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På generalforsamlingen i 2004 blev det vedtaget at
udvide bestyrelsen med en sportsrochef, el ler som
navnet officielt blev: Sportsrochef for Svanemølle-
aktiviteterne.

Forslaget om at udvide bestyrelsen med en rochef
ud over den i forvejen eksisterende motionsrochef
blev af forslagssti l lerne motiveret med den øgede
ti lslutning ti l langturskaproninger mv. Det blev for-
slået at den nye rochef skulle varetage følgende op-
gaver og dermed aflaste motions- og kapronings-
cheferne i deres arbejde: DSRs træning og del-
tagelse i inriggerkaproninger, herunder bl.a. mo-
tion+, SPP-inriggerløb, maraton og træningen ti l
Svanemøllematchen. Desuden skulle sportsroche-
fen stå for ti lbuddet teknik+, samt evt. andre kapro-
ningsrelaterede ti ltag.

Sti l l ingen som Sportsrochef har siden hvert år haft
en kandidat på den liste over kandidater, som be-
styrelsen skal foreslå ti l den ordinære generalfor-
samling.

Bestyrelsen har på de seneste års generalforsam-
linger ikke formået at opsti l le en person ti l Mo-

tionsrochefposten, og medlemmerne har derfor ikke
i den følgende sæson haft nogen repræsentant ti l at
varetage deres interesser inden for motionsronin-
gen.

Det føles som et savn for mange både yngre og æl-
dre medlemmer, der gerne vil dyrke danmarks bed-
ste sportsgren som ren motion. Faste roaftener eller
week-end ti lbud er stort set afskaffet i klubregi.
Klubben har dog gennem alle årene arrangeret må-
neskinsture, der har en pæn ti lslutning, men det er
jo ikke fuldmåne så ofte.

Det vi l være en glæde for mange medlemmer, om
der i den kommende rosæson blev taget bedre
hånd om motionsroningen.

Dan Nielsen

Fra Den Danske Ordbog.
Motion:
1 . regelmæssig fysisk aktivitet med henblik på at holde
kroppen og helbredet i form.
1 .a det at dyrke sport for sundhedens og velværets skyld
uden noget (primært) konkurrencemotiv.
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Spil ler man en snas af en gammel popmelodi for
Kasper Haagensen, DSR’s nye formand, kan han
straks sige, hvad det er for en melodi…og endda si-
ge, hvilket nummer, der kommer bagefter på
pladen/CD’en/ kassettebåndet.

Og hvis man spil ler snas’en baglæns, så vil han ga-
ranteret også kunne identificere den.

Jo, det er en alsidig formand, der blev valgt på ge-
neralforsamlingen i november sidste år. Han kom-
mer ganske vist fra et hjem med klaver – og spil lede
også på det, da han var barn, men i dag er han ikke
udøvende musiker (selv om han har et klaver).

Det er derimod andres musik, han er klog på. Med
27 år på bagen som DJ er der stort set ikke det mu-
siknummer inden for den lettere genre, han ikke
kender…hvilket mange quizzer ti l DSR-fester vidner
om.

”Jeg har nærmest en autistisk hukommelse, både
visuelt og auditivt”, siger han. ”Jeg kan huske
landslejre i roning ti lbage i 84-85, hvilke gåture, vi
gik, hvad vi snakkede om omkring bålet etc….me-
gen unyttig information”.

1 0 millioner SMS’er
Men der er også plads ti l megen nyttig information i
hovedet på Kasper. Ikke mindst fra flere forskell ige
uddannelser: En halv civi l ingeniøruddannelse på
DTU, en økonomiuddannelse, en kognitiv coach-
uddannelse plus en årelang erfaring inden for IT.
F.eks. har han været med ti l at starte Politiken.dk og
Toyota.dk op. Også i Hewlett Packard har han sat
sine kraftige fingeraftryk.

I dag har han sit eget IT-firma, der bl.a. sender
SMS’er ud for store firmaer. 1 0 mil l ioner om året.
”Men jeg læser dem ikke” griner han.

Derudover er han nordisk ro-dommer (kortbane) og
læser ti l international ro-dommer. Han har nået me-
get i sit 42-årige liv.

DSR-kulturen
Men hvordan er han havnet i DSR? Roningen be-
gyndte han på i 1 983 i Lyngby Roklub, men da
DSR-træneren Palle Rørskov opfordrede ham til at
skifte ti l ”studenterne”, slog han ti l . Her var bedre
facil iteter, mulighed for træning hver dag, trænings-
lejre og ikke mindst Rées legat, som jo giver kapro-
ningen enestående muligheder.

”Men det var først og fremmest det sociale mil jø,
der ti ltrak mig. Livet på verandaen, fællesspisnin-
gen, køkkenet, festerne, sammenholdet, ” siger han.
”De andre klubber kan det samme, men de har ikke
den kultur, vi har her. Grundlæggende er vi jo flok-
dyr, og mennesket er gode ti l at spejle sig i andre.
Ser vi noget, vi kan lide, så følger vi trop.”

1 000 medlemmer
Og netop det sociale er noget, Kasper vil bevare og
styrke som ny formand. ”Man mødes omkring ro-
ningen, men bliver her for det sociale”. Hans ambi-
tion er at få medlemstallet op på 1 000 ( i dag er vi
ca. 860).

”Der er en udskiftning på omkring 1 00 om året, men
kan man fastholde bare 1 0 af dem ved at byde på et
blomstrende socialt mil jø – udover det professio-
nelle, som også skal være i top, så er det fint.”

En 5 år gammel frafaldsundersøgelse viste, at folk
med nyvunden ro-ret havde svært ved at falde ind i
klublivet. Det vi l Kasper gerne gøre noget ved, bl.a.
ved at få lavet et gennemarbejdet flow for medlem-
mernes vej gennem klubben.

Prioritet til holdtræning
Med hensyn ti l det professionelle, roningen, så står
den nye formand med stærke kort på hånden. Vi vi l
– med lidt held - i løbet af 201 6 få bygget et nyt
træningscenter, en udbygning af det nuværende
med en ekstra etage ovenpå. En beslutning, som
blev søsat under den tidl igere formand, men som
Kasper nu skal føre ud i l ivet. Der skal bl.a. være
dobbelt så mange ergometre som nu, bedre vægt-
træningscenter og en mindre ”multisal”, hvor man
kan udvide aktiviteterne i den store sal, f.eks. med
yoga, undervisning og medlemsmøder, hvor man
kan diskutere behov og idéer og udvikle aktiviteter,
der giver substans ti l roningen.

”Men det er vigtigt for mig, at det ikke bare bliver et
andet fitness-center, hvor man dyrker solotræning.
Det skal være et træningscenter, der kan supplere
det sociale l iv, ikke mindst med holdtræning,” un-
derstreger han. ”Og der skal være lige så megen
indendørs træningstimer om vinteren som udendørs
om sommeren.”

”Der er mange formål med klubben, men alle aktivi-
teter er l ige legale og lige vigtige, det være sig
gymnastikken, køkkenet, bådvedligeholdelse, træ-
ningen…udover selve roningen.”
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Mørke skyer
Et nyt træningscenter bliver en større attraktion for
klubben og noget, vi al le kan glæde os over, men ti l
gengæld er der mørke skyer i horisonten for roklub-
berne og ikke mindst for den nye formand, der skal
pejle os gennem de regntunge skyer: omlægningen
af kaproningscentret Bagsværd Sø, der lukker ro-
aktiviteterne ned i mindst et år og den store trafi-
komlægning med etablering af tunnelen fra Svane-
møllen ti l Amager, der l igeledes truer med at afskæ-
re Svanemøllens roere fra at kunne sejle ud af hav-
nen! Der skal mange og seje forhandlinger ti l .

”Niels Henriksen (langtursrochef) er fælles repræ-
sentant fra alle fire roklubber, når det kommer ti l den
nye motorvejstunnel. Vi kan ikke kæmpe imod den,
for den kommer. Vi kan ti l gengæld sikre os, at byg-
geriet kommer ti l at genere os mindst muligt.”

