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DSR bladet
DSR - medlemsblad for
Danske Studenters Roklub.
Udkommer fire gange årligt.
Strandvænget 55
21 00 København Ø
bladet@danskestudentersroklub.dk
Tryk: Visions Graphic
Oplag: 1 000
Materiale til bladet bedes sendt pr.
e-mail til:
bladet@danskestudentersroklub.dk.
Indlæg kan også sendes på CD-rom,
papir eller andre medier til DSR, att.
Redaktionen.
(kan evt afleveres i DSR's postkasse)
Elektroniske indlæg sendes mest
praktisk som vedhæftede filer. Alle
indlæg bedes forsynet med
forfatternavn. Ved medsendte fotos
bedes man oplyse om fotografens
navn og foreslå billedtekst.
Citater fra bladet er tilladt med kildeangivelse. Brug af dele af eller hele
artikler samt fotos skal aftales med
redaktøren.
Deadline for næste ordinære
nummer i starten af 201 7 er: 9.
januar 201 7.

Medlemmer
Indmeldelse sker lettest ved at

udfylde den elektroniske formular på
klubbens hjemmeside (www.DanskeStudentersRoklub.dk) eller ved at
udfylde og indbetale et indmeldelsesgirokort. 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. rykker. Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort fra rykkeren, men gebyret vil blive opkrævet
det følgende kvartal. Kontingentet er
750 kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20 - 24 år betaler 500 kr.
pr. kvartal. Det første kvartals kontingent er dog 750 kr. Forskellen 250 kr.
modregnes ved det følgende kvartals
opkrævning.
Forsidebillede: DSRs Team RIO
Foto: Jens Wamberg
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Redaktionen:
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Bente Kjøller
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bkjoel@gmail.com

Udmeldelse skal ske skriftligt til

kontingentkassereren, enten pr. brev
til DSR eller pr. e-mail til kontingent@DanskeStudentersRoklub.dk.
Udmeldelse skal ske med mindst 3
dages varsel til 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 perioden fra udmeldelse til genindmeldelsen.

Udmeldelse ved restance sker

ikke automatisk. Man er medlem og
kontingentpligtig indtil gyldig udmeldelse har fundet sted, uanset om
DSR's faciliteter og aktiviteter benyttes. Eksklusion vil først finde sted ved
en restance svarende til ½ -1 års kontingent, og restancen vil om nødvendigt blive inddrevet ved inkasso. Alle
omkostninger i forbindelse hermed
betales af skyldneren.

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

Adgang til klubben sker ved hjæp
af en elektronisk ”nøglebrik”. Nøglebrikken fås ved at skrive til brikogskab@gmail.com og oplyse medlemsnummer 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.

I oktober 1 867 blev medicinske kandidater og
studerende opfordret af to medicinstuderende til at
deltage i anskaffelsen af en robåd. Resultatet blev
stiftelsen af Medicinsk Roklub, der investerede i to
6-åres inriggere med faste sæder. Bådehuset blev
et lejet skur på Appelbys Plads tæt ved Langebro
og ved den nye Cirkelbro. Året efter opstod
Juristernes Roforening, der anskaffede en 6-åres
inrigger med faste sæder. Bådehuset lå bag Wilders
Plads på Christianshavn. Sammen med den senere
tilkomne Studenterforeningens Roklub opstod
Akademisk Roklub, der i 1 895 kunne flytte til det
nyopførte bådehus på Langelinie.
Disse tidlige roklubber er årsagen til, at Dansk
Studenterroning i 201 7 kan holde 1 50 års jubilæum.
I 1 91 7 stiftedes Danske Studenters Roklub ved en
fusion mellem Akademisk Roklub og Polyteknisk
Roklub. Roklubben kan således fejre 1 00 års
jubilæum i 201 7.
Det skal naturligvis fejres, men udfordringerne
hober sig samtidig op for vor gamle og elskede
roklub.
Det er blevet en større udfordring at tage på tur i

Københavns Havn, fordi havnen har udvidet med en
ny turistkaj for enden af opfyldningen. Den lovede
kanal som forbindelsesvandvej fra
Kalkbrænderihavnen til Københavns Havn eksisterer
for tiden kun som et ønske fra roernes side. Den nye
Nordhavnsvej, der skal føres tværs over eller under
Kalkbrænderiløbet truer med af afskære vort
rofarvand mod nord.
Hjemme på Strandvænget er den store udfordring
at få opført et nyt motionscenter på den plads, hvor
Bådeværftet er placeret. Her er udfordringen, at få
et motionscenter, der primært tiltrækker de aktier
roere, og kun i mindre omfang personer, der blot vil
benytte roklubben som et fitnesscenter.
Oven i disse udfordringer, skal bestyrelsen have
arrangeret en jubilæumsfest og få motiveret fonde
og enkeltpersoner til at yde gaver til klubben, så
vores bådepark kan blive fornyet.
Lad os alle overveje, hvordan vi kan hjælpe Danske
Studenters Roklub med de udfordringer og opgaver,
som de kommende år vil bringe.
d
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Søndag d. 1 0/7 (aftenen inden afrejse til Østrig)

I dag er der 26 dage til flammen tændes på
Maracana stadium i Rio og De Olympiske lege
starter. I morgen rejser vi til Völkermarkt, Østrig,
hvor vi skal ligge på træningslejr, inden vi rejser til
Rio. Det er der, vi skal optimere det sidste på vores
samarbejde i båden: rette de sidste små tekniske
detaljer, der gør os skarpere, mere synkrone og som
giver os lidt mere fart i båden.
Jeg er sikker på, at når jeg stiger på flyet i morgen,
bliver det med blandede følelser i maven. En stor
blanding af spænding, gåpåmod, lidt
påbegyndende hjemvé og kæmpestore
forventninger til den oplevelse, jeg ved, der ligger
og venter bare 26 dage fremme.

Søndag d. 1 7/7

Tiden går hurtigt her i Völkermarkt, og den første
uge er fløjet afsted! Vi fandt os hurtigt til rette på
Strandhotellet og genskabte gamle rutiner i nye
omgivelser: spis, ro, sov, og gentag. Både ben og
hoveder er efterhånden lidt møre efter en højintens
uge med masser af intervaller i banetempo. Men
selv om benene efterhånden kræver lidt fast
overtalelse, er der stadig kræfter tilbage i dem,
hvilket gjorde, at vi i morges kom igennem en af
træningslejrens hårdeste træningspas med masser
af fart i båden. 30 1 -minuttere, der køres i blokke à
6, skulle ros i tæt på verdensrekordfart. Det holdt
hårdt, specielt da jeg undervejs efterlader hovedet,
pludselig ikke kan tælle og er fuldstændig
overbevist om, at vi kun har kørt 1 8 1 -minutter i
stedet for de 21 , vi rigtigt havde kørt. Sådan er det
nogle gange, når kroppen er presset, og det eneste,
man kan overskue, er 1 0 tag ad gangen. Så er det
godt, vi har en halv fridag at se frem til i morgen..

