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Medlemmer

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

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

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

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

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

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

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

Bente Kjøller
Tlf. 20 21 70 74
bkjoel@gmail.com

Antonie Lauritzen
Tlf. 26 24 66 70
antonie@antonie.dk
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Generalforsamling fredag d. 24. november 201 7 kl. 20.00

1 . Aflæggelse af beretning

2. Forelæggelse af regnskab ti l godkendelse

3. Særlige forslag

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år

5. Valg af formand: Kasper Haagensen - genopsti l ler

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

7. Valg af sekretær: Kristine Dejgaard Thomsen - genopsti l ler

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

9. Valg af kaproningschef: Martin Schjerning - genopsti l ler

1 0. Valg af instruktionschef: Martin Grand Ast - genopsti l ler

1 1 . Valg af motionsrochef: Marlene Eversen - genopsti l ler

1 2. Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter:

1 3. Valg af kajakrochef:

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

1 5. Valg af husforvalter:

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

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

1 8. Evt.

Husk middag før generalforsamlingen kl 1 8.00, bi l letter købes via http://dsr.safeticket.dk
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150-års jubilæumsfest d. 17. juni 2017. Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte blev ledsaget af DSRs formand Kasper
Haagensen til eftermiddagens reception
Foto: Søren Strange
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Tak for et fantastisk jubilæumsår

201 7 var året, hvor Danske Studenters Roklub
kunne fejre 1 00-årsjubilæum for vores klubnavn,
som stammede ti lbage fra fusionen mellem
Polyteknisk Roklub og Akademisk Roklub. Det er
også året, hvor vi kunne fejre 1 50-årsjubilæum for
stiftelsen af den første studenterroklub i Danmark,
nemlig Medicinernes Roforening ti lbage i 1 867.

Året var ikke mere end 7 dage gammelt, førend vi fik
muligheden for at skyde et jubelår i gang. Eskild
Ebbesen, som i mange år har roet for Danske
Studenters Roklub, skulle nemlig modtage årets
Hall of Fame statuette i Herning. Vi benyttede
lej l igheden ti l at få bragt klubbens nye firer uden ti l
Herning og med navnet ESKILD på siden som en
gestus ti l Eskild Ebbesen fra klubbens side for hans
mangeårige indsats på kaproningsbanerne.

I Svanemøllen satte vi for alvor gang i jubilæumsåret
i klubben ved standerhejsningen, hvor 9 nye
kaproningsbåde blev døbt. Der var besøg af
Københavns Kommunes kultur- og
fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen, direktør
for Team Danmark Lone Hansen, direktør for Team
Copenhagen Leif Mikkelsen, årets modtager af Hall
of Fame Eskild Ebbesen, formanden for Dansk
Forening for Rosport Henning Bay og Rees Legats
formand Paul Brüniche-Olsen. Alle hjalp de med at
døbe de nye både, hvor også Asbjørn Torp, Frank
Steffensen og Stine Mathiasen stod fadder ti l vores
nye både.

1 7. juni kulminerede mange måneders planlægning,
og det var med sommerfugle i maven og en intens
stirren på vejrudsigterne på DMI, at vi var klar ti l en
stor jubilæumsdag. Hendes Kongelige Højhed
Prinsesse Benedikte havde valgt at gæste jubilæet,
og Hendes Kongelige Højhed fik et festfyrværkeri af
alt, hvad klubben har at byde på. Dagen bød på
taler, dåb af klubbens nye otter, som fik navnet
Henning Rasmussen, opkaldt efter den formand,
som i 80’erne og 90’erne stod i spidsen for
klubbens nye gyldne æra med en medlemsskare på
op i mod 1 .200 medlemmer. Hendes Kongelige
Højhed Prinsesse Benedikte forestod selve dåben
af otteren. Sidst sluttede vi af med en flot opvisning
af både og rodragter fra de sidste 1 00 år, opsat af
Antonie Lauritzen.

Om aftenen havde 330 DSR-medlemmer og venner
af klubben sat hinanden i stævne på Docken ti l
spisning, som blandt andet inkluderede en festtale
af Jens Peter Christensen, som fik hele salen ti l at
grine højlydt. Der var desuden auktion over nogle af
rodragterne fra opvisningen tidl igere på dagen, og
kl. 22.00 fortsatte festen i klubhuset med livebband,
DJ og et lysshow ud over hele havnen, som
sjældent var set mage.