”Bagsværd rostadion er et meget vigtigt aktiv for
DSR, og vi har i tidernes morgen selv været med ti l
at opføre det. Desværre har rostadion i mange år
haft forfald, grundet diskussioner om fredninger mv.
Nu har alle parter sat sig sammen og lagt en plan,
så her ti l lader jeg mig at mene, at det er vigtigere at
få udbygget og renoveret, så vi igen har en robane i
international standard, end at vi mister muligheden
for at træne der i et år. Jeg ved, at vores kapro-
ningsafdeling allerede har lavet planer om alternati-
ve træningssteder.”

Arbejdsnarkoman
Men Kasper ryster ikke på hånden. Han er vant ti l at
kaste sig ud i store udfordringer og arbejdsbyrder.
Foruden sit heltidsarbejde, har han jo været sports-
chef i klubben, samtidig med at han er formand for
Templet, et musiksted i Lyngby, er bestyrelsesfor-
mand i Frivi l l ig-og selvhjælpscentret i Lyngby (en
paraplyorganisation for NGO’er), underviser klub-
trænere i diverse roklubbber, holder foredrag om
motivation, målsætninger og foreningsarbejde - og
så var der l ige det med DJ-jobbene, som i februar
tager ham fire uger ned i varmen ti l Club La Santa -
sidder i uddannelsesudvalget i Dansk Forening for
Rosport og er suppleant ti l hovedbestyrelsen sam-
mesteds, har været yderst aktiv i lokalpolitik i Lyng-
by, er ”far” ti l to katte…og…you name it…

Noget af det frasiger han sig nu, men, som han si-
ger: ”Arbejdsbyrden er jo ikke større, end hvad man
gør den ti l . Jeg har lært meget, både personligt og
professionelt af min coach-uddannelse. Jeg bruger
det ti l teamwork og holddannelse, ti l tydelig kom-
munikation, ti l at sige klart ja eller nej. Jeg gider ikke
spilde tiden på tvivlsomme ting.”

Det er ikke ligefrem en Doven-Lars vi har fået som
formand.

Så kom ikke hér.

Gunvor Bjerre

Den nye formandspost har gjort Kasper mindst 20 år yngre.
Foto: Mette Bacher
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”Det var altså lidt uhyggeligt at sidde der i singlebå-
den mellem de der 4 meter høje bølger på træ-
ningsdagene lige op ti l VM, hvor der var så få
vandscootere med livreddere”, siger Thomas Gade
Koefoed, 1 9 år, mens han tænker ti lbage på sit før-
ste VM – roet på høje surfbølger på Sti l lehavet.

Lynkarriere på 8 måneder – og så et VM
Thomas meldte sig ind i DSR i januar 201 5, og lærte
at ro ergometer hen over vinteren. Efter stan-
derhejsningen kom han med på coastalholdet, og
da der i foråret skulle være møde om VM, spurgte
han Martin Schjerning, der har trænet coastalroer-
ne, om han kunne tage med ti l mødet. ”Jeg har jo
sabbatår, så det passede meget godt”, siger Tho-
mas med et grin. Martin havde svaret, at det kunne
da godt være, at Thomas kunne træne sig op seri-
øst ti l at kunne deltage i VM, hvis han var dedikeret
og stærk – og det gjorde han så. Blot 8 måneder
efter, at Thomas for første gang nogensinde satte
sig i en robåd, deltog han i verdensmesterskaberne
i coastal roning, i en singlecoastalbåd. Og med sin
26.-plads ti l VM slog han 1 1 af sine konkurrenter.

Det hele starter med kaos og potentiel le crashes. Her A-finalen i kvindernes dobbeltfirer, l ige efter starten. DSR med to
deltagende hold. Her anes i midten af bil ledet det ene, med Julie som stroke.
Foto: Sofie de Goede
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En coastalafdeling i eksplosiv vækst
Efter at have introduceret coastalbåde i klubben i
201 3 vandt DSR verdensmesterskabet i Helsing-
borg samme år og roede sig året efter, i 201 4, ti l en
5.-plads i Grækenlands skrappe, bådvæltende bøl-
ger. Siden da er mange roere strømmet ti l de solide,
havgående fiberbåde – DSR’s blå badekar, og i
201 5 havde ikke mindre end 1 8 dedikerede DSR-
roere trænet hårdt og målrettet frem mod at deltage
i VM i Lima, Peru, i november. Det er et imponeren-
de antal, og man må sige, at coastalafdelingen op-
lever l idt af en eksplosion af interesse – og ikke
uden grund. To årer per roer, ud og slås om at kom-
me først omkring bøjerne i de høje bølger, hurtige
vendinger helt tæt på modstanderne og på en ud-
fordrende bane, og en slutspurt i sandet oppe på
stranden – der er godt med action i coastalroning.

Til VM 201 5 deltog fra DSR to damefirere, en dame-
toer, en damesingle, to herretoere og en herresingle.
Det er særligt ved coastal VM, at man sti l ler op for
sin nation, men repræsenterer sin klub, så DSR var
flot synlige med de mange roere i blå trikoter.

Bronzestyrkvinde var skrækslagen
”Det var helt vanvittigt hårrejsende at styre i sti l le-
havsbølgerne”, smiler Thora Gerdur, styrkvinde på
den damefirer, der vandt VM-bronze. ”Første dag,
da vi kørte ned mod stranden og vi fik øje på de
mega surfbølger, gik der et sus igennem os alle.
Roerne jublede ængsteligt ved synet af de 4 meter
høje bølger, der rejste sig som mure og knækkede
med voldsom kraft i brændingen, der var fyldt med
surfere. Men Mette og jeg, der var firernes styrkvin-
der, var skrækslagne ved synet. Sådanne forhold
har vi ikke skyggen af i Danmark. Ever! Og det
skulle vi styre de lange, tunge både i, helt tæt på
modstanderne og uden at crashe eller få strafpo-
ints. Og endda med en type ror, vi ikke var vant ti l ,
fandt vi senere ud af.”

Perus vestvendte sti l lehavskyst byder på et meget
anderledes farvand med meget anderledes bølger,
end det Danmark præsterer: Der er ingen vind, men
stabile og virkelig høje, lange bølger, der udfordrer
styringen, idet både bøjer, kyst og modstandere
forsvinder bag hver mur af vand. Det er som at ro i
et landskab med uendeligt mange store bakker.
Thora og bådens stroke Anna fandt et system, hvor

Her Thomas Gade Kofoed i fuld fokus ti l sit første coastal VM – 8 måneder efter at have sat sig i en robåd for første gang.
Foto: Sofie de Goede
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stroken uden ord kunne guide styrkvinden med kur-
sen, når bådspidsen i mange rotag ad gangen pe-
gede ind i en mur af vand, og Thora ingen pejle-
mærker havde i horisonten.

Ruten var lagt således, at den efter første bøje hav-
de en 2,5 km lang strækning i høj medsø. Det var
teknisk meget svært vand, og det var tydeligt, at de
erfarne hold, der mestrede at surfe og øge tempo ti l
meget højt hver eneste gang, der kom en bølge,
havde en kæmpefordel. Bronzebåden skiftede mel-
lem at l igge i tempo 32 og tempo 48, alt afhængig
af, om vi var på vej ned i en bølgedal el ler surfede
på en bølgetop. Det var enormt krævende at justere
tempoet efter hver eneste bølge på så lang en
strækning.

Bronzebåden i sejrscrash – og så på en 3.-plads
DSR’s mest erfarne coastalbåd - damefireren med
Thora, Anna, Annetta, Helle og Malene - havde træ-
net hårdt og dedikeret og havde under teknisk råd-
givning fra Morten Tibian vist flotte resultater på
hjemmebane og tog ti l VM med klare medaljedrøm-
me.

Damerne fik i indledende løb fredag kamp til stre-
gen og sloges side om side med Frankrig og
Grækenland, men var stærkest i den høje medsø,

havde gode sikre vendinger omkring bøjerne og
kom først over målstregen i det indledende løb
fredag. Ved landgang på stranden hev Thora roret
op i god tid, akkurat som hun havde fået besked på
af en af de mere end 30 peruvianske unge flåde-
kadetter, der ivrigt løb rundt i hold for at hjælpe med
at bære både mellem den konstant ny-fejede pro-
menade og den fine, brede strand. Men beach-lan-
dings var enormt udfordrende, da bølgerne slog
hårdt mod den stejle strandbred og rullede uheldige
roere rundt i vandet, hvis de trådte forkert på vej ud
af båden.

At roret blev trukket op fem meter fra stranden og
midt i bølgerne resulterede i, at båden på få sekun-
der drejede 90 grader rundt og med stor fart ramte
stranden sidelæns. Det lykkedes Malene at hoppe
fra borde og sprinte op i sandet og ind over mål-
stregen, men Frankrig, der kom lige efter den dan-
ske båd, kunne ikke nå at undvige, og crashede
hårdt ind i den danske båd. Ingen roere kom til
skade og den danske båd vandt, men måtte bruge
flere timer lørdag morgen på at indsti l le en ny båd
med nye årer.

Lørdag viste Frankrig, men også Spanien, der havde
holdt sig ti lbage i indledende løb, sig fra deres
stærkeste side, og fik placeret sig godt ved 1 . bøje,
hvor de hentede den danske bronzebåd, der ellers

Malene Nielsen i fuld sprint på vej mod målstregen.
Foto: Sofie de Goede
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var i front. Bronzebåden blev presset af den nærlig-
gende peruvianske båd ti l at tage en stor bue
udenom første bøje og mistede her sin førsteplads
og havnede som nr. 5 i feltet l ige efter bøjen. De re-
sterende fem km handlede derfor om at hale så me-
get ind på de førende både som muligt. Bronzebå-
den kæmpede sig på den lange surfstrækning op ti l
en 3.-plads og hentede ind på de to forreste både,
og sluttede således VM med en velfortjent bronze-
medalje.

Stærk klubånd og fælles kampe
Alle DSR’s både havde et klart mål med deres løb,
var dedikerede og kæmpede bravt i de svære bøl-
ger. Tolv af de atten danske roere debuterede i Peru
med deres første internationale konkurrence, og det
var en stærk og støttende holdånd, roerne præste-
rede på tværs af bådholdene. På vandet var roerne
konkurrenter og fyldt med adrenalin, men på land
gav de mest erfarne roere peptalks ti l de andre båd-
hold. Der var høj hepning, store kram og gode råd,
og der blev givet massage og hentet plastre ti l hin-
anden.

DSRs anden damefirer med Julie som stroke havde
nogle rigtig flotte starter og roede sig med en virke-
l ig flot kraftpræstation ind på en velfortjent 5.-plads.
”Det var så fedt at deltage i en rigtig international
konkurrence” siger Julie. ”Og den første km i sidesø

var så fedt, vi lå i virkelig højt tempo. Vi var faktisk
ret gode!” siger hun med et grin l ige efter en hård
januarergometertræning.

Line og Kate fik en flot 4.-plads i dametoer og var
meget glade og ti lfredse med deres præstation.
Også Margit kvalificerede sig ti l A-finalen og tog re-
vanche lørdag efter hård kamp med navigation og
bølger fredag. Hun leverede den flotteste, gladeste
sandspurt, og ligesom Thomas med et kæmpesmil.

Martin og Sune var fredag meget tæt på at kvalifi-
cere sig ti l A-finalen, men nåede akkurat ikke at ro
sig ind på den A-finalegivende plads. I B-finalen
lørdag syrede Sunes ene arm (som også havde
dri l let i det indledende heat) fuldstændig ti l , men
herrerne fik all igevel kæmpet båden ind på en helt
anstændig plads. Det gav ti l gengæld chancen ti l
Jul ien og Asger, der havde et godt løb og kom ind ti l
stranden og over målstregen lige foran Sune og
Martin.

Coastalroning på vej op internationalt
Det er tydeligt, at coastalroning prioriteres stadigt
højere på internationalt niveau og får stadig mere
opmærksomhed fra FISA. I Lima var der mange er-
farne coastalroere fra stærke nationer, hvor der
havde været hårde udtagelsesløb, så kun de stær-
keste fik turen hele vejen ti l VM i Peru, og der var et

1 0 stærke damer fra DSR: De to damefirer-mandskaber. Fra venstre: Annetta Eidesgaard, Helle Tibian, Malene Nielsen, Anna
Laybourn, Thora Gerdur, Mette Gissel Ovesen, Ragna Sigurdardottir, Jul ie Schou, Tanja Igland, Sophie de Goede
Foto: Sofie de Goede
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højere antal landsholdroere repræsenteret end det
tidl igere er set. Samlet deltog mere end 200 roere
fra 26 nationer.

"Vi har været meget ti lfredse med et flot arrangeret
´verdensmesterskab. Arrangørerne havde lavet en
fed, teknisk udfordrede bane og havde fået en stor
flok kadetter fra den peruvianske flåde ti l at hjælpe
med at få bådene i og ud af vandet. DSR havde 1 3
roere i A-finalen og 5 i B-finalen - det er over al for-
ventning. Særligt kvinderne har gjort det godt med
en 3.-, 4.- og 5.- plads”, siger Martin Schjerning,
træner og VM-deltager.

”Det var også fedt at se, at el iteroere som fx cuban-
ske Angel Fournier Rodriguez (nr. 6 ti l VM 201 5,
VM-sølvmedaljetager 201 3), som var hyret af den
peruvianske klub ti l at komme og ro for dem, sti l ler
op og fortsat har svært ved at konkurrere med de
stærkeste coastalroere i de svære bølger - han end-
te på en 1 3.-plads."

Monaco 201 6
Det er tydeligt, at VM-gnisten, der blev tændt i DSR
i 201 3, brænder stærkt i roerne. De tredobbelt
coastal-VM-deltagere Helle Tibian og Anna Lay-
bourn er helt klar på deres fjerde VM, der vil foregå i
Monaco den 21 .-23. oktober 201 6, og størstedelen
af DSR-roerne fra Peru-oplevelsen har også fået
blod på tanden efter et VM mere.

Ret imponerende havde den danske gruppe intet
mindre end 4 heppere med helt ti l Lima. De var ak-
tive ude på molen med kikkerter, da starterne gik,
og heppede roerne op på stranden og gennem
sandsprinten over målstregen. Man må sige, at
Monaco ligger i noget bedre heppeafstand, og så
endda i efterårsferien – mon ikke der bliver et endnu
stærkere, havblåt DSR-felt denne gang? Vi glæder
os i hvert fald ti l at kæmpe for at hive endnu flere,
og måske flottere, medaljer med hjem til klubben!

Anna Laybourn

DSR’s bronzedamer ti l medaljeceremonien. Fra venstre: Malene Nielsen (1 ), Helle Tibian (2), Annetta Eidesgaard (3), Anna
Laybourn (4), forest Thora Gerdur (cox).
Foto: Sofie de Goede
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Vi synes kajakpolo er en sjov og anderledes sport.
Det er nemlig ikke alle 1 2-1 3-årige piger, der har
prøvet kajakpolo, og faktisk piger generelt.

Vi er 4 piger på holdet - resten er drenge. Man
møder en hel masse nye mennesker og får nye ven-
ner. Vi har et godt sammenhold på holdet.

Det er en svær sport som ny, men vi skal nok få det
lært. Det er dog også en hård sport. Nogle gange
skal man være lidt aggressiv, fordi man skal skubbe
andre. Hvis man bliver skubbet, skal man lave en

grønlænder eller makkerredning. En makkerredning
er, hvor man tager fat i den anden kajaks spids og
skubber sig op.

Om vinteren træner vi i svømmehallen på Bellahøj
og ellers nede ved klubben. Det er dejl igt, at vi
nogle gange kan bade efter træning.

Marie Christine Thomassen
Sofia Andersen
Freia Brændholdt

Foto: Gitte Rosenkranz
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Knap 1 00 medlemmer var mødt op ti l den årl ige ge-
neralforsamling fredag den 20. november 201 5 kl.
20:00. Mange af disse havde deltaget i middagen
før generalforsamlingen. Det var som sædvanlig vo-
res kok, Rasmus, der stod for denne vellykkede
start på generalforsamlingen.

Formand Laurits Rauer Nielsen bød for sidste gang
velkommen og foreslog valg af dirigent og sekretær.
Formanden redegjorde herefter som supplement ti l
sin skriftl ige beretning. Han kunne bl.a. oplyse, at
Københavns Kommune har bevilget 1 ½ mio. kr. ti l
det træningscenter, der er planlagt opført, hvor bå-
deværftet l igger i dag. De samlede byggeomkost-
ninger er budgetteret ti l 1 0 mio. kroner.

Økonomisk har 201 5 været et godt år på grund af
ekstraordinære indtægter i form af arv og gaver.
Medlemstallet har været stabilt, først og fremmest
fordi det har været muligt at fastholde medlemmer-
ne. Sæsonen havde budt på meget god roning.
Spændende langture, gode resultater, inklusiv OL-
kvalifikationer og pokalen for flest sejre ved DM. For
3 år siden, i hans første sæson som formand, fik vi
vores første coastalbåd. Det er blevet ti l en guld-
medalje allerede samme år ti l damernes dobbeltfirer
ved VM i Helsingborg, en præstation, der blev fulgt
op i år af en bronzemedalje i samme bådtype ved
VM i Lima i Peru. Vi har fået flere coastalbåde, og
der er planer om at købe flere.

Formanden nævnte den nye og bedre hjemmeside
og en ny udgave af groupcare ti l kommunikation
med medlemmerne og blandt medlemmerne ind-
byrdes. DSR har også en gruppe på Facebook med
600-700 følgere. Formanden nævnte endvidere, at
vi havde bistået Odense Roklub med materiel efter
branden midt i sæsonen, havde fejret regnbueroer-
nes 30-årsjubilæum i klubben med klubbens del-
tagelse i Copenhagen Pride.

Laurits Rauer Nielsen sluttede sin beretning med at
takke for i alt 1 9 år i DSRs bestyrelse og med at øn-
ske ”Tak for turen, pas godt på klubben, den er fan-
tastisk.”

Et enkelt medlem beklagede, at klubbens bestyrelse
havde nedprioriteret den daglige motionsroning ti l
fordel for ”selvrealisering og præstationsroning med
tungen ud af halsen i 1 ½ time”.

Som afslutning på formandens beretning uddeltes
hædersbevisningerne. Sverri S. Nielsen, som bl.a.

ved ergometer-DM havde roet de 2 km under 6
min. , og som var målrettet og seriøs og havde op-
nået pæne resultater ved World Cup og i øvrigt fået
3 danske mesterskaber i år, fik sejrsmasten. All iga-
toren blev uddelt ti l Marlene Evensen, Steen Knud-
sen, der tidl igere har modtaget All igatoren, modtog
Guldstanderen. Pia Åbo Østergaard modtog Pa-
pirkniven for sit arbejde for klubben, herunder som
sekretær siden 2004, deltagelse i styrmandsin-
struktion og som arrangør af langture.

Efter at formandens beretning var taget ti l efterret-
ning forelagde kasserer Johan Frydendal regnska-
bet. Det foregik som sædvanlig med brug af plan-
cher og oversigt på fi lmlærredet. Efter enkelte
spørgsmål fra salen blev regnskabet godkendt.
Kontingentet blev fastsat uændret ti l kr. 3.000,00 for
201 6.

Under særlige forslag havde Jørgen Elgaard fore-
slået ændring af vedtægterne, så der blev indført en
bestemmelse om pligt ti l at deltage i vintervedlige-
holdelse af klubbens materiel, respektive at gene-
ralforsamlingen skulle pålægge bestyrelsen at ind-
føre sådanne restriktioner i reglementet. Forslaget
medførte en lang debat med indlæg fra mange
medlemmer. Efter diskussionen frafaldt Jørgen El-
gaard sit forslag. Et andet medlem, Ole Riisgaard,
ønskede forslaget taget under afstemning og gen-
fremsatte forslaget. Ved den efterfølgende afstem-
ning blev forslaget og det alternative forslag forka-
stet.

Bestyrelsen havde endvidere fremsat forslag om
eksklusion af et medlem, på grund af medlemmets
adfærd. Da medlemmet havde udmeldt sig af klub-
ben, frafald bestyrelsen eksklusionsforslaget.

Der blev herefter valgt ny bestyrelse. Bestyrelsens
sammensætning fremgår andet steds i bladet.

Den nye formand takkede for valget og redegjorde
for sine tanker om sit og bestyrelsens fremtidige
virke.

Under eventuelt uddelte formanden for Dansk For-
ening for Rosport, Henning Bay Nielsen, DFfR’s
ærestegn ti l Laurits Rauer Nielsen for hans arbejde i
sikkerhedsudvalget.

Dan Nielsen



1 3DSR NR 1 | Marts 201 6 |

Pia Åbo Østergaard modtog Papirkniven for sit arbejde for
klubben, herunder som sekretær siden 2004, deltagelse i
styrmandsinstruktion og som arrangør af langture.
Foto: Lars Bundesen

Som afslutning på formandens beretning uddeltes
hædersbevisningerne. Sverri S. Nielsen, som bl.a. ved ergometer-
DM havde roet de 2 km under 6 min. , og som var målrettet og seriøs
og havde opnået pæne resultater ved World Cup og i øvrigt fået 3
danske mesterskaber i år, fik sejrsmasten.
Foto: Lars Bundesen

All igatoren blev uddelt ti l Marlene Evensen
Foto: Lars Bundesen

Steen Knudsen, der tidl igere har modtaget All igatoren,
modtog Guldstanderen.
Foto: Lars Bundesen

Under eventuelt uddelte formanden for Dansk Forening for
Rosport, Henning Bay Nielsen, DFfR’s ærestegn ti l Laurits
Rauer Nielsen for hans arbejde i sikkerhedsudvalget.
Foto: Lars Bundesen
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Beskriv dit DSR-CV
Jeg startede i apri l 1 987, og 6 uger efter havde jeg roret, styrmands-
ret og scullerret - og startede med kaproning samme år. Jeg var
med ti l at genindføre traditionen med nytårsfest i DSR ti lbage i
90’erne og deltager i kaproningsudvalget fra 1 993-1 998 som materi-
elansvarl ig. Fast del af letvægtslandsholdet 1 995-98, hvor jeg
desværre blevet nødt ti l at stoppe pga. langvarig rygskade. Så kom
der børn ti l , og jeg holdt pause fra klubben fra 1 998 ti l 201 4. Deref-
ter startede jeg i 201 4 som træner af junior-pigerne, da min datter
vi l le ti l at ro. Og ja, i 201 5 er jeg så blevet kaproningschef.

Hvordan ser dit ro-CV ud?
- Junior VM 2X 1 990 nr. 8
- Junior A DM i 4x sammen Kasper Haagensen (nu formand)
- Senior B/U23 VM 4x (tung) 1 994 nr. 4
- Senior B/U23 VM 1 x (letvægt) 1 995 nr. 1
- Senior A VM 1 x (letvægt) 1 995 nr. 3
- DM’er i junior og senior i 1 x, 2x, 4x og 8+
Som træner:
- 2x junior B-piger årgangsmester 201 5
- 4x piger Baltic Cup 1 . plads 201 5

Hvad er dine visioner for dit udvalg?
Mine visioner bygger meget på det arbejde, min forgænger Henrik
Asmussen startede. DSR skal fortsat være landets bedste kapro-
ningsklub, hvor vi skal bygge vores fremtidige elite på egne roere
samt være det oplagte valg for unge kaproere, som flytter ti l Køben-
havn for at studere. De bedste trænere, det bedste materiel, de
bedste roere samt de bedste muligheder!
Kaproningsafdelingen skal være en integreret del af klubben, hvor
de roere, som har evnerne og vil jen, kan dyrke vores skønne sport,
men fokus ligger fortsat på talentarbejde, el ite, landshold og OL.