Søndag d. 24/07

Så ramte vi den. Den famøse mur. Der er ikke mere
tilbage i tanken. Vi er trætte, og benene er tunge.
Den seneste uge har stået på distancer mod Anne
og Juliane i LW2x samt Nina og Lisbet i W2X, flere
intervaller og tung vægttræning. Selv om vi ved, at
det er det helt rigtige tidspunkt at være helt udkørte
på, kan vi ikke undgå at blive lidt nervøse. For med
træthed medfølger ofte også en lidt dårligere teknik,
som i sidste ende gør båden langsommere - og det
| DSR NR 3 | September 201 6

er ikke lige det, vi drømmer om. Vi synes ellers lige,
vi havde fundet noget rigtig godt, først på 1 minutterne sidste søndag og siden på distancerne
mod dobbeltscullerne. Anne og Juliane slår os ikke
med så meget mere, og vi føler, vi har fundet en
god, let banerytme. Vores træner Mads prøver at
berolige os lidt, fortælle at det er det helt rigtige at
være trætte, og at hvis vi kan sidde acceptabelt nu,
så vil vi, når vi bliver friske, virkelig kunne sidde
godt. Det giver lidt ro i tankerne, og da vi hører flere
af de mere erfarne roere uden bekymrede miner
fortælle om slappe ben, kigger vi på hinanden og
smiler. Det er okay, det skal nok gå.

Lørdag d. 30/07

Det var det. Ikke flere distancer, ikke flere km på det
blå vand i Völkermarkt og ikke flere østrigske
isdesserter. Træningslejren er ved sin ende, og i
morgen går turen mod Rio. Ligesom flyturen mod
Østrig bliver turen mod Rio speciel. 1 0 timer i luften
over Atlanterhavet fastspændt med lidt for lidt
benplads og lidt for meget tid til at tænke. Vi er tæt
på nu, nerverne er begyndt at pible frem, og jeg
prøver så vidt muligt at holde fast. Fokusere på
opgaven, på roningen og på at få en god oplevelse.
Vi har haft en fantastisk god træningslejr, hvor vi
virkelig har rykket os og fundet mange gode takter.
Uanset hvordan resultatet bliver, så har det været
sjovt og udfordrende.

Onsdag d 3/08

Så har vi været i Rio et par dage og vi er blevet
installeret på allerbedste vis med snackbar, god
udsigt og godt humør. Rio er en hæsblæsende by,
hvor bilturene foregår i et absolut friskt tempo, og
hvor ørepropper om natten er et must. Heldigvis kan
vi på hotelværelset lukke det hele ude, koble af og
lade op. Vores semifinale hernede (som vi krydser
alt, hvad der krydses kan, for at vi skal ro) ligger kl.
8.30 om morgenen, så vi har prøvet at holde fast i
den danske døgnrytme her i Rio. Det betyder, at vi
står op hver morgen kl. 5 og går i seng kl. 20. Det
betyder også, at vi ikke ser så meget til de andre
roere, så boblen må siges at være intakt. Benene er
også så småt begyndt at komme sig oven på
flyveturen, så nu vil vi gerne snart ud at ro løb!

Mandag d 8/8

Lige nu sidder jeg på tagterassen her på hotellet og
prøver at fordøje de sidste to dage. I går skulle vi
have roet indledende løb, men pga for meget vind
blev løbene udsat. Først en time. Så en time til. Og
så fuldstændig aflyst. Da Mads (vores træner)
fortæller nyheden, ved jeg først ikke, hvordan jeg
skal reagere. På den ene side er jeg lettet over ikke
at skulle ud i det vilde vejr, men samtidig er jeg nået
til et punkt, hvor jeg bare gerne vil i gang. Have det
første løb overstået, have taget hul på bylden,
videre i teksten. Bare at der på den ene eller anden
måde sker noget! Hurtigt må vi omstille os, skrue
ned for løbsnerver og gå i ergometer for at holde
benene i gang.
I morges var vejret heldigvis med os, vi fik lov at
komme i gang, og vi fik roet vores første OL-løb
nogensinde! Vi slutter som nr. 2, er lige i hælene på
de ubesejrede englændere hele vejen og er direkte
videre til semifinalen på onsdag!

til i dag. Vi måtte igen en tur i ergometer, så hjem på
hotellet for at slappe af og lade op til en ny dag i
morgen.
Da jeg vågner i morges, summer mine ben, og hver
gang Anne spørger mig om noget, kan jeg ikke rigtig
koncentrere mig om at svare. Jeg er nervøs, for jeg
vil virkelig gerne i finalen. Det har hele tiden været
mit mål at nå finalen, og kan jeg bare få lov at ro
finale, så er jeg tilfreds. På vej ned til broen med
båden, er det som om jeg er i en drøm, som om min
krop er lavet af gele, og det eneste, der kører på
repeat i mit hoved, er: du kigger ikke ud, du kigger
på Annes ryg. Ikke tænke på de andre, du kigger
bare på Annes ryg.
Da vi krydser målstregen som nr. 1 i semifinalen ved
jeg ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv. Jeg er både
glad og lettet, men mest af alt kan jeg slet ikke
forstå, at det lykkedes. At vi skal ro finalen her til
OL! Det er sådan en ting, jeg har forestillet mig inde
i hovedet tusindvis af gange, og nu sker det!

Torsdag d. 1 1 /08

Lørdag d. 1 3/8

Hvis vi indtil nu skulle lave en overskrift til dette OL
må det være: Omstillingsparathed. Igen i går blev
vores løb aflyst pga vejret, og løbet måtte udskydes

Hvis der var nogen der havde fortalt mig for 6 år
siden, da jeg startede i DSR, at jeg ville stå med en

Storvask i OL- træningslejren.
Hård træning giver ikke bare sved på panden.
Foto: Lærke Rasmussen
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OL-bronzemedalje efter finalen i går, havde jeg nok
rystet lidt på hovedet og sagt: "det kan jeg ikke".
Havde man fortalt mig det for en måned siden på
træningslejren i Østrig, havde reaktionen nok været
den samme. Og jeg tror stadigvæk ikke, det er gået
op for mig, at jeg rent faktisk har roet mig til en. Det
er så uvirkeligt, for som Anne, min makker, siger:

Vi er røde, vi er hvide.
Lærke og Anne efter bronze-sejren.
Foto: Mads Haubro
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"Det her er sådan noget, der sker for andre". Men
nu skete det for os og vi er så lykkelige, så
taknemmelige og vanvittig overvældede!
Hedvig Lærke Rasmussen

Hvor skønt!
Udover at have vundet en olympisk medalje, så
viser Anne og Lærke samtidig, hvad konkurrenceidræt også er.
Et par unge piger, der viser fuldstændigt ægte
glæde og bevægelse for åben skærm. Som ærligt
fortæller og ”afslører” deres inderste oplevelser og
følelser fra løbet uden at glamourisere dem.
Bobler og sprudler helt uden filter lige ind min stue.
Som gammel mand sidder jeg der og oplever, at
nogle for længst glemte ”døde” følelser pludselig
dukker op fra dybet.
Følelserne fra tiden som helt ung kaproer, denne
umiddelbare glæde ved at dyrke konkurrence,
glæden ved at ro på hold med gode rokammerater,
glæden ved at være med, når slagene slås.
Den boblende morskab, det fede, det sjove, det
ubeskrivelige.
At opleve lykken ved, at man var med til at skabe
disse øjeblikke, hvor dramaet udspilles.
Den skønne oplevelse af, at man er en aktør i det
store drama. Hvor man var i stand til at nyde, når
man var den, der pressede på – måske tabte man
med et par tiendedele – men det er faktisk de løb,
jeg husker bedst – at kunne skabe en spænding,
hvor tilskuerne var helt oppe at køre. Den glæde,
der åbenbart dør for mange etablerede
eliteidrætsfolk. Som oplever, at hvis ikke man
vinder, så er det bare nedtur.
Det var så fabelagtig god reklame for idræt, Anne
og Lærke leverede på tv efter deres bronzemedalje!
Som kommentatoren sagde: ”at de har nok fået
mange nye fans”.
Jeg er en af dem.

Er vi måske glade. . . Lærke og Anne viser metallet frem
Foto: Lærke Rasmussen, selfie

Asbjørn Torp
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Det at være forsvarende olympisk mester må være
tæt på at være noget af det værste man kan
forestille sig som topatlet. Alle er ude efter at vippe
dig af tronen ved det næste OL-møde mens flere
milliarder mennesker ser på. Du er på den
olympiske tinde i fire år, og derfra er kun en vej
videre, og den går 9 ud af 1 0 gange nedad.
Afgørelsens time ved OL i Rio faldt ikke ud til de
forsvarende mestre i letvægtsdobbeltscullers fordel,
og medaljedrømmen forsvandt som sand mellem
fingrene.
”Vi fandt ikke rytmen! Vi leverede det bedste vi
kunne under de givne forhold, og det var desværre

Mads og Rasmus på vandet med Rio i baggrunden.
Foto: Anders Madsen

| DSR NR 3 | September 201 6

ikke nok!” var et par af udsagnene fra Mads
Rasmussen og Rasmus Quist da finalepladsen
glippede, og de måtte tage til takke med B-finalen
og satte dermed et foreløbigt punktum for deres
videre olympiske karriere.
Vejen til Rio har været fuld af forhindringer for de to
roere siden OL-guldet i London. Sygdom og
ufrivillige pauser satte medaljedrømmen ved OL i
Rio på alvorlige prøver i løbet af olympiaden siden
London 201 2, og hvis nogen havde turdet spørge,
om det nu også var det værd, ville svaret helt sikkert
have været ”ja!” De to, Mads og Rasmus ved om
nogen, hvad der skal til for at nå til tops, og at give

op før målet er nået, hører ikke hjemme her. Lige
meget hvor svært tilgængelig og umulig
fremkommelig vejen synes. Det er en del af
kampen, at overvinde vanskeligheder og især at
overvinde sig selv. Det synes ekstra absurd og
svært fatteligt for almindelige civilister, at kampen
og det medfølgende selvpineri er selvvalgt. Hvorfor
dog vælge elitesport - som hobby? -Som om livet
som småbørnsfamilie ikke er krævende nok i
forvejen? Mads og Rasmus valgte rosport på
eliteplan fordi muligheden bød sig og fordi de
kunne. Talent og passion gik hånd i hånd med
træning, disciplin og smerte - som rimer på hjerte.
Det er sådan set ret enkelt at forstå, set i det
perspektiv.
Hvad ikke er så enkelt er at konsumere bristede
drømme, selv om det altid er en meget nærværende
følgesvend i tilværelsen som topatlet. Alle atleter var
ved dette OL blevet påbudt at stå til rådighed for
pressen umiddelbart efter afsluttet konkurrence uanset udfaldet, og Mads og Rasmus viste os, at
den del af gamet mestrede de til topkarakter, da de
for åben skærm overfor de fremmødte journalister
svarede på hvorfor og hvorfor ikke, straks efter den

fatale semifinale. Skuffelsen kunne de ikke skjule,
men klynk var der ikke noget af. ”Vi gjorde vores
bedste, men det var ikke nok!” Den olympiske
guldmedalje fra 201 2 var på et tidspunkt blevet for
tung at bære, og er nu givet videre til
franskmændene, som kan se frem til en olympiade
på fire år, hvor der konstant skal holdes øje med
konkurrenterne og hvor dagligdagen, hvis guldet
skal forsvares, er kontrolleret ned til mindste detalje
af træning, diæter og sociale fravalg.
Mads og Rasmus kan derimod fortsætte med at
glæde sig over de fantastiske sejre og øjeblikke,
som deres dedikation til livet som topatleter har
medført indtil nu. De har for altid skrevet sig ind i
sportens historiebøger og deres meritter vil blive
brugt som inspiration og springbræt for nye Mads’er
og Rasmus’er der i fremtiden forfølger olympiske
drømme og andre ”vanvittige projekter”, som det at
være et talent kan medføre.
Antonie Lauritzen
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”Hvor skuffede er I over ikke at komme i finalen?”

Hvorfor skal skuffelse være en offentlig sag?
Hvordan kan den måles?
Enhver kan vel forestille sig, at det er noget der
foregår dybt i én selv – når man har investeret alt –
karrierepause, normalt familie- og fritidsliv i 4 år –
for at forvandle en 4.plads ved sidste OL til medaljer
denne gang – og så bliver det ”bare” endnu
”dårligere”.
Vel egentlig ligegyldigt om det blev en 5. eller 9.plads!
Gad vide om journalister bliver oplært i at stille
”dumme” spørgsmål?
Det var så fedt, da Juliane som svar på ovennævnte
spørgsmål om, hvor skuffede de var, strakte armene
ud og sagde ”Så skuffede…”
Det allerbilligste journalist-trick fra dovne
journalister er: ”Kan du sætte ord på dine følelser”?
eller ... ”Hvordan føles det?” … eller ...”Hvad føler
du lige nu?” (Det ikke ønskede bedes streget over).
Hvad forventer man? En fristil? Dér står atleten
pustende, har svært at holde tårer (glædes- eller

Anne og Juliane i Rio 201 6.
Foto: Anders Madsen
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skuffelses-) tilbage og er helt oppe og køre.
Det minder mig om de skønne gamle satiriske ”Curt
Olsson-shows” på svensk tv, hvor han agerer
sportsjournalist og f.eks. interviewer verdens
daværende bedste højdespringer, Patrick Sjöberg –
”Beskriv hvad du tænker, når du hænger dér over
overliggeren?” … eller ”Hvad er det laveste spring,
du nogensinde har lavet?”
Jeg vil i stedet for sige velkommen hjem – vi har
fulgt jer - og hvor har I kæmpet flot – givet os
mange supergode løb – kvalificeret jer til OL (tænk
at være de 9. bedste i verden)!!! – vist vejen for
mange nye ro-piger.
Og når I så er landet - på den ene og anden måde –
vil I forhåbentlig fortsætte med at give endnu mere
indenfor roning.
I er bare så seje!
Tak Anne og Juliane!
Asbjørn Torp
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Frem og tilbage er som bekendt lige langt, og selv i
en robåd kan det let blive lidt trivielt. Måske derfor
særligt langtursroere har en stærk affinitet for at ro
rundt om ting, og hvis man er fra DSR og vil lidt
længere end rundt om Amager – og synes, at man
har pakket nok bådtrailere – er Sjælland jo det
nærmeste og naturlige valg.
Specielt længere ture, uden landhold til baggagen,
og hvor hårdt vejr undervejs er uundgåeligt, er en
toer i den grad at foretrække, og vi var da også
seks, der traf beslutningen for ¾ år siden, og bl.a.
ville give vores nyeste inrigger Urd sin ilddåb
(sammen med en anden toer), men mod akut
sygdom to uger før afgang, må selv den bedste roer
kæmpe forgæves. Så der sad fem roere, og dels
havde ondt af den sjette, men også på jagt efter
nogen, der slet ikke havde planlagt noget som helst
midt i sommerferien. Det stod hurtigt klart, det ville
blive et puslespil at få fyldt den sidste plads i de
mere end to uger, der var afsat. Det ses jo også
dagligt, at der roes tocifrede distancer i fjollet vand i
en fire’r, så hvorfor ikke give sådan én chancen. Så
var der bare det med bagagepladsen, men med
strenge restriktioner på to sæt rotøj, ét sæt
landgangstøj og at en presenning måtte kunne
erstatte et evt. nødvendigt telt, fik Bjarke sin første
langtur i flere år.
En langtur rundt omkring Sjælland, eller en hvilken
som helst anden ø, stiller altid det eksistentielle
spørgsmål: Hvilken vej? Med op til 1 7 dage afsat er
selv – eller måske særligt – DMI ikke i stand til at
give det rigtige svar på forhånd, men lørdag morgen
kl. 6 virkede det rigtigt at tage sydover, og trods
nogen modstrøm gennem havnen, og en ankomst til
Københavns Sluse 1 0 min. i lukketid, var det en tør
flok, der nød synet af Avedøreværket sidst på
formiddagen. Nogen timer senere og fire bord vand
først i Brøndby, så i Ishøj og så i Mosede Havn og
meget taknemmelige for vores regnsæt (som var
blevet tilladt trods baggagebegrænsningen), var vi
måske nogen, der efter sen ankomst i Køge Roklub,
overvejede om nordover måske havde været den
rette beslutning i stedet.
Men vi skulle blive klogere, meget klogere! For
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herefter var de tre ord, der oftest beskrev vejret:
Blikstille, medvind, solskin. I hvert fald i grove træk.
Det kommer næppe bag på nogen, at Stevns klint
er fantastisk fra vandet, men det skal opleves;
Rødvig har en imponerende aktiv roklub (og der var
naturligvis friske, hjemmedyrkede agurker til os, da
vi ankom uanmeldt); rundt om Jungshoved er ikke
første sted, man skal lære at spotte sten – men
godt, hvis man vil se sæler – og Kalvehave er en
aktiv havn, ikke kun på grund af Lindholm. Derefter
blev vi lidt forvænte og tog en kort distance til
Vordingborg, der som landets smukkest beliggende
roklub altid er et besøg værd. At vi så måtte dele
klubben med 60 besætningsmedlemmer fra det
rekonstruerede vikingeskib Havhingsten fra
Glendalough, gjorde slet ikke noget – dagen efter
overhalede vi dem trods deres 30 årer mod
Karrebæksminde. En dag, der i øvrigt bød på en
blikstille tur omkring den første af Sjællands lange
odder og næs, Knudshoved Odde. Holder man
frokostpause nær spidsen, kan det dog oplyses, at
den er vel besørget af køer…
Og så gik det ellers slag i slag om Asnæs, Røsnæs
og Sjællands Odde, hvor obligatoriske badeture til
afkøling var den største udfordring. Dog er
Sjællands Odde et kapital for sig selv, dér hvor to
vande mødes, nogen betegner det som et
trappetrin. Vi havde blankt vand mod trappetrinnet,
1 5-20 meter med bløde, korte bølger, så 1 5-20
meter ’kogende vand’, og så roligt vand igen, som
en af os beskrev det: Det mest eksalterede stykke,
jeg nogensinde har roet! Og så var der ellers
landgang i Havnebyen, og de 4/5 dele af os, der var
blæst inde i Korsør på samme tur for fire år siden og
måtte tage dertil med en bådvogn, var pænt glade
for at få lukket dét hul!
Herefter gik turen til Hundested, hjemsted for den
navnkundige inrigger-bygger Vichtor Jensen (og
selv med en imponerende samling). Dernæst en
kortere dag til Gilleleje med en del snak om hvilke
huse, der nu var forsvundet under Bodil, og så
ankomst til roklubben dér, som fik udraderet sin
bådepark af samme, men nu med imponerende
effektiv indrettet bådhal – og ingen rampe til at
sætte inriggerne i vandet, men til gengæld med kran
– og Bjarke fik simpelthen en flyvetur (vores
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medbragte materielforvalter, var overraskende rolig).
Indrømmet, bådvogne er nok mere effektive til
mange både, men motorlegetøj kan altså være
meget sjovt. Der var obligatoriske turistfotos ved
Kronborg, mens vi ventede på at være i sikker
afstand fra diverse Svenskerfærger, og så var det tid
til en sidste overnatning, her i eget rofarvand, i Nivå.
Det var 1 3. overnatning, og Nivå er jo blot en
dagstur, så det handlede vel bare om at få en
fredelig fredagstur hjem til Svanemøllen.
En lokal fisker ønskede os dog held og lykke
derude, og de lokale sagde, at vi skulle klare
Nivåbugten, hvis vi ville have en chance for at
komme hjem. Det bugtede sig lidt i bugten, men
ellers gik det da fint, så havde stort set indstillet os
på en jævn hjemtur, da vi – faktisk for første gang i
fjorten dage – fik behov for regntøj igen, øsen og
evnen til at krydse i bølgerne. Med et enkelt stop og
nyttig kakao i Skovshoved, blev det zig-zag hjem og
ankomst i klubben, hvor ingen andre sjovt nok var
gået på vandet i det vejr. Men rundt kom vi, endda i
en firer, på fjorten dage, med 595 km, nåede vi ikke
over de runde 600, men til gengæld blev det to
ugers ferie med en pris pr. person pr. dag på under
1 00 kr.

Med Kronborg om styrbord
Foto: Jørgen Elgaard
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Så det kan godt være, man bliver våd, går i land på
mindre lækre strande, af og til må gøre det
unævnelige i øsen, men man bliver mødt af
venlighed og nysgerrighed, kommer tæt på
hinanden og får koblet af på en helt utrolig måde.
Og det kræver ikke engang, at man kaster sig ud i
Sjælland rundt - Amager er en mulighed som
nævnt, Fyn ligeså, Als også, og Fanø, men den har
jeg hørt kan være rigtig våd...
Til sidst skal der lyde en stor tak til den gæstfrihed,
venlighed og interesse vi mødte i særdeleshed i
roklubber, men også sejlklubber og havne på turen
rundt. Så tusind tak til jer fra Køge, Rødvig,
Kalvehave, Vordingborg, Karrebæksminde, Korsør,
Reersø, Kalundborg, Havnsø, Hundested, Gilleleje
og Nivå. Med ro-lige hilsner fra Anne Yde, Claus
Eskerod, Diana Luthmann, Jørgen Elgaard Larsen,
Niels Bak Henriksen. Vi kommer gerne igen!
Claus Jørgen Eskerod

v / Asbjørn Torp
v / Asbjørn Torp
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World Rowing Masters Regatta … man kløjs næsten
i det, når man skal udtale det – og bruger man
forkortelsen WRMR bliver det ikke stort bedre – så
lad os bare kalde eventet det, det hedder i
folkemunde: Masters. Et stævne, der viser, at roning
ingen aldersbegrænsninger har.
Fra den 8. – 1 1 . september vil Bagsværd sø og
området deromkring – for ikke at tale om
København og Lyngby - være præget af dette store
rosportsarrangement.
Knap 3000 roere i alderen 27 til over 85 har meldt
sig til arrangementet + vedhæng i form af heppere,
familie, trænere og andre med interesse for rosport.
586 klubber fra 47 lande er repræsenteret.
Fra DSR’s side har stort set alle vore mange masterroere meldt sig. Og det er ikke så få: 22 mænd og
1 1 kvinder!

Sved på panden

Et arrangement af denne størrelse skulle nok give
sved på panden hos organisationsgruppen, men
Conny Sørensen (Skjold), som sidder på økonomiområdet i den 6 mand store organisationskomité,
ser nu meget rolig ud denne morgen, hvor vi møder
hende - knap en måned før det hele eksploderer.
”Vi har jo vidst det lige siden 201 3, så vi har haft tid
til at tænke os om, men det er først her til sidst, det
rigtig brænder på.”
Hvordan er I organiseret?

”Vi har nedsat 1 3 arbejdsgrupper, der skal tage sig
af landfaciliteter, søfaciliteter, frivillige,
stadeudlejning, dommere, catering, kommunikation
etc.. At få dem etableret og få nogen til at påtage
sig arbejdet, er jo et stort arbejde. Formændene fra
disse arbejdsgrupper har vi haft med til Masters i
Belgien i Hazewinkel sidste år, og det hjalp
gevaldigt, at de så, hvordan det hele foregik. Det
lærte vi meget af – både hvad der skal til…og hvad
der manglede.”
Hvad manglede der?

Deres catering var meget mangelfuld. Folk stod i
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Et arrangement af denne størrelse skulle nok give sved på
panden hos organisationsgruppen, men Conny Sørensen
(Skjold), som sidder på økonomi-området i den 6 mand store
organisationskomité, ser nu meget rolig ud denne morgen,
hvor vi møder hende - knap en måned før det hele
eksploderer.
Foto: Gunvor Bjerre

lange, lange køer – og udvalget af madvarer var ikke
særlig stort, så det har vi prøvet at tage højde for
med et stort spisetelt oppe ved dommertårnet og 4
mindre boder til lettere måltider, noget at drikke, en
sandwich etc. Der er jo rigtig mange med, som ikke
er aktive roere, men bare skal have tiden til at gå”.
Når man går ind på DFfR’s hjemmeside kan man se,
at I har et skrigende behov for frivillige.

”Foreløbig er der i alt over 300 frivillige, der har
meldt sig, så vi håber, det går. Fra DSR er der
blandt andre Søren Strange og Jens Rokkedal til
lægeteltet og Johan Frydendahl til økonomigruppen
– foruden en række ”uspecificerede” frivillige. Men
vi har bestemt brug for flere!”

FISA-krav

Man kan spørge, hvorfor Danmark byder ind på et
så stort arrangement, når der snart skal ske en stor
renovering af hele rostadion og sø-området. Havde
det ikke været bedre at vente, til det var i orden?
Men idéen med at få Masters til Danmark blev
undfanget (af Ole Lindskov og Reiner Modest) i
201 2..længe før projektet med renovering af søen
og rofaciliteterne blev vedtaget. Selvfølgelig havde
det været fint med nye lækre faciliteter og en
oprenset sø, men dette renoveringsprojekt er
foreløbig udskudt til engang i 201 8-1 9.
Hvad med vanddybden, den er pt. mindre end 2 m
visse steder i søen?

” Vi har fået en tyk manual fra FISA med krav til
sikkerhed, måltagning, regattaområdet og alt det
dér. Det skal jo være i orden. Men der skal kun ros
1 000 m. Så vi har lagt banerne, så vi holder
vanddybden. Det har betydet, at vi skal lave
flydende start og anlægge nye startpontoner. Dvs.
at startanlæget i Radiobugten sløjfes. FISA stillede
også krav om 7 baner, men i starten, da vi ventede

4000 deltagere, så fandt vi det nødvendigt at lave 8
baner. Det fortryder vi nu, hvor der kun har meldt sig
knap 3.000”.

Underskudsgaranti

Selv om Conny Sørensen ser rolig ud, så har hun
haft søvnløse nætter. For det er hende, der står for
økonomien. Budgettet lyder på 5½ million, og der er
kommet en del ekstra udgifter på, som man ikke
regnede med i starten. F.eks. førnævnte nye
startpontoner til 7-800.000. For første gang skal der
også betales til FISA for at få lov til at afholde
arrangementet. En ekstraregning på 1 80.000 kr.
”Men Københavns kommune har ydet 400.000 + en
åbningsreception på Rådhuset. Det er vi rigtig glade
for. Til gengæld kommer der så forhåbentlig mange
turister til København. Derudover har Gladsaxe og
Lyngby-Taarbæk kommuner ydet en
underskudsgaranti på 400.000. Det samme har
Sportsevent Danmark på 500.000. Det bliver der
brug for. Det har været stort set umuligt at få noget
fra private fonde, men så er der jo indtægter fra
deltagerne, fra bådleje, fra catering, fra parkering,
fra stadepladser, fra annoncesalg m.m.m., så vi
regner med at lande på nul”, siger Conny
fortrøstningsfuldt.
Hvad ville du bruge flere penge på, hvis du havde
ubegrænset budget?

”Vi prøver at sørge for gode forhold til alle de
frivillige, både forplejnings- og udstyrsmæssigt – de
får deres opholdssted i Bagsværd Roklub - men jeg
ville godt gøre noget ekstra for dem og også give
noget tilbage til klubberne.”

Isbjørne i gaderne

Det er Connys opfattelse, at FISA er blevet
væsentligt kommercialiseret. Udover førnævnte
1 80.000 kr. kræver FISA, at bruges der FISA’s logo
på tøj, må der kun bruges FISA’s leverandører. De
har også presset organisatorerne til at bruge et
bestemt amerikansk tilmeldingssystem, Regatta
Central, som bare har fungeret rigtig dårligt – og
som laver nogle valutaomregninger, som ikke er i
danskernes favør. Der har været mange klager fra
deltagerne over, at det har været svært at tilmelde
sig.
Hvorfor er der ikke kommet så mange, som I
regnede med. Ca. 25 % færre?

Reklame ved sidste års Masters i Belgien for arrangementet i
Bagsværd
Foto:Gunvor Bjerre

”Det kan være svært at sige. Da Early Birdtilmeldingerne var kommet ind, 1 270 stk., sagde
man, at det svarede til ca. ¼. Men det holdt ikke.
Måske synes roerne, at det er for dyrt at komme til
København. Hotelpriserne er skyhøje, selv om vi har
prøvet at foreslå billige Cab-Inn løsninger. Der har
været europæisk Master-regatta i München i
sommer. Måske er det for tæt på. Måske tror folk, at
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her er for koldt – at der går isbjørne i gaderne”,
siger hun med et stort smil.

Området spærres af

Hvad siger de lokale til alt det hurlumhej? Det er jo
et roligt boligkvarter.

”Det er selvfølgelig ikke alle, der er lige glade for
det. Vi bliver nødt til at spærre hele området af for at
undgå parkeringskaos. De lokale får tildelt
parkeringslicenser, og vi holder et beboermøde,
hvor vi fortæller om, hvad der sker.”
Der er ikke meget plads omkring søen. Hvordan
klarer I det?

”Landgruppen har været fantastisk. Det har været et
voldsomt logistisk projekt, men der er lavet planer
ned i de mindste detaljer, f.eks. hvor hvert bådstativ
skal stå. De satser på, at der ikke skal være mere
end højst 300m fra bådstativ ned til søen. Der er
fundet parkeringspladser, caravanpladser,
trailerpladser, shuttleservice til Lyngby station osv.
Et enormt arbejde.”

Knap 3.500 hold stiller op. Med 3 minutters
mellemrum skal de tilbagelægge de 1 km lange
baner.
Alene det, er en logistisk tour-de-force.
Hvis man ikke har prøvet at organisere et stort
event, forestiller man sig ikke, hvor mange detaljer,
der er. Vi håber ikke, at der er meget, der er overladt
til tilfældighederne. Organisationsteamet har i alle
tilfælde gjort, hvad de kunne, for at det ikke skal
være tilfældet.
Mød op derude, hep på alle vores stærke masters
og få en fantastisk oplevelse!
Gunvor Bjerre

Foto: Lars Bundesen

I DSR's arkiv har klubben endnu et lille lager af historiske udgivelser, som du kan erhverve dig til en meget
rimelig pris:
1 . Dansk Studenterrroning 1 867 –1 942,
2. Hvis et folk vil leve (biografier over de medlemmer, som står på mindetavlen ved hovedindgangen)
(meget få eksemplarer)
3. Herman Rée (biografi) (meget få eksemplarer)
4. 1 0-års Årbog 1 990-2000
De første 3 koster hver kr. 20, den sidste kr. 1 0. Send en mail til brikogskab@gmail.com hvis du er
interesseret.
Bente Kjøller
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En god metode til at stifte kendskab til
langtursroning, kan være at deltage i en af de ture,
der traditionelt arrangeres i forbindelse med forårets
helligdage, Kr. Himmelfartsferien og pinsen.
I 201 6 var der DSR-roere af sted både i pinsen til
Samsø og i Kr. Himmelfartsferien på Flensborg
Fjord.
Turen til Samsø havde flere roere med, der ikke før
havde stiftet bekendtskab med langtursroningens
udfordringer og glæder, mens holdet på Flensborg
Fjord kun bestod af aldrende DSR-medlemmer med
flere langture i bagagen.
Det kan stærkt anbefales medlemmer, der ønsker at
prøve langtursroningen, at melde sig til f.eks. den
traditionelle tur på Flensborg Fjord. Forhåbentlig vil
der også i jubilæumsåret 201 7 blive arrangeret en
tur, der i så fald vil løbe fra torsdag den 25. maj til
søndag den 28. maj, en periode hvor risikoen for
nattefrost er begrænset.
Dette års Flensborg-tur havde 9 deltagere.
Flensborg Roklub – den danske Roklub i Flensborg
- lånte os som sædvanligt beredvilligt tre to-åres
inriggere til turen og lagde i øvrigt hus til turens
første og sidste overnatning. Indkøb af proviant m.v.
til morgenmad, frokost og det første aftensmåltid
blev foretaget i et supermarked i Flensborg til priser
med tysk moms.
Turens arrangør var Niels Elgård, der håbede på, at
en veltilrettelagt tur ville resultere i hans udnævnelse
til langtursstyrmand. Lars Bundesen fungerede som
hans vejleder, et hverv, der ikke så ud til at volde de
store problemer. Turen blev udført efter planen, og
deltagerne nåede rettidigt og inden mørkets
frembrud frem til de udvalgte overnatnings-steder i
roklubber undervejs.
Alle deltagerne ankom til Flensborg Roklub i løbet af

onsdagen, så turen kunne starte torsdag morgen.
Torsdagens tur var den længste, idet arrangøren
have planlagt, at vi skulle ro helt til Høruphav, der
som bekendt ligger øst for Sønderborg på Als. Den
første del af turen foregik langs den tyske bred af
fjorden, indtil vi ved frokosttid krydsede over til
Broagerland og spiste frokost med udsigt til den fra
danmarkshistorien kendte Broager Kirke. Resten af
første dags rotur gik langs den danske kyst med et
kig op gennem Alssund til Sønderborg. Vel
ankommet til Høruphav Ro- og Kajakklub blev vi
indkvarteret i det rummelige klubhus og blev tilbudt
at anvende en nyindkøbt og ubrugt gasgrill.
Turarrangøren viste sig at være en fortrinlig
grillmaster, der serverede turens eneste
hjemmelavede aftensmåltid, der skulle vise sig at
blive turens bedste. Fredagens og lørdagens roture
blev kortere, idet det var planlagt, at vi skulle bruge
to dage på at ro tilbage til Flensborg. Fredagen blev
brugt til at ro bådene gennem Egernsund til Gråsten
Roklub. Aftensmaden blev indtaget på restaurant i
Gråsten. Maden var ikke på højde med
aftensmaden i Høruphav, men med i
middagsarrangementet var tag-selv isbod med et
rigeligt udvalg.
Lørdagen bød på roning langs den danske kyst til
Kollund og retur til Flensborg. Frokosten blev
indtaget på Store Okseø, hvorfra vi havde mulighed
for at betragte alle sejlskibene, der deltog i den
traditionelle Rom-regatta.
Rom-regattaen, der hvert år afholdes i week-enden i
forbindelse med Kr. Himmelfatsdag er for sejlskibe,
der starter i Sønderborg og har mål i Flensborg.
Vinderen er den båd, der kommer i mål som
nummer to og gevinsten er en flaske med 5 liter rom
fra det flensborgske romhus Johannsen.
Lørdagens rotur blev for nogle af bådene afsluttet
med en rotur i Flensborg havn blandt sejlskibene.
Lørdag aften blev anvendt på moleræs i Flensborg
havn med besøg på et af de deltagende sejlskibe.
Om søndagen var vi på sightseeing i Flensborg
inden afslutningsfrokosten med asparges i hobetal.
Hjemturen forløb gnidningsløst uden problemer med
den danske grænsekontrol.
Denne tur kan absolut anbefales medlemmer, der
har lyst til at opleve langtursroningens glæder og
kvaler.
Dan Nielsen
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Ældre medlemmer af klubben husker måske stadig
Kaptajn Jespersen, der hver morgen i 25 år i DR –
der dengang hed Statsradiofonien – præcis kl. 7.00
opfordrede landets indbyggere til at gribe staven og
lave morgengymnastik: ”Rank Dem. Rejs Dem. Gør
det nu.”
Hver tirsdag og fredag møder en trofast flok mere
eller mindre morgenfriske medlemmer op i DSR kl. 7
og bruger en time på at få gennemarbejdet alle
muskelgrupper under Asbjørn Torps professionelle
vejledning.
Kaptajn Jespersen stoppede i 1 953.
Der er måske ikke helt den samme disciplin på
holdet, som krævedes i Kaptajnens tid, men mange
af hans teorier er stadig gældende. F.eks. bruges
det første kvarter på opvarmning og udspænding
ved hjælp af stave, for, som kaptajnen sagde: ”At
vride de sure safter ud af kroppen.”
Asbjørns tone følger heller ikke helt forbilledet. Der

Morgengymnastikken klædt ud til at fejre 25 års jubilæum i 201 6.
Foto: Asbjørn Torp
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er mange små humoristiske hip og bemærkninger
undervejs, så man ligger og kluk-ler under
spændbøjningerne.

Ikke vårharer

Morgengymnastikken i DSR startede d. 24.
september 1 991 og kan derfor i år fejre sit 25 års
jubilæum, men den har en lang forhistorie.
Asbjørn underviste nemlig i AOF-regi helt tilbage i
1 970'erne forskellige steder i byen. Da
arbejdsvilkårene blev kraftigt forringet, sagde han
op og opfordrede DSRs bestyrelse til at etablere et
morgengymnastikhold. Det skete, og Hanne
Petersen (nu Refslund) var i en årrække
medinstruktør.
Mange af Asbjørns gamle elever valgte at følge med
fra AOF-tiden, og flere af dem er der stadig her i
201 6.
Det siger måske noget om aldersniveauet på holdet.

Det er ikke de unge vårharer, men nærmere 50+.
Den ældste, Moritz ”Mulle” Schwarz, var 92, da han
holdt op. (Men da havde man også til sidst måttet
skrue ned for musikken, for den fik hans
høreapparat til at hvine!).
Alligevel er det forbavsende at se det
aktivitetsniveau, der bliver lagt – og som alle kan
følge med i – uanset diverse aldersbetingede
gebrækkeligheder.
Kaptajn Jespersen gik selv hver morgen i iskoldt
bad, inden han tog til radiofonien og lavede sine
programmer ”live”. Også her har
morgengymnastikken hentet inspiration. Nogle af de
”hårde negle” hopper nemlig i havnen året rundt,
dog efter gymnastikken, inden de sætter sig i
saunaen for at tø op.

Hjemmebagt brød

Men morgengymnastikken er andet og mere end
gymnastik. Det er også et socialt event. Hver
morgen kl. 8 dufter hele førstesalen i huset af kaffe,
og alle gymnasterne samles til fælles morgenmad,
hvor folk kappes om at komme med lækre
hjemmelavede syltetøjer og Peter Navntoft bidrager
med hjemmebagt brød.
Kaptajn Jespersens overordnede mål med sin
gymnastik var ” karakterdannelsen og åndens
forædling”. Om det er det, der foregår over
morgenbordet, er svært at vurdere, men i alle

For nylig er udkommet en bog – ”Svanemøllen –
Københavns riviera og åndehul”, skrevet af Rune
Adelvard.
Forfatteren, der er uddannet journalist, har fra
barnsben færdedes i Svanemøllehavnen, dels som
roer i Kvik, dels som sejler i Frem. Han har derfor
fundet det interessant at skrive en bog om havnen

tilfælde går snakken livligt.
Gruppen organiserer også fælles arrangementer,
som f.eks. teaterbesøg, udflugter, ja, man har endda
været på rejser til Færøerne og Berlin.
Og roning??? Flere af de ”gamle” fra AOF-tiden, der
aldrig havde drømt om at sætte deres ben i en
robåd, er nu aktive roere på de morgen-roningshold,
der sejler ud på Sundet i hele sommerperioden.

Hverdagshelte

Tidspunktet er det samme, som kaptajnen
praktiserede: kl. 7.
Når man en regnfuld og kold vintermorgen slår
vækkeuret fra kl. 6, så føler man sig virkelig som en
af hverdagens små helte, når man tumler ud af
sengen, griber tasken med gymnastiktøj og sætter
kursen mod DSR.
Men man bliver så rigeligt belønnet: De ”sure safter”
er erstattet af varme og energi, der suser rundt i
kroppen, og man er glad efter det hyggelige
samvær med de faste gymnastikvenner. Kort sagt:
man er klar til at møde dagens udfordringer … som
en ung vårhare…uanset alder.
Gunvor Bjerre

og dens historie og har brugt det seneste års fritid
på at skrive værket (og udgive det for egne midler)
– med glimrende resultat.
Bogen, der kan købes for 1 00 kr. i bl.a. DSR’s bar,
indeholder en gennemgang af områdets og
havnens historie og portrætter af de mange ro- og
sejlklubber, der ligger ved havnen, foruden en
række interviews.
DSR er naturligvis også med, bl.a. med afsnittene
”Modstandskamp i Svanemøllen” og ”Det
olympiske ægtepar bor i klubben”.
Bogen er flot illustreret, både med historiske
billeder og nye, taget af Adelvard selv.
At man kan få en så flot og interessant bog på
knap 1 50 sider for 1 00 kr. er rørende. Jeg kan kun
anbefale alle, der har interesse for det område,
hvor DSR jo snart har holdt til i 1 00 år, og
områdets klubber, at købe et eksemplar, inden
bogen er udsolgt.
Tekst og foto: Lars Bundesen

DSR NR 3 | september 201 6 | 21

Også dette års Hjelmsjö-scullerarrangement blev en
succes med stor deltagelse fra både nye og erfarne
medlemmer og familier med børn. Da det i år var 25
år siden – 1 991 – at scullertræningslejren blev
afholdt for første gang, skulle ”sølvbrulluppet” med
Hjelmsjö naturligvis fejres – og blev det også med
æresport, fest, taler og sange – endda i flere
omgange.
Initiativet til Hjelmsjö-lejren blev taget af nu afdøde
Mogens Haut (tidl. kaproer og husforvalter i DSR)
for at øge mulighederne for roningen i
scullermateriel blandt DSRs roere. Første år deltog i
alt en lille snes medlemmer, men tilslutningen
voksede hurtigt, og i mange år har der været kamp
om at være med på ikke mindst den midterste
weekend.Så fra en beskeden begyndelse er
Hjelmsjö-lejren blevet en af sæsonens helt
populære aktiviteter, der kræver en stor indsats af
den arrangerende ”junta”, både før, under og efter
arrangementet.Så stor tak til årets junta – og til de
tidligere.

Hjelmsjö 201 6 - festmiddag
Foto: Lars Bundesen
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Foto: Lars Bundesen

Vejret kan erfaringsmæssigt være meget svingende i
løbet af lejren, men var vist i år til den bedre side
med kun lidt regn og i hvert fald de sidste dage med
næsten vindstille. Så der var gode muligheder for at
øve både sculler- og kajakfærdighederne.
Lars Bundesen

På grænsen til det kedelige

Foto: Søren Strange

Mht. til bladets fysiske fremtræden, så mener et
par stykker, at papirkvaliteten måske er lovlig
luksusagtig, mens andre som sagt synes, det
fremmer læseoplevelsen. Én siger: Det er en glæde
at modtage det farvestrålende blad. Nogle få
stykker mener, at layoutet ”grænser til det
kedelige”. Til det kan vi sige, at vi dels arbejder
med et gratis layoutsystem, som har en del
begrænsninger, dels er der ingen i redaktionen, der
er layout-kyndige, men vi har gentagne gange
efterlyst nogen, der vil hjælpe. Meld jer gerne!

Binder klubben sammen

Wow. Flot og coffee table-egnet…sådan noget kan
redaktionen af DSR-bladet jo godt lide at høre. Men
det var ikke for at få rygklap, at vi i juni sendte et
spørgeskema ud til medlemmerne for at få lidt
respons på det, vi går og laver.
Da vi gerne vil udvikle bladet, havde vi en del vigtige
spørgsmål, vi gerne ville stille jer. Vi kan jo ikke rigtig
bruge spørgsmålet: Hvordan synes du selv, det går!!
Tak til alle jer 79, der har svaret.
Vi fik i høj grad noget, både idéer til artikler og gode
kommentarer, som vi vil arbejde videre med.

Statistik

En del spørgsmål var meget konkrete med ja/nej
svar – og den besvarelse, vi var allergladest for, var,
at over 96 % læser bladet. Dejligt, at det ikke bare
bliver arkiveret lodret.
88% synes også, at artiklerne har relevans for dem.
Men vi vil gerne oppe os, så de sidste 1 2% føler,
det også er et blad for dem.
I disse tider er der flere og flere
magasiner/tidsskrifter, der bliver online. Men hvis
økonomien holder, så fortsætter vi med at udgive
bladet på trykt papir. Det synes 69% nemlig, at vi
skal. Som én udtrykker det: …(Det er) trykt på
kvalitetspapir som i høj grad fremmer
læseoplevelsen.
Bladet udkommer jo 4 gange årligt, men 75% kunne
godt tænke sig, at det kom oftere.

Jeg synes generelt rigtig godt om bladet, godt til at
binde de forskellige dele af klubben sammen på
tværs….er der én, der svarer på spørgsmålet om
indholdet i bladet. Dette svar tegner den generelle
holdning til de artikler, vi skriver. Èn efterlyser nogle
regulære debatartikler – mens nogle brokker sig
over ”Brokkassen”. Til det sidste kan vi glæde dem
med, at den rubrik er afskaffet for flere numre siden.
Én synes også, at sproget i visse artikler er for
”poppet”, mens en anden synes, det er for ”nørdet”.

Generel vurdering

På en skala fra 1 -1 0, hvor 1 0 er det højeste,
hvordan vurderer du bladet, spurgte vi.
Også her fik vi positive tilkendegivelser, idet langt de
fleste, omkring 80%, satte deres x fra 7 – 1 0.
Det glæder os meget, men skal ikke være en
hovedpude for bare at lave business as usual. Vi har
fået lange lister med kommentarer, idéer og forslag
til kommende artikler, som vi glæder os til at kaste
os over.
Og med de generelt positive tilbagemeldinger kan vi
bare sige:
Så gider vi godt fortsætte lidt endnu!
Gunvor Bjerre
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1 50 års jubilæumsfest lørdag d. 1 7. juni 201 7.
I 201 7 fylder Danske Studenters Roklub 1 00 år og
studenterroningen 1 50 år.
Det hele startede tilbage i 1 867, hvor medicinerne
stiftede Medicinernes Roforening og indkøbte to 6åres inriggere.
I 1 894 sammensluttedes Studentersamfundets
Roklub og Studenterforeningens Roklub, der
forinden havde opslugt medicinerne - og blev til
Akademisk Roklub (AR) med 60 medlemmer og 7
både.
Polyteknisk Roklub (PR) stiftes i 1 887 og kørte
parallelt med Akademisk Roklub på dette tidspunkt.
AR og PR’s bestyrelser arbejdede stille og roligt
med en erkendelse af, at sammen ville man stå
bedre som roklub, og arbejdet med en
sammenslutning begyndte at tage til. Således
kunne begge klubber, på generalforsamlingerne i

Dansk Forening for Rosport har en gavegiro, hvor
roklubber kan betænkes til velgørende formål. DSR
opfordrer medlemmer til at benytte denne
mulighed i forbindelse med Danske Studenters
Roklubs 1 00- årsjubilæum.
Der kan indbetales op til 1 5.000 kr., som vil være
fradragsberettigede.

Polyteknisk Roklub, 1 901 - 1 931
Arkivfoto
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hver klub, den 28. marts 1 91 7 stemme for en
sammenslutning, og Danske Studenters Roklub så
dagens lys.
Derfor er der mere end én god grund til at hylde os
selv i 201 7.
1 00 år for sammenslutningen af Akademisk og
Polyteknisk roklub, som førte til DSR.
1 50 år for stiftelsen af Medicinernes Roforening, der
startede studenterroningen i Danmark.
Så lørdag d. 1 7. juni 201 7 er den røde løber lagt ud,
og der bliver inviteret til stor jubilæumsfest. Sæt
allerede i dag et stort kryds, så også du kan være
med til at fejre din roklub DSR.
Kasper Haagensen

Reg. nr. 41 80 Kontonr. 1 5521 98
med tydelig angivelse af navn, adresse,
personnummer og navn på den klub, man ønsker
skal komme i betragtning.
Spørgsmål kan stiles til formanden eller
kassereren. Adresse på disse findes på næstsidste
side her i bladet.

Fredag d. 25. november 201 6 kl. 20.00
afholdes ordinær generalforsamling
i DSR, Strandvænget 55, 21 00 København Ø
Dagsorden ifølge lovene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11.
1 2.
1 3.
1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
1 8.

Aflæggelse af beretning.
Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Særlige forslag.
Fastsættelse af kontingent for det følgende år.
Valg af formand: Kasper Haagensen genopstiller,
Valg af kasserer: Johan Frydendahl genopstiller.
Valg af sekretær:
Valg af materielforvalter: Anne Yde genopstiller.
Valg af kaproningschef: Anders Brems genopstiller.
Valg af instruktionschef: Lene Boisen genopstiller.
Valg af motionsrochef:
Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter: Christina Bøje genopstiller.
Valg af kajakrochef: Marianne Stæhr Olsen opstiller.
Valg af langtursrochef: Niels Bak Henriksen genopstiller.
Valg af husforvalter: Mads Reinholdt Rasmussen genopstiller.
Valg af to revisorer: Jørgen Blom og Mads Gydesen genopstiller.
Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport.
Eventuelt.

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. Forslag skal stilles skriftligt af
stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsens skriftlige beretninger vil blive udsendt som særnummer af DSRs medlemsblad.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Middag før generalforsamlingen kl 1 8.00:
Der er som altid middag før generalforsamlingen. Se nærmere om billetsalg i nyhedsbrevet sidst i oktober.
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September
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Mandag
Torsdag
Fredag
Fredag
week-end
Fredag

Oktober
Lørdag
Søndag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Søndag

November

d. 3.
d. 3.
d. 3.
d. 3.
d. 5.
d. 8. til 1 1 .
d. 1 6.
d. 1 6. - 1 8
d. 1 7. -1 8.
d. 23

LDK: Øresunds Marathon
Danish Open Coastal Rowing 201 6
Reserveret til evt. efter OL-arrangement
LDK: Øresunds Marathon
Svanemøllematch
Masters på Bagsværd
Grill for roklubber i Svanemøllehavnen
Kaninlangtur
DM på Brabrand
Reserveret Frifredag

d. 8.
d. 9.
d. 1 4.
d. 1 5.
d. 29.
d. 30.

Oktoberfest
Løvfaldstur på Esrum sø
Ulve-måneskinstur
Copenhagen Harbour Race
St. rengøringsdag
Standerstrygning

1 7. september
20. september
24. september
27. oktober
01 . november

Lise Larsen
Palle Lundstrøm
Sølva Falgren
Hans Juul Andersen
Søren Aasmul
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Fredag
Fredag

d. 1 8.
d. 25.

December
Lørdag

Tango-weekend privat
Generalforsamling

d. 3.

Julefrokost

Fredag

d. 31

Vennernes generalforsamling

lørdag

d. 1 7.

Jubilæumsfest, "galla"

Marts
Juni

1 5. september Ronald Clausen

Formand
Kasper Haagensen
4083 5535
formand@danskestudentersroklub.dk

Kasserer
Johan Frydendahl
2278 991 7
kasserer@danskestudentersroklub.dk

Materielforvalter
Anne Yde
861 8 3884 / 5354 1 054
materiel@danskestudentersroklub.dk

Instruktionschef

Anders Brems
281 0 0971
kaproning@danskestudentersroklub.dk

Lene Boisen
2275 6879
instruktion@danskestudentersroklub.dk

Sportsrochef

Vacant
9999 9999
motion@danskestudentersroklub.dk

Christina Bøje
2728 3742
sport@danskestudentersroklub.dk

Langtursrochef

Husforvalter
Mads Reinholdt
Rasmussen
51 90 9841
husforvalter@danskestudentersroklub.dk

Barudvalg
Claus Jørgen Eskerod
6094 1 21 5
baren@danskestudentersroklub.dk

Pia Åbo Østergaard
2076 1 737
sekretaer@danskestudentersroklub.dk

Kaproningschef

Motionsrochef

Niels Bak Henriksen
2639 0625
langtur@danskestudentersroklub.dk

Sekretær

Tøjudvalg
Juliane Elander
Rasmussen
281 3 961 7
toejudvalg@danskestudentersroklub.dk

Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55, 21 00 København Ø

Bankkontonr.:
Girokonto:
Hjemmeside:

Kajakrochef
Lars Fomsgaard
2381 0088
kajak@danskestudentersroklub.dk

Orienteringssektion
Formand
Ronald Clausen
4588 5886
ronald@brclausen.dk

Kontingent
kasserer
kontingent@danskestudentersroklub.dk

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

Bagside: RIO 201 6 - bronzemedalje til Lærke og Anne
Foto: Jens Wamberg
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Afsender:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget 55,
21 00 København Ø
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