201 7 har dog også budt på andre begivenheder,
som jeg synes bør nævnes. Københavns
Borgerrepræsentation vedtog enstemmigt, at en ny
Nordhavnstunnel skal være etapeopdelt. Så det vi l
med andre ord sige, at vi kan sove trygt om natten
igen med viden om, at vores klubhus ikke bliver
buret inde. Ved en sejltur med flere medlemmer fra
Økonomiudvalget gav de også udtryk for, at
planerne om en cykelbro fra Svaneknoppen ti l
Nordhavn nok også er stendøde.

Medlemsti lgangen har også været ti lfredssti l lende i
år. Vi er samlet ikke gået frem, dette vil jeg nu stadig
vælge at være godt ti lfreds med. Vi har ikke haft den
solskinssommer, som vi kunne have håbet på, og
det afspejler sig i optaget af nye medlemmer. Dette
ti l trods er vi ikke samlet set gået ti lbage, og vi
kunne sti l le med stærke hold ti l Svanemøllematchen
og vandt 3 ud af 4 kaninløb. Vores ræserkaniner har
også deltaget i årets SPP-løb, og herrerne har
endog vundet den samlede konkurrence.

På kaproningsbanerne har vi igen taget godt for os
af medaljerne, og DSR blev samlet vinder af flest
medaljer ved DM på kortbane på Bagsværd Sø,
l igesom vi vandt både DM-guld og -bronze ved
langdistance for mænd og damer. Landsholdet er i
skrivende stund i Florida og består af rigtig mange
DSR-medlemmer, hvilket vi kan være stolte af.

Motionsroningen er ti lbage som fast ti lbud i DSR, og
det er blevet taget godt imod. Der har ofte været 3-
4 både på vandet ti l den faste tirsdagsroning, og
der er blevet arrangeret måneskinsture og daglange
ture fra klubben af. Jeg håber meget, at dette ti lbud
kan fortsætte og videreudvikles over de næste år. I
september var flere af årets nye roere afsted på den
traditionelle kaninlangtur, som var en
weekendlangtur ti l Hvidovre, en god tradition, som
er med ti l at skabe sammenhold, og samtidig giver
en smuk tur igennem Københavns havn, og via
slusen ved Sydhavnen videre ti l Hvidovre.
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I foråret fik vi bygget træningsrummet om, så der
kom mere plads ti l vægttræning og ergometer.
Samtidig har materieludvalget fået indrettet
værksted, hvor der er plads ti l to inriggere. Om kort
tid slutter sommersæsonen på vandet, og den nye
ombygning kommer ti l at stå sin prøve. Der er
kommet større og større efterspørgsel på at træne i
ergometerrummet, og vi vokser nok hurtigt ud af
rummet, trods ombygningen. Derfor arbejdes der
også videre med den større ombygning, som vi kan
håbe, der kan skaffes økonomi ti l i løbet af de
næste par år.

På 1 . sal kommer der også mere og mere liv. Ikke
sjældent er der over 80 medlemmer ti l spisning på
en hverdagsaften, og tager man i klubben fredag
eller i weekenden, vi l man også møde fuld aktivitet
både på pladsen og 1 . sal. Dette har også medført,
at vi holder os mere ti lbage med udlejningerne og
sti l ler flere krav, for det er klubbens egne aktiviteter,
som til en hver tid går forud for alt andet.

Det er kulturen, som binder os sammen som klub,
og dette skal vi fortsat styrke og fastholde. Så jeg

kan som formand håbe på, at vi i fremtiden vil se
flere aktiviteter på tværs af vores faste roti lbud.
Dette værende fredagsgri l l , som har været ganske
populært, flere søndage med brunch i klubben og
flere uformelle komsammener.

I 201 8 kommer klubben ti l at fejre endnu et
jubilæum, nemlig 50-året for kvindernes optagelse i
Danske Studenters Roklub. Dengang i 1 968, da
kvinderne kom ind i klubben, var både ti lhængere
og modstandere faktisk enige om udfaldet. Nemlig,
at hvis deres vil je ikke blev gjort, så vil le klubben
bukke under. Heldigvis skete dette ikke, og Danske
Studenters Roklub lever på bedste vis og i dag med
flere kvindelige medlemmer end nogensinde før.

Så med udsigten ti l et spændende 201 8 vil jeg
slutte min beretning for 201 7. DSR er en roklub med
høje forventninger, og dem skal vi bl ive ved med at
have, ti l os selv og bruge dem til konstant at
fastholde og udvikle Danmarks bedste og største
roklub – Danske Studenters Roklub.

Kasper Haagensen

150-års jubilæumsfest d. 17. juni 2017. Om aftenen var 330 DSR-medlemmer og venner af klubben samlet på Docken til
festmiddag
Foto: Søren Strange
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Et kajak-år er ved at gå på hæld, og det er tid ti l et
l i l le ti lbageblik. Mange aktiviteter er foregået i kajak-
regi, og det er dejl igt med aktive kajakker.

Som vanligt har der været instruktion i turkajak. I år
har der været både et forårshold og et turbo
efterårshold. Vejret har generelt ikke været helt
optimalt i forhold ti l instruktion, og det har
vandtemperaturen heller ikke. Men ikke desto
mindre er omkring 30 pingviner blevet frigivet,
hvi lket er rigtig flot. Som noget nyt har det været
muligt at melde sig ti l instruktionen uden
nødvendigvis at have roret først. Det er der en li l le
håndfuld, der har benyttet sig af, og det har
fungeret ganske fint. En stor tak skal lyde ti l de
instruktører, som har deltaget i instruktionen, uden
jer vi l det slet ikke kunne lade sig gøre.

Kajakpolo har også igen i år haft
begynderinstruktion, og der har været rigtig godt
fremmøde ti l disse events. For nogle kræver det l idt
mod som ny at sætte sig i en polo-kajak, men de
dygtige instruktører formår at skabe trygge rammer,
så begynderne fra starten får glæde af kajakpolo.
Stor tak ti l indsatsen for begynderinstruktion i
kajakpolo!

Udover instruktion er der dejl igt gang i kajakkerne.
Blandt andet har en trofast skare deltaget i Hellerup
Handicap, som har foregået om tirsdagen. Også her
har vejret ti l tider været en udfordring, men det har
ikke stoppet de gæve Hellerup Handicap-deltagere.

Jesper Mil lung har taget initiativ ti l at træne teknik
og fart med pingvinerne, og det betød stor
pingvindeltagelse ti l årets Svanemøllematch.

Pingvinerne sørgede for, at DSR hev trofæerne
hjem. Esben Krauthammer på herresiden og Mette
Nielsen på damesiden.

Kajakpolo er fortsat med at vokse i DSR og har
også i år leveret nogle rigtig flotte resultater. Årets
DT (Danmarks Turnering) har resulteret i, at herrerne
er rykket fra 1 . division og op i l igaen, som er den
bedste række. Stort ti l lykke og godt kæmpet! Mikkel
Fredholm er fortsat træner for herrerne.

Damerne placerede sig samlet på en 2.-plads i årets
DT, og det udløste en bil let ti l Champions League i
Essen i slut september. Damerne tog afsted ti l
Essen vel vidende, at modstanderne vil le være over
deres niveau, men ti l gengæld fik damerne en rigtig
god oplevelse, en masse god erfaring og ikke
mindst en træner, Cecil ie Moe Weinreich, med hjem.

Der har i år været to juniorhold, et U1 5 og et U1 8.
U1 5 blev nr. 3 ti l årets DT, og U1 8 kom på
fjerdepladsen. Rigtig flot gået! Juniorafdelingen med
Gitte Rosenkranz i spidsen fortsætter med at vokse,
og her har Jakob Pixie Iversen meldt sig på banen
som træner.

Den store aktivitet kræver selvsagt vedligehold af
udstyr. Både turkajakker og polokajakker har
regelmæssigt fået repareret diverse skader både ad
hoc og ved vedligeholdelsesdage.

Alt i alt masser af aktivitet med kajakker – bliv ved
med det.

En stort tak skal lyde ti l kajakudvalget for deres
store arbejde i løbet af året.

Marianne Stæhr Olsen

Kajakpolo - ungdom. Foto: Mikkel Hall
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Det flotte klubhus for Danske Studenters Roklub
fylder 80 år i 201 9.

Bygningen, der blev opført på en nyopfyldt grund i
Strandvænget i 1 939, er tegnet af arkitekt Ove
Mandrup, som på det tidspunkt var Dansk
Idrætsforbunds rådgiver. Mandrup var for øvrigt
aktiv modstandsmand under besættelsen.

Bygningen er skabt ti l rosport. Den afløste det
nedbrændte klubhus, som lå på den anden side af
Kalkbrænderihavnen og som Poul Henningsen
tegnede i 1 91 9.

Det er naturl igt at tidens tand - og den fl ittige
daglige brug af klubbens mange medlemmer -
sl ider inde og ude på bygningen. En kontinuerl ig
vedligeholdelse er nødvendig og det sker efter
princippet: "Need to be done - Nice to be done. ”

Medlemmer med håndværkersnilde giver ikke
mindst på de to store årl ige "arbejdsdage" deres ti l
at klubhuset fortsat er fint. Suppleret af
professionelle håndværkere. Specielt ti l de finurl igt
konstruerede elinstal lationer er de nødvendige.

Spontane initiativer, som når kaproere med
sportschef i front maler og reparerer indgang ti l
træningssal, hjælper yderl igere ti l at holde
bygningen indbydende. Det udvidede
styrketræningslokale tager nu form og bruges nu
ihærdigt af endnu flere medlemmer.

Af mærkbare udbedringer er sidegangen nu blevet
mulig at forcere tørskoet - og snart i forbedret
belysning.

Kommende reparationer vil blandt andet være
udbedringer af fugtskader i ergometerrum ud mod
vandsiden.

Som nævnt kræver en så gammel bygning uafbrudt
vedligeholdelse og reparationer. Er der noget, der
ønskes lavet - el ler andre ideer ti l bygningen -, er
medlemmer velkomne ti l at sende en mail ti l :

Husforvalter@danskestudentersroklub.dk

Hans Søndergaard

Tegning: Peter Munch Jørgensen
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Materieludvalget oplever fantastisk opbakning
omkring materiel let fra en stor skare gode
rokammerater. I , der bare reparerer skadede både
og dukker op, når materielforvalteren kalder, skal
have tusind, tusind tak. Ikke blot fra
Materieludvalget, men fra alle jeres ro-kammerater,
der altid kan komme på vandet. I forbindelse med
jubilæet kom gamle medlemmer og roste
bådparkens stand. Stolt blev jeg. Æren er jeres.

Det betyder jo så, at vi i år har haft færre (som ikke
er det samme som ingen) problemer med at finde
sædepladser nok på de allermest travle ro-dage
over sommeren.

At vi har haft færre skadede sæde-pladser end
tidl igere skyldes også, at de fleste
sommervedligeholdsdage i år har været godt
besøgt. Vi har lavet l idt flere af slagsen og såsom ½
dage. Sådan en søndag-eftermiddag i godt selskab
over l idt bådarbejde har vist sig at være en
strålende ide. Tak for det.

Den store opbakning ti l trods har materieludvalget
haft utrol igt svært ved at finde medlemmer, der vil
være med i udvalgsarbejdet. Det spænder
selvfølgelig ben for en del projekter, og det hele
kører ikke helt så smooooth, som vi ønsker.
Materieludvalget når det, vi når, med de
medlemmer, vi er.

I løbet af året er det dog lykkedes at få 3 nye
medlemmer. På sidste generalforsamling scorede vi
Helene Bjerg Holm. STOR gevinst l ige fra start. Vi
plejer at sige, at det tager 1 år eller 1 ½ at få overblik
over arbejdet i udvalget. Helene tog fat fra dag 1 .
Hurra. Jesper Mil lung, Mr. Kajak, er også indtrådt i
udvalget. Bl.a. for at vi sammen kan organisere
vedligehold af kajakker, og så er han super-skarp ti l
alt fiber-arbejde. Årets, i Materiel lets øjne, super-
kanin, Lee Kofoed Harborg, er også kommet med i
udvalget. Hun løfter også fra dag 1 . Som datter af
en bådebygger har hun gode kontakter, og hendes
energi er der vist ingen, der ikke opdager. Hjertel ig
velkommen ti l jer 3. Må I holde længe, længe, længe
sammen med den gamle garde bestående af Asger
Tønnesen, Erik Koch Rasmussen og Jørgen Elgaard
Larsen. Sidstnævnte fungerer i praksis som co-
forvalter. Uden ham havde jeg ikke siddet her så
længe.

Niels Bak Henriksen har i sommer trukket sig fra
udvalget. Da jeg overtog posten her, lovede du at
sidde mindst 2 år. Du holdt længere end det. Tusind
tak. Din indsats og viden har været guld værd, og
jeg er imponeret over, at du har magtet det samtidig
med Langtursudvalget, Nordhavns-tunnelen og
Havne-udvidelsen.

En af mine betingelser for at sti l le op ti l endnu et år
som materielforvalter er, at vi får en styregruppe ti l
at køre vintervedligeholdet. Gruppen er i skrivende
stund under konstruktion. Jeg vil være en del af
gruppen som videns-overfører, så denne vinter
bliver vinter-vedligeholds-arbejdet kørt videre i
samme spor som de foregående år. Mit håb er, at
styregruppen fortsætter næste år, således at alle de
gode ti ltag, Materieludvalget har fremtryl let, ikke
forsvinder ind under gulvtæppet, og så næste vinter
har nye øjne måske flere ideer ti l forbedringer.

En af de ting, der er helt, som det plejer, er, at
opstarten af vintervedligehold er l ige så tung og
træg som det plejer. I skrivende stund (ultimo
september) er der slