tovholder i den kommende sæson. Tak.

Opsynet med langtursgrejet er blevet overtaget af
Lisbet Østergaard, og der er kommet lås på, så vi
har bedre styr på, hvad der bliver lånt af hvem. Det
har ti lsyneladende været svært for nogle at finde ud
af, at de ikke bare kan gå ned og tage, og hvem de
skal spørge. Vi forsøger at forbedre informationen.

Claus Jørgen Eskerod er trådt ind i udvalget, og har
blandt andet været uvurderl ig i forbindelse med
Oktoberfesten, som langtursudvalget arrangerede –
tak for det. Det vi l le stadig være godt med et med-
lem eller to mere, så det leder vi efter.

Med ønsker om en fantastisk langturssæson i 201 6.

Niels Bak Henriksen

Foto: Lars Bundesen



1 3DSR NR 4 | November 201 5 |

Igen i år har vores instruktører sti l let så talstærkt op,
at al le klubbens “gamle” medlemmer, der ønskede
at komme med ti l kajakinstruktionen, fik mulighed
for det. Godt 30 startede på instruktionen, og ca. 1 5
fuldførte på trods af alle forhindringer. Ud over de
sædvanlige problemer med vind og bølger har vi
også været ramt af kloakoverløb, så vi ikke kunne
forsvare at sætte begyndere på vandet, samt en af-
ten, hvor vi havde planlagt svømmeprøve, måtte vi
aflyse, fordi et krydstogtskib havde tømt toilettan-
kene, med det resultat, at der var røde flag på alle
badestrande fra Amager Strandpark ti l Skovshoved.
Jeg ved ikke, om det er denne hærdning, el ler hvad
der l igger bag, men det er mit indtryk, at bundni-
veauet var meget højt i den gruppe, der gennemfør-
te, forstået på den måde, at al le sluttede med at ro
rimelig hurtigt og have en god udholdenhed.

Blandt de ældre turkajakroere har det været busi-
ness-as-usual, der har været en kerne af personer,
der har roet Hellerup Handikap og trænet ti l dette.
Igen i år har toerne her været meget populære. Der-
udover har en del roet mere uorganiserede ture, her
ser vi, at der er en del, der udnytter den fleksibi l itet,
der l igger i, at man kan tage ned og ro en tur med
meget kort varsel uden at skulle sætte ”et hold”.
Derudover har Steen Ulrik Pedersen startet tek-
nikinstruktion for frigivne kajakroere. Instruktionen
foregår både i kajakergometer og på vandet, så
længe vejret ti l lader det. Der er mange, der har ef-

terspurgt noget af denne karakter, så jeg håber, at
Steen får opbakning og et godt fremmøde.

Gruppen af polospil lere vokser sti l le og roligt og
fungerer socialt rigtig godt. Vi har haft fire hold med
i turneringerne. Juniorholdet har trænet hele
sommeren og deltaget i tre afdelinger af Danmark-
sturneringen. Til vinter er aftalen, at juniorerne træ-
ner sammen med K-polo, så de kan dele K-polos
haltid i Bellahøj Svømmehal. På herresiden har vi
haft et hold i 3. division, og et hold i 2. division. An-
dendivisionsholdet var 1 point fra at skulle spil le om
oprykning, men bliver altså i 2. division. Sidst, men
bestemt ikke mindst, har vores damehold også del-
taget i Danmarksturneringen og vundet bronze. Her
er en af vores spil lere, Bodil Pall isgaard, blevet ud-
taget ti l landsholdet og har deltaget i Europa-
mesterskabet. Gruppen fortsætter med en svøm-
mehalstid i Hil lerødgades Svømmehal og vil ti l vinter
fokusere på begyndere i svømmehallen, idet de
øvede planlægger at spil le udenfor, så længe hav-
nen er isfri .

På materielfronten er der dels blevet solgt noget
brugt pologrej og købt fem nye kulfiberkajakker. På
turkajaksiden har vi de sidste år fortrinsvis købt
materiel ti l de l idt mere øvede, derfor har vi i år købt
to nye begynderkajakker.

Lars Fomsgaard

Foto: Martin Branebjerg
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Det er et hæsblæsende job at være materielforvalter
i DSR. Det bliver ikke klaret uden et rigtigt godt og
engageret materieludvalg. I udvalget har vi haft l idt
udskiftning, og nu er vi Anne Rasmussen, Asger
Tønnesen, Erik Rasmussen, Jørgen Elgaard Larsen,
Lasse Stentoft, Niels Bak Henriksen, Søren Fogel-
strøm, Timme Tvede og så materielforvalteren. Det
er folk, I kan give en hånd, for at her nu er finere i
bådhallen, end der var.

At der er finere, end der var, er det mantra, vi ar-
bejder under.

Svanemøllens outriggerpark er stadig under
renovation. Arbejdet skrider langsomt, men sikkert
fremad.

I år har vi kun fået en enkelt inrigger. En fuldt udsty-
ret 2-årers langtursbåd fra Greisdalens Bådeværft. I
skrivende stund er den end ikke pakket ud endnu.

På Coastal-fronten er der så god gang i roningen, at
parken nok bør udvides med endnu en 2x. Vi har
haft den nyeste model C2x fra Eurow på prøve.

Indkøbet af en ny Gig3x+ er blevet sat på hold på
baggrund af den debat, der var på sidste general-
forsamling.

En ny motorbåd er på vej, ti l erstatning for den, som
havarerede i august, l igeså en del nye årer.

Vores ponton er renoveret, så den ligger l ige og flot,
og forhåbentl ig kan den holde ti l et par gode
storme.

Igen i år har vi indkøbt fem nye bådvogne og smidt
fem miserable ud. De nye bådvogne er (jo) l idt hø-
jere, så materielforvalteren beder mindelig om, at I
passer på, når I kører bådene ind under hylderne, så
der ikke ryger en hånd, et for-dækken eller et
skvætbord. Der er også kun en længde vogne ti l
2'erne og 4'erne. Derfor er det vigtigt, 4'erne sættes
så forhjulet er ud for

1 'er-svirvlen. Ellers hænger der for meget at agte-
renden ud over baghjulene.

Den fl ittige brug af bådene fra forposten har givet
mange gode oplevelser, men en ulempe er det nok,
at der l igger to 4-årers inriggere derovre, som især
ræser-kaninerne mangler sidst på sæsonen.

Foto: Marie Louise Malmstrøm
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Efter at det meste arbejde omkring containerne er
afsluttet, bl iver strømmen heller ikke afbrudt mere,
så bådene mugner ikke mere derovre.

Vores bådes stand over sommeren har båret l idt
præg af, at opståede skader bare bliver skrevet i ro-
protokollen uden, at der bliver fulgt yderl igere op på
dem. Der findes i klubben ingen ”magiske nisser”,
der i hemmelighed udbedrer skaderne. Materiel-
udvalget arbejder på, at det bliver lettere selv at ud-
bedre skader eller i det mindste, at styrmanden kan
følge op på det, så det bliver gjort.

En mulighed, vi overvejer, er at lave en eller to
sommervedligeholdsdage mere næste år. De to, der
har været i år har, sammen med store-rengørings-
dagene, været velbesøgte, sprudlende sjove og ef-
fektive dage. Sikke en energi, I dukker op med. Tu-
sind tak for det. Det er med stor fornøjelse, vi arran-
gerer de dage.

Som I nok har bemærket, er teltene kommet ned.
De kommer ikke op igen!

I skrivende stund er vinterens vedligehold ved at
falde på plads. I år har størstedelen af svarene på
alle de mails, jeg har sendt ud været ' ja' og ' fint' og
'det kan jeg godt gøre' . Vi har derfor bådformænd ti l
al le de både, der skal vedligeholdes inkl. gig-både-
ne og outrigger-materiel let. Velvi l l igheden er stor.
Tusind tak skal I have.

Bådformands-tjansen har tidl igere år været noget
diffus og uoverskuelig. I år prøver vi at iværksætte
en hel masse hjælp ti l de tapre, der har sagt ja ti l
den post. Vi holder et indledende møde, hvor vi
gennemgår bådene og ti lrettelægger arbejdet med
bådformanden. Bådene skal i år heller ikke være
færdige på enhver bekostning. Vi har i stedet anslå-
et et timeforbrug, og når det er opfyldt, kan holdet
vælge at arbejde videre, hvilket jo vi l være skønt,
men det er ok at stoppe. Vi prøver også at anslå et
gradueret antal timer, der bør lægges i bådhallen alt
efter hvor mange km, man har roet den forgangne
sæson. Det er et voldsomt svært stykke arbejde,
men vi håber, det lykkes.