Hvad er dit højdepunkt i din DSR-historie?
Af store private øjeblikke i klubben er det helt klart en sankthanstur
ti l Strandmøllekroen i 1 990, hvor jeg mødte min kone, Camil la. Re-
sten er historie: 25 år sammen og 3 børn senere!

Marianne Bentzen

Beskriv dit DSR-CV
Jeg har alle rettigheder i roprotokollen undtaget motorbådsret. Jeg
er instruktør og har taget DFfR’s modul A-D og langtursstyrmand.
Jeg har gennem min tid i DSR bredt mig over mange forskell ige ting
og udvalg: Barudvalget, tøjudvalget, motionsudvalget, langturs-
udvalget og sportsroningsudvalget. Ofte handler det om tilfældighe-
der, hvi lke mennesker, der sidder i udvalgene – jeg er ganske enkelt
let at lokke ti l at prøve noget forskell igt! Jeg har også været i styr-
mandslauget, og i dag er jeg udover sportsrochef også ansvarl ig for
gymnastikken og indkøber alkohol mv. ti l klubbens fester og arran-
gementer.

Hvordan ser dit ro-CV ud?
Jeg startede som ræserkanin i 2003, derefter gik det slag i slag med:
- Motion+
- 8-Grandprix
- 8’er-regatta i London og Berl in
- POP og
En masse langture, hvor det nok er floderne Donau, Mosel og Rhin-
en samt den svenske skærgård, som har sat de største indtryk. Det
er også blevet ti l en masse regattaer, primært som roer, men også
som styrmand - og en pæn bunke medaljer.

Hvad er dine visioner for dit udvalg?
Jeg er ansvarl ig for svanemølleaktiviteterne, altså de faste roti lbud i
DSR. Mine visioner er, at der gerne skal være faste ti lbud ti l de fle-
stes ønsker og behov, så alle får noget ud af deres medlemskab i
DSR. Bl.a. ved at blæse liv i det tidl igere teknik-ti lbud. Men klubben
kan jo ikke ti lbyde alt som faste aktiviteter, så man har selv et ansvar
for at være med ti l at skabe og deltage i impulsive roture.
Der er et godt samarbejde på tværs af klubbens aktiviteter, og det
skal vi fortsætte med at have. Jeg vil gerne arbejde for, at DSR bliver
ved med at være en attraktiv roklub.

Hvad er dit højdepunkt i din DSR-historie?
Jeg har vist ikke ét egentl igt punkt, men jeg har haft en masse gode
oplevelser ti l regattaer, på langture, Hjelmsjö, Strönhult, skiferier og i
mit daglige liv i klubben. Det er blevet ti l mange venskaber, og man
kan vel sige, at mit l iv fik et andet indhold, efter at jeg opdagede
DSR og alt, hvad klubben har at ti lbyde. Jeg er blevet roer for l ivstid.

Marianne Bentzen

Beskriv dit DSR-CV
Min første tur på vandet var en søndag i juni 2003 - dagen efter fød-
selsdagsfesten, instruktøren var vist l idt mærket. Så fulgte styr-
mandsret, instruktør- og scullerret hen over de næste år. Jeg var
medlem af barudvalget i et par år og var så i to omgange med i mo-
tionsudvalget, da det eksisterede, sidste omgang var det som mo-
tionsrochef i 2 år. Herudover har jeg været overstyrmand i styr-
mandslauget. Og fra 201 5 er jeg nu instruktionsrochef, så det er alt-
så anden gang, at jeg sidder i bestyrelsen!

Hvordan ser dit ro-CV ud?
Jeg startede som motionsroer og har aldrig været ræserkanin. Har
roet to LDK-løb ti l samme regatta - det ene dog som styrmand. Så
har jeg deltaget flere år i:
- 8-Grandprix
- 4-Grandprix og
- Harbour Race
Og ja, det er da blevet ti l l idt medaljer gennem årene.
Jeg har også roet internationale regattaer i otter:
- Berl in (Quer durch Berl in) og
- London (Head of the River) – 2 gange
Sidst, men ikke mindst har der været langture, som Fanø rundt og
Genevesøen.

Hvad er dine visioner for dit udvalg?
Vi skal arbejde på fortsat at være den klub i København, som folk
vælger, hvis de gerne vil ro, og vi skal bl ive bedre ti l at fastholde nye
medlemmer, hvilket instruktionsudvalget dog ikke kan gøre alene.
Det krævet et bredt samarbejde, som jeg ved, at vi al lerede har. Og
så skal vi bl ive ved med at uddanne vores roere på det højeste ni-
veau, både via kanininstruktionen og styrmandsinstruktionen, så vi
ror sikkert og uden skader på både eller personer.
Jeg vil med andre ord arbejde for, at DSR fortsat er en attraktiv ro-
klub og et attraktivt motionsti lbud for dem, der melder sig ind.

Hvad er dit højdepunkt i din DSR-historie?
Der er mange. . . Det er svært at sige, om det er en måneskinstur,
hvor alt er sti l le, og vandet føles som olie på årerne, el ler det er at
komme først over stregen i dobbeltsculler med en god romakker og
alt bare går op i en højere enhed, el ler om det er de mange dybe
venskaber, som DSR også har givet mig.

Marianne Bentzen
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Om morgenen den 1 . januar skrev pressen: ”Større
brand hærger roklub ved København. Politi og
brandvæsen er rykket ud ti l en brand i Hvidovre Ro-
klub. Ingen er ti lsyneladende kommet ti l skade”.

En sådan meddelelse får det ti l at risle koldt ned ad
ryggen på enhver roer. Senere på dagen viste det
sig imidlertid, at der ikke var tale om roklubben,
men søspejdernes hus, som lå tæt ved roklubben.
Godt for roklubben, men ikke mindre skidt for
søspejderne.

Som det vil ses af nedenstående, har det imidlertid
desværre været den triste realitet for en del roklub-
ber gennem tiden:

Odense:
Den 1 5. august 201 5 var det desværre den triste re-
alitet for Odense Roklub, som på sin hjemmeside
skrev således:

”Odense Roklub har i nat (lørdag morgen 1 5/8) væ-
ret udsat for en større brand, som har kostet den
nye bådhal, værkstedområdet og en del af hoved-
bygningen. Trods en større indsats fra talstærke
brandfolk, kan det konstateres at Odense Roklub i
skrivende stund er uden outriggermateriel og årer
(al le glasfiberscullere mv. er enten brændt eller
smeltet).”

En ubeskrivelig tragedie, som det vil tage klubben
tid at komme over. Heldigvis viste sammenholdet
mellem roklubber sig også i denne situation, idet en
del roklubber – også DSR - straks ti lbød, at Odense
Roklub kunne låne/få materiel, så klubbens med-
lemmer fortsat kunne komme ud og ro.

Sakskøbing Roklub:
Sakskøbing Roklub blev stiftet i juni 1 905, og trods
en vanskelig start blev klubben snart kendt for både
kaproning og langtursroning. For mig som langturs-
roer har Sakskøbing Roklub ofte været målet for
pinse- og weekend-ture.

Den 7. september 2004 kl. 5 om morgenen fik
Sakskøbing Roklubs formand beskeden: Roklubben
brænder. I den li l le by tog det kun nogle minutter at
nå frem, men desværre blot for at kunne konstatere,

at huset er totalt omspændt af flammer. Huset med
alt indhold brændte ned ti l grunden.

Igen kunne man opleve, at en tragedie ikke får roere
ti l at opgive. Selvom det var svært for den li l le klub,
lykkedes det efter nogle år (i 2007) at have et nyt
hus, som i dag rummer et godt mil jø for roning på
den smukke Sakskøbing Fjord.

Nykøbing Falster Roklub:
Nykøbing Falster Roklub blev stiftet 1 884 af 7
mænd. Allerede fra 1 887 kunne også kvinder blive
medlemmer. I 1 898 opførtes det første hus, som i
1 932 erstattedes af Guldborgsundpavil lonen, som
foruden roklubben rummede en danserestaurant på
1 . sal.

Guldborgssundpavil lonen var et sårbart træhus. I
1 980 brændte hele pavil lonen og alle både ned ti l
grunden. Med hjælp fra både kommune og private
blev et nyt hus i sten opført på grunden, men i slut-
ningen af 80'erne blev klubben igen ramt af en
brand. Denne gang dog heldigvis knap så ødelæg-
gende.

Kolding:
Kolding Dame-Roklub (KDR) blev stiftet i 1 922 af 4
gæve piger, som ikke kunne blive optaget i Kolding
Roklub. Klubben var fra starten meget aktiv på
kaproningsbanerne, og i 1 946 vandt klubben dan-
marksmesterskabet i inrigger. All igevel blev 1 946 et
trist år for klubben. I december 1 946 nedbrændte
både bådhus, bådhal og samtlige både.

Ligesom i Odense trådte mange hjælpende ti l ved
genopbygningen. Allerede i 1 947 fik 7 nye både
husly på havnen, og Kolding Sejlklub hjalp med
omklædningsfacil iteter. Medlemmerne var aktive i
genopbygningen af det ny hus, og et par ældre
medlemmer fortæller:” Før vi roede ud, skulle vi
bære sten ti l huset.”

Gefion:
Også DSRs næsten-nabo har oplevet den tragedie,
det er, at roklubben brænder.

1 0 udbrydere fra Damernes Roklub i Hellerup stif-
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tede i november 1 940 roklubben Gefion. Klubbens
første hjemsted var nogle skure ti lhørende DSRs
bådværft i Sundkrogen, hvor klubben hurtigt fik et
meget aktivt l iv.

Imidlertid var tyskerne ude efter DSR's bådværft
ved siden af klubben, og den 5. maj 1 943 - en aften
hvor alle både på nær én var på vandet - blev beg-
ge bygninger ramt, og Gefion brændte ned ti l grun-
den.

Gefion fik i første omgang husly hos KVIK og DSR,
og der blev med succes samlet penge ind ti l et nyt
klubhus.

Med hjælp fra Gudmund Schack (dengang formand
i DSR) blev det ny – og nuværende - klubhus byg-
get. Og trods byggeforbud lykkedes det at få
klubhuset op at stå, så der kunne Gefion holde
standerhejsning ved det ny hus på årsdagen for
branden - 5. maj 1 944.

Og så os selv...
DSR nuværende hus er også ”resultatet” af en
brand. DSRs første hus lå på Langelinie; da det
blev for l i l le, flyttede man ti l et hus, som lå på den

anden side af Kalkbrænderihavnen – ca. omkring
udsejl ingen.

Den 28. november 1 936 forvandlede en storbrand
hele huset og alle både ti l en en askehob. Branden
skyldtes et eksploderet primusapparat, som an-
tændte petroleum fra en spand tjære. Kun et par ti-
mer tog det at gøre klubben ti l aske.

I klubbens ældre årbøger kan man se nøjere be-
skrivelser, så her skal blot nævnes, at mange gode
kræfter fra både indland og udland arbejdede sam-
men om at få opført et midlertidigt hus på samme
sted. Dette hus blev senere fragtet ti l Næstved, og
er stadig hjemsted for Næstved Roklub. I årene 37-
39 blev der bygget på DSRs nuværende hus i Sva-
nemøllen. Dette hus, som rummer masser af
spændende rominder for en masse roere, blev ind-
viet i juni 1 939. Det eneste, som er ti lbage af huset
som brændte, er klenodiet som hænger i salen,
nemlig det forkullede vikingeskib.

Selvom ovenstående er brande nok, kan det være,
at andre roklubber har været ramt af brand. Jeg har
blot ikke kunnet finde dem, så forhåbentl ig har der
ikke været andre.

Bente Kjøller

Den 7. september 2004 kl. 5 om morgenen fik Sakskøbing Roklubs formand beskeden: Roklubben brænder.
Foto: Svend Rykjær
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Gennem de sidste 1 0 år har jeg været vidne ti l , at
motionsroningen fra at være et ti l løbsstykke nu er
reduceret ti l ”non existent”.

Det kan der være to altafgørende grunde ti l :

1 . De seneste generationer af ”akademikere” er i
bund og grund individualister ti l forskel fra tidl igere
generationer, der var fællesskabsorienterede. Og
det er ikke så mærkeligt.

Vi, der har oplevet at være studerende i tresserne
og begyndelsen af halvfjerdserne, var født med en
sølvske i munden. Gratis, el ler bil l ige lærebøger,
gratis uddannelse, adgang ti l bi l l ige lån og legater,
ja, vi havde endda et såkaldt ”scooterlegat” på
2.000 kroner som alle kunne søge uden hensyn ti l
deres økonomiske status. Efter endt studietid kunne
vi vælge frit på alle hylder med velbetalte og inter-
essante jobs, der gjorde det muligt på få år at blive
af med studiegælden.

Her overfor står de følgende generationer af akade-
mikere, der er en del af et nådesløst konkurrence-
samfund, som konstant har forringet deres mulighe-
der for at studere og få brugbare jobs efter studieti-
den. Enhver er således blevet sig selv nærmest i
kampen om at overleve på et niveau ofte under fat-
tigdomsgrænsen.

Fremelskelsen af dette konkurrencegen har med-
ført, at selve det at konkurrere mod andre og fysisk
at ruste sig ti l at bl ive smukke unge mennesker er
blevet et fast karaktertræk.

Resultatet er, at al le former for konkurrenceroning
og selvopslidende POP-træning er det naturl ige
valg frem for en dejl ig rotur i et menneskeligt tempo,
ti l tider med en velfortjent is- el ler frokostpause som
toppen på kransekagen.

Hvis denne teori er rigtig, kan vi med det samme er-
klære motionsroningen for død, og så er problemet
løst. Er min teori forkert, så er der også en anden
mulighed.

2. Bestyrelsen har i de senere år uden at gribe afgø-
rende ind været vidne ti l den triste udvikl ing i mo-
tionsroningen. Ja, nu er vi endda kommet så langt,

at den tidl igere sportschef i Svanemøllen sammen
med den tidl igere formand slet ikke mente, at der
var brug for en ansvarl ig motionsrochef. Et resultat
af, at posten som motionsrochef ikke kunne be-
sættes ved generalforsamlingen i 201 4, og nu heller
ikke i 201 5.

På min foranledning opfordrede jeg i det tidl ige forår
sportschefen ti l at vi indkaldte ti l et møde om pro-
blemet med motionsroningen. Det blev holdt i maj
måned, og kort derefter blev der nedsat en ar-
bejdsgruppe, som skulle påtage sig den vanskelige
opgave at skabe nyt l iv i motionsroningen. Resulta-
terne, som denne gruppe har kunnet fremvise, har
været nogle måneskinsture (som vi i øvrigt altid har
haft) og nogle dagsture med indlagt sightseeing.

Selve hovedproblemet er der ikke gjort noget ved,
nemlig at der ikke kommer nogen ti l den daglige
motionsroning, og manglen på styrmænd, hvis der
endelig kommer nogen.

I min frustration over tingenes ti lstand udarbejdede
jeg en liste med forslag, som kunne bidrage ti l at
genoplive motionsroningen. Denne liste blev udle-
veret ti l den nuværende bestyrelse på generalfor-
samlingen i år, og ser i forkortet form således ud:

1 . Et antal POP-styrmænd skal opfordre ti l om nød-
vendigt lej l ighedsvis at gå ud med motionsroerne i
en periode, indti l vi har fået uddannet nogle flere
”motionsstyrmænd”.

2. Motionsroning skal kunne ti lbydes som en kom-
bination af tur på vandet og reel motion, dvs. pulsen
skal op ind imellem også på en kortere rotur, og
styrmændene skal spørge ind ti l , hvem der er inter-
esseret i en sådan kombination.

3. Hvis det er muligt skal vi have teknik+ ti lbage for
nye motionsroere, som på den måde kan få rettet
deres fejl og undgå skader eller dårl ige oplevelser
for dem selv og for deres medroere.

4. Alle motionsroere skal kort efter standerhejsnin-
gen og kort før standerstrygningen have ti lbud om
at få målt deres kondital, så de kan se om motions-
roningen også har levet op ti l deres forventninger,
hvad kondien angår.
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5. En informationskampagne ti l fordel for motions-
roningen skal sættes i gang kort efter stan-
derhejsningen, hvor såvel bladet, som Groupcare
og vores hjemmeside skal tages i brug. Desuden
bør der ved sæsonens start være invitation ti l et
møde for alle nye kaniner, der gør rede for de ti lbud,
de kan forvente at få, når de har deres ro-ret. Alle-
rede her skal det præciseres, at POP og konkurren-
ceroning udmærket kan suppleres med motionsro-
ning.

6. En kampagne for motionsroning forudsætter, at
den nødvendige planlægning af motionsroningen er
klar senest i begyndelsen af februar, hvis der skal nå
at komme noget med i martsnummeret af bladet.

7. På Groupcare skal der også, når det gælder de
faste rotidspunkter, jævnligt opslås ture med for-
skell igt indhold. For eksempel typisk for søndags-
turen fra kl. 1 2.

8. Ud over de her nævnte punkter mener jeg, at al le
medlemmer skal have ti lbudt en kursusaften med
betjening af Groupcare og eventuelt supplerende
facebook kommunikation, samt information om
indsendelse af artikler ti l bladet.

Afslutningsvis vi l jeg efter et helt l iv i reklamebran-
chen blot fremhæve en enkelt simpel regel:

Det er umuligt at sælge en vare, hvis ingen ved, at
den eksisterer eller ikke ved, hvad det er.

Derfor fik vi for eksempel et nej ti l folkeafstemnin-
gen.

Nu har jeg så givet bolden op, og naturl igvis sti l ler
jeg mig gerne selv ti l rådighed, når det gælder
kommunikation om motionsroningen. Den slags
opgaver har jeg levet af at løse i over 40 år.

Carsten Lynge
Foto: Lars Bundesen

Jeg læser Carsten Lynges indlæg med stor interes-
se, for der er helt sikkert dele, som jeg er meget
enig i. Den første del er, at samfundet omkring os
skifter, og så skal vi som roklub sørge for at følge
med og ti lpasse os de nye tider. Da jeg for 1 4 år si-
den flyttede ti l Brede og skulle hente min første
pakke på posthuset i Brede, måtte jeg konstatere,
at posthuset ikke længere fandtes og afhentningen
var flyttet over ti l en kiosk. Her 1 4 år efter, ja så fin-
des der end ikke længere et posthus i hele Lyngby
og omegn. Hvorfor? Jo tiderne skifter, og det behov,
som der var for 20 år siden, er ikke det samme be-
hov, som der er i dag.

Motion er blevet folkeeje, motion, som skal dyrkes
effektivt, med sved på panden og gerne i faste ram-
mer. I dag er det at løbe et maraton ikke længere
nok, nu er det Ironman eller andre ekstrem-sports-
grene som sætter grænserne for, hvad som er må-
let. Derfor må vi som klub også følge med og ti lby-
de motionsti lbud på flere hylder, her snakker jeg om
Motion, PoP, InKa, Ræserkanin og ja, vi har sågar
haft tæt på 20 medlemmer af sted ti l Coastal-VM i
Lima, Peru.

Jeg er selv en af dem, som kan huske en god
sommerdag på bådpladsen i 90’erne, hvor der stod
60-70 medlemmer, som alle gerne vil le ud og ro
motionsroning. Det samme antal og flere ti l står der
faktisk i dag, de er blot delt op på klubbens for-
skell ige ro-ti lbud, fremfor at møde ind på en og
samme tid. Ti lbud, som er opdelt efter de ønsker,
som hvert enkelt medlem har i forhold ti l fysisk ud-
foldelse og træningsmængde.

Som sportschef, og nu som formand, kan jeg jo se,
hvordan de enkelte hold ud over at træne også har
mange sociale aktiviteter sammen, som de helt selv
skaber. Fælles roning, med efterfølgende gri l l på
terrassen, ture ti l fredagsrock i Tivoli el ler brunch-
spisning efter weekendtræningen. Faktisk er det
ufattel igt få medlemmer, som i DSR træner for sig
selv, jeg vil tro, at 80-90 % af al aktivitet sker på et
hold med flere både ude på samme tid. Selv kajak,
som jeg en gang så som, undskyld mig, ”egoist”-
sport, kan jeg se, hvordan der er et stærkt fælleskab
på kajakpoloholdene, hvilket jeg sætter stor pris på.

Jeg kan se ud fra vores rostatistik (roprotokollen), at
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der faktisk har været tæt på lige så mange lokalture,
som der samlet set har været af PoP og InKa. Så
jeg vil ti l lade mig at konkludere, at motionsroningen
langtfra er død, den udøves blot for tiden på anden
vis.

Fællesskab om roning kræver jo ikke, at man ror på
et fast hold. Der er stadig en del roere, som har fun-
det sammen i mindre grupper af mere eller mindre
sammentømret karakter, og på den måde kombine-
rer motion og socialt samvær. DSR er netop et sted,
hvor rammerne er givet, så der er mulighed for, at
de enkelte medlemmer kan tage initiativer ti l at ud-
fylde dem på den måde, som netop passer dem
bedst.

Når dette så er sagt, så er jeg også enig med Car-
sten i, at der mangler et bedre ti lbud ti l de roere,
som har andre ønsker end PoP, InKa, Racerkanin
eller Coastal. Derfor nedsatte jeg som sportschef et
udvalg sidste år, som skulle se på, hvordan vi kunne
løse denne opgave. Der kom bl.a. ture ti l Roskilde
Fjord, Helsingør og en række andre spændende ti l-
tag ud af dette arbejde.

Personligt tror jeg, at vi skal droppe tanken om, at
alt kan blive, som det var for 1 0-1 5 år siden, og
drømme om, at der igen står 60-70 medlemmer på
bådpladsen ti l en motionsaften. Derti l har tiderne
skiftet.

Tror mere på, at der skal ti lbud ti l som øget tek-
niktræning, motionsti lbud med indhold som fælles-
roning ti l Flakfortet, Københavns Havn eller roning
med efterfølgende gri l l el ler brunch. Derfor skal vi i
201 6 fortsætte arbejdet med at videreudvikle vores
motionsti lbud bredt i DSR.

Her skal vi bruge alle de kommunikationsmidler, vi
har, derfor har jeg blandt andet opfordret DSR-
bladet ti l at ændre på udgivelsestidspunkterne. Så-
ledes så 2. blad i 201 6 udkommer slut maj/start juni,
så vi bedre kan fortælle nye medlemmer, hvilke fan-
tastiske ti lbud, vi har ti l dem resten af rosæsonen.

Kasper Haagensen
Foto: Lars Bundesen

DSR’s Venner afholder den 98. generalforsamling den 1 8. marts 201 6 kl. 1 8:00.

Generalforsamlingen indledes med en middag – en tradition, som DSR’s generalforsamling har adopteret
fra os i de seneste år.

Vennernes eneste formål er at hygge os samt yde støtte ti l Danske Studenters Roklub.

Hvis du endnu ikke er medlem, kan du stadig nå at melde dig ind og deltage i den kommende generalfor-
samling, hvor du kan møde dine gamle rovenner og andre gode medlemmer.

Indmeldelse kan ske via l inket på DSRs hjemmeside (om DSR / DSRs Venner).

Ses vi den 1 8. marts 201 6?

Dan Nielsen

Ved en beklagelig fej l fra bladredaktionens side blev kaproningschef Henrik Stenberg Asmussens
beretning i medlemsbladet ikke bragt i sin helhed.

Redaktionen beklager, at Henrik Asmussen sidste beretning som kaproningschef ikke i sin fulde ordlyd
blev bragt ti l læsernes kendskab.

Beretningen er i sin fulde ordlyd lagt på hjemmesiden, hvor den kan læses eller downloades.

Det er også muligt at rekvirere beretningen på papir ved henvendelse ti l DSR’s bladredaktion.
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Når det rygtes, at jeg har været på rotur på Donau
hele vejen ti l Sortehavet, Manhattan rundt, tværs
gennem Polen, i Rusland eller andre mere eller min-
dre eksotiske steder, er jeg er ofte blevet spurgt om,
hvordan jeg kommer på alle disse spændende lang-
ture.

En håndsrækning kommer her i form af forskell ige
l inks:

På dette l ink www.rudern.de/termine/wanderfahrten
finder du en beskrivelse af ture, som udbydes af
det tyske roforbund (Verbandsfahrten) og af enkelt-
personer (Gemeinschaftsfahrten). Turene udbydes
her, fordi man gerne ser ”gæster”.

En meget aktiv langtursroklub nær Berl in er Ruder-
klub Kleinmachnow-Stansdorf-Teltow (RKST). Der
arrangeres en hel del ture om året, og også der ser
man gerne gæster. Kik på www. Wanderrudern.de.

Hvert år arrangerer FISA (det internationale Rofor-
bund) en eller to roture et sted i verden. Det er go-
de, men ret luksuøse og dyre ture. Til gengæld lærer
man mange roere fra hele verden at kende. Her er
det bedst at tage kontakt ti l arrangøren af disse tu-
re, Warwick er fra Austral ien. Warwick Marler:

warwickmarler@delaneyanddelaney.com.au

Også hvert år arrangeres en tur alle godt 2800 km
ned ad Donau. Denne tur er både for kajakker (som
er flest på turen) og for roere. Man kan ro med et
stykke efter ønske. Vil du vide mere om Tour Inter-
national Danubien (TID) så gå ind på
http://www.tour-international-danubien.org/

Vil man ro et stykke på Donau i nærheden af Wien,
Bratislava og Budapest, kan man låne både hos
Manfred Klein i Kimle ved bifloden Mosonidonau.
Manfred kontaktes på http://www.ferienhaus-do-
nau.de/. Manfred hjælper meget gerne med arran-
gementet.

Og så ikke at forglemme, at man kan selv arrangere
en del ved at kontakte klubber rundt om i verden.
Min erfaring er, at man altid bliver taget godt imod.

Og så slet ikke at forglemme, vores egen langturs-
rochef kan også hjælpe. Så tag også evt. kontakt ti l
Niels Bak Henriksen.

Bente Kjøller

Langtur til Skotland 2015
Foto Lisbeth Lassen
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Marts
Fredag d. 4 Vinsmagning
Søndag d. 6 Styrmandsteori
Tirsdag d. 8 Bedre vintervedligehold næste år
Lørdag d. 1 2 Hovedgeneralforsamling i Middelfart
Søndag d. 1 3 Styrmandsinstruktion
Fredag d. 1 8 Vennernes Generalforsamling
Onsdag d. 1 6. Infomøde
Lørdag d. 1 9. Store rengøringsdag
Søndag d. 20 Standerhejsning

April
Fredag d. 1 Instruktørdag
Lørdag d. 2 Start på kanininstruktionen
Lørdag d. 2 Hjælperfest
Tirsdag d. 1 2. Infomøde
Fredag d. 22. Måneskinstur

Maj
Søndag d. 1 Løvspringstur på Furesøen
Torsdag d. 5 Kr. Himmelfart
Mandag d. 9. Infomøde
Lørdag d. 1 4. Pinse – evt. langtur ti l Samsø
Fredag d. 20. Måneskinstur
Lørdag d. 21 . Intro-fest
Fredag d. 27. Fredags Fællesroning og Gril l
Lørdag d. 28 LDK: Gudenåens Gule Åkande, Randers

Juni
Fredag d. 3. Fredags Fællesroning og Gril l
Onsdag d. 8 Åbent hus
Fredag d. 1 0. Fredags Fællesroning og Gril l
Lørdag d. 1 1 LDK: Århusbugtens Røde Rose
Lørdag d. 1 1 DFfR Langtur: Venø Rundt
Fredag d. 1 7 Måneskinstur / Fredags Fællesroning og Gril l
Fredag d. 1 7 LDK: Jysk Marathon
Lørdag d. 1 8 Coastal: Aalborg Coastal Regatta
Lørdag d. 25 Fødselsdagsfest
Torsdag d. 23 Skt. Hans/Fællesroning og Gril l
Lørdag d. 25. LDK: Svanemøllens Blå Grønne Vande

Juli
Fredag d. 7/ 1 5. DFfR Langtur: Ugetur på Bodensøen
Fredag d. 22 Måneskinstur
Lørdag d. 1 6 Hjelmsjø
Lørdag d. 23 Coastal: Nordic Wild Water Coastal Days,
Thorsminde

August
Fredag d. 5 DFfR Langtur: Lofoten
Søndag d. 7 DFfR Langtur: Danmark Dejl igst -Østsjælland
Lørdag d. 1 3 LDK: Nordsjællands Blå Bånd
Fredag d. 1 9 Måneskinstur
Lørdag d. 20 Kanindåb
Lørdag d. 27 LDK: Vejlefjordens Grønne Bøge / DM
Lørdag d. 27 Kulturhavn

September
Lørdag d. 3 Danish Open Coastal Rowing 201 6, Risskov
Lørdag d. 3 Reserveret ti l Evt. efter OL-arrangement
Lørdag d. 3 LDK: Øresunds Marathon
Mandag d. 5. Svanemøllematch
Torsdag d.8. ti l 1 1 Masters på Bagsværd
Fredag d. 1 6 Gril l med invitation ti l de andre

Svanemølleroklubber
1 7. -1 8 DM på Brabrand

Oktober
Lørdag d. 8 Copenhagen Harbour Race
Lørdag d. 8 Oktoberfest
Søndag d. 9 Løvfaldstur på Esrum sø
Fredag d. 1 4 Ulve-måneskinstur
Lørdag d. 29 St. Rengøringsdag
Søndag d. 30 Standerstrygning

November
Fredag d. 25. Generalforsamling

December
Lørdag d. 3 Julefrokost

01 . april Thomas Poulsen

07.maj Ole Rasmus Pedersen

01 . januar Peter Wilcken
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Formand

Kasper Haagensen
4083 5535

formand@danskestudentersroklub.dk

Kasserer

Johan Frydendahl
2278 991 7

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

Anders Brems
281 0 0971

kaproning@danskestudentersroklub.dk

Instruktionschef

Lene Boisen
2275 6879

instruktion@danskestudentersroklub.dk

Motionsrochef

Vacant
9999 9999

motion@danskestudentersroklub.dk

Sportsrochef

Christina Bøje
2728 3742

sport@danskestudentersroklub.dk

Kajakrochef

Lars Fomsgaard
2381 0088

kajak@danskestudentersroklub.dk

Langtursrochef

Niels Bak Henriksen
2639 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

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

Bøg Mosegaard vandt den "ærefulde" Dykand for sit forsøg på at lave en grønlændervending i en motorbåd
Foto: Birgitte W. Frydendahl

Barudvalg

Claus Jørgen Eskerod
6094 1 21 5

baren@danskestudentersroklub.dk
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