Vi indfører også en hel række ' fællesdage' hvor folk
med god forstand på vedligehold vil være ti l stede
og ti l rådighed i bådhallen. Vi håber, det kan give
noget mere liv og sjov omkring de mange timer, I
bruger i bådhallen. Det er nogle af de forslag, der
kom på et godt 'bedre-vintervedligehold-næste-år'
-møde, vi holdt i marts. En succes, vi har tænkt os

at gentage.

Fordi vedligeholdsbyrden tidl igere år har været me-
get stor, har vi i år valgt, at fem både bliver vedlige-
holdt på værft. Det er et projekt, vi er meget
spændte på. Derudover har vi sat fire både ti l salg -
Vidar, Loke, Rhoar og Olsen.

Til sidst vi l jeg sige tak for et rigtigt godt år. Det er -
trods alt - stadig en fornøjelse at være materielfor-
valter i DSR, og jeg ser frem til endnu en bådhal
fyldt med træspåner, nitter, epoxy og frem for alt je-
res glade ansigter.

Anne Yde, materielforvalter

Foto: Marie Louise Malmstrøm
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Oktober måned er over os, og det er dermed tid ti l
at gøre sæsonen op. I løbet af sommeren 201 5 har
vi ofte oplevet, hvordan bådhallen er blevet tømt for
både ved Puls og Program eller Ræserkanin.
Hvordan den ene bådtrailer efter den anden er ble-
vet sendt afsted ti l langdistancekaproning eller
SPP-løb. Hvordan forårets Brunch og Roning blev
en rigtig god succes med roning på tværs af alle ro-
aktiviteterne i Svanemøllen.

Puls og Program
PoP har endnu engang bevist sit værd for DSR og
teamet bag PoP, med Jonathan i spidsen som træ-
ner, har med stor succes skabt et godt træningsti l-
bud for mange af vores medlemmer. Om vinteren
skal man være hurtig for at nå at komme med på
ergometertiderne, og om sommeren fyldes båd-
pladsen op med DSR-hungrende medlemmer, som
ønsker det strukturerede træningsti lbud som PoP
er.

Som noget nyt i år har vi også på PoP åbnet op for
at ro i coastalbåde. Således kan de af vores med-
lemmer, som ikke ønsker at ro direkte kaproning i
coastal, træne med på PoP i coastalbåde. Vores er-
farne coastalroere har været gode ti l at hjælpe med
på PoP, så hvis man ikke har prøvet at ro med to
årer tidl igere, har det været muligt at få kyndig
hjælp.

PoP har hele sæsonen igennem deltaget i motions-
løb, dels i otter grandprix i ergometer og dels i Kø-
benhavnskredsens SPP-løb. Det har skabt godt
sammenhold og ikke mindst forbedringer og gode
resultater.

Coastal
Coastalroningen i år har haft stort fokus på del-
tagelsen ved VM i Lima, Peru, ti l november. Således
har små 20 medlemmer allerede besti lt fly og hotel i
Lima og er klar ti l at kæmpe om VM-medaljer ti l
DSR.

Coastalholdet har derfor på linje med InKa fået frie
rammer ti l at holde fokus på deres træning ti l VM,
mod at der så kom coastalroning på PoP, og det har
virket rigtigt godt. Der har været stor søgning og
interesse for coastalroningen, der desværre er be-
grænset af, at klubben blot har 1 6 bådsæder, og vi
har derved ikke kunnet opfylde alle medlemmers
ønsker om at ro med.

Det er et klart ønske for klubben, at vi over de næ-

ste år øger vores bådpark af coastalbåde, så flere
medlemmer kan komme til at ro i denne bådtype.
Martin Schjerning, som er træner på coastal, har
gjort sit ti l , at coastal i DSR er blevet ganske popu-
lært.

Inriggerkaproning
Vi har igen i år haft et stærkt InKa-hold, godt styret
af Bøg som træner. Det har givet samlet guld ti l vo-
res damehold og sølv ti l vores herrehold ved lang-
distancekaproningerne over sæsonen.

InKa har de sidste par år gjort en øget indsats på at
optage årets ræserkaniner. Således er det blevet ti l
flere medaljer fra ræserkaninteamet fra 201 4 i løbet
af sæsonen, l igesom der sad ræserkaniner fra 201 4
på GULD-båden i 2- åres inrigger ved kortbane-DM
i år. Ved kortbane-DM vandt både herre- og dame-
2-åres inrigger guld, og i 4-åres inrigger for herrer
blev det ti l en sølvmedalje.

Bøg og Nils har sørget for at få trænet folk ti l inden-
dørs DM og har skabt en stemning og tro på, at
man kan vinde de løb, man har sti l let op i.

Fællesskabet
Inden og i løbet af sæsonen afholdt al le trænerne et
fælles møde med deltagelse af medlemmer fra in-
struktions- og sportsroningsudvalgene. Ved vores
evaluering af sommersæsonen 201 4 var der en del
feedback på træningstider og pres på bådebroen.
Derfor har vi haft sat fokus på fællesskaberne i
DSR, for selvom det hedder motionsroning, inka,
coastal, instruktion eller noget helt andet, så er vi en
og kun én roklub. Fra maj måned indtrådte ræser-
kanin-trænerne også i disse fællesmøder.

Ræserkanin
I år har vi prøvet noget nyt på ræserkanin-ti lbuddet.
Hvor der tidl igere typisk har været to trænere på
holdet, har vi i år haft fem trænere ti lknyttet. Træ-
nerholdet bestod af Mette Grøn, Dorthe Jørgensen,
Allan K. Jensen, Louise Ruby og Michael Specht
samt en masse hjælpetrænere, som har bakket godt
op om holdet. Der har været stor ti lslutning ti l ræ-
serkanin blandt de nye medlemmer, og det har fun-
geret rigtig godt med et trænerhold.

Der er ingen tvivl om, at ræserkanin er et ti lbud,
som mange af vores nye medlemmer i DSR ønsker
at søge hen ti l . Selvom det hedder ræserkanin, så er
det meget andet end ræs, det er nemlig i l ige så høj
grad et socialt ti lbud. Hvis du selv har været med på
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ræserkanin, vi l du sikkert kunne genkende, at en del
af dine tætte venner fra DSR stammer netop fra da I
roede sammen på ræserkanin.

Flere af trænerne fra ræserkanin i år har allerede ti l-
kendegivet, at de ønsker at fortsætte deres arbejde
næste år, så erfaringer fra i år kan føres videre.

Motionsroningen
Motionsroningen i DSR har ikke de bedste forhold
for tiden, og det er svært at få ti lbuddet op at køre.
Nogle længes ti lbage ti l den tid, hvor der var rovag-
ter på bådpladsen, og der på solskinsdage kunne
sættes 1 0-1 5 bådhold på en god motionsaften.

I løbet af 201 5 har vi samlet et l i l le hold af motions-
roere, som ønsker at få sat større fokus på motions-
roningen og få ti lbuddet ti l at blomstre mere op i de
kommende år. Der er ingen tvivl om, at det er et øn-
ske, jeg som sportsrochef også har. Vi har mange
forskell ige medlemmer i DSR: nogle er ti l kaproning,
andre er ti l struktureret træning, og andre igen vil
stadig gerne have sved på panden, men blot gøre
det som en del af et mere uforpligtende motionsti l-
bud.

På plussiden – og den er der i høj grad også - har vi
fået lavet flere endags langture, bl.a. med udgangs-
punkt fra roklubberne i Helsingør og Roskilde.

Vinterroning
Som noget nyt i år vi l vi have et fast weekend mo-
tions-roti lbud fra Svanemøllen. Så længe der ikke er
is på vandet eller vinden blæser, vi l vi efter stander-
strygningen fortsætte med at have fællesroning i
weekenderne. I vi l få mere konkret at vide igennem
vores fredagsmail, groupcare og ved opslag i klub-
ben og på vores hjemmeside.

Svanemøllematchen
DSR var i 201 5 arrangør af årets udgave af Svane-
møllematchen, og ja kort og godt vandt vi 1 1 løb og
tabte 3 løb. Der var rigtig stor opbakning ti l vores
roere på vandet fra landsiden ud fra Svanemølle-
værket og ikke mindre end 1 20 ti l spisning efter re-
gattaen. Det er der vel ikke nogen, der kan være
uti lfredse med, hvis det altså ikke lige var for den
tomme væg i slyngelstuen.

Det er dog gået op for rigtig mange medlemmer, at
en del af DSR’s DNA har forladt klubben - og her
snakker vi om spejlet. Spejlet som i tidernes morgen
var det eneste spejl i hele DSR, har nu fået et op-
hold i KVIK og ja, det må jo blot vindes ti lbage næ-
ste år.

Vinteraktiviteter / gymnastik
I år har vi haft flere gymnastikti lbud, der har fortsat
sommeren over. Således har yoga og morgengym-
nastikken blot været afbrudt af nogle måneders
sommerferie. Fra 5. oktober kører gymna-
stikprogrammet igen med fuldt skema i salen, og
skulle du og dine rovenner fra DSR have ønsker om
vinterti lbud, kan I altid kontakte sportsronings-
udvalget.

Tak for denne gang
Til sidst et meget stort tak ti l sportsroningsudvalget
for jeres evige entusiasme og ikke mindst lyst ti l at
skabe gode roti lbud for vores medlemmer i DSR.
Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med
jer alle; Christina, Dorthe, Jan, Jannie, Jul ie, Line,
Marianne, Mette, Steinunn og Tanja.

Kasper Haagensen

Foto: Lasse Stentoft
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Endnu et år er løbet af sted i DSR.

201 5 blev året, hvor vi endelig fik nye vinduer. Det
har været et kæmpeløft for bygningen. Sidste år
blev alle de gamle vinduer sat i stand – kittet og
malet, og i år fik vi så skiftet i alt 8 terrassedøre og 3
store vinduer.

201 5 var desværre også året, hvor vi måtte sige far-
vel ti l vores alt-mulig-mand Steffen Pedersen, som i
en række år har haft sin faste gang i klubben. Stef-
fen faldt pludselig om med et hjerteslag og blev kun
64 år gammel. Hver morgen kl ca. halv seks mødte
Steffen ind og gik sine runder i huset. Steffen hjalp
med en række praktiske ting, og han havde et fan-
tastisk humør. Det var trygt for os og for DSR at vi-
de, at Steffen altid kiggede efter vores klubhus, når
både vi og Bente var udenlands i længere perioder.

Vi savner ham meget.

Som husforvalter er det, jeg glæder mig mest over
ved 201 5, at det ikke har regnet ind (så vidt jeg
ved). Ikke engang i træningsrummet har det regnet
ind i år. Hvis det holder året ud, er det første år i min
tid som husforvalter. Vi har klat lappet en del på
taget af træningsrummet. Nu må vi se, om der skal
en helt ny bygning op, el ler om vi må lappe videre
de næste par år.

En anden ting, jeg heller ikke håber vender ti lbage,
er problemet med returvand fra kloakken. I 201 5 har
vi nemlig haft en del bøvl med vores afløb/kloak.
Jeg håber meget, at vi nu har fået sikret vores afløb,
således at der kun kan løbe kloakvand ud den ene
vej, og ikke ti lbage igen!

Hvert år bliver jeg spurgt, om det ikke kan svare sig
for DSR at købe solceller el ler solfangere? For ca. 4
år siden fik jeg en ingeniør ti l at regne lidt på det, og
dengang var det ikke rentabelt, med mindre vi al l i-
gevel skulle udskifte hele vores varmeanlæg.

Hvis der er nogen, der har tid og lyst, vi l le det være
fint at få undersøgt dette nærmere en gang ti l .

Af projekter for 201 6 har vi bl.a. en større renovering
af kajakskuret. Og så har jeg fået den ide at bygge
en li l le terrasse, magen ti l den, som KVIK har nede
på bådpladsen. Et fast overdækket tag kan vi også
have stor glæde af om vinteren ti l opbevaring af
både, når vi mangler plads i bådhallen.

Mads Rasmussen

Foto: Lars Bundesen
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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

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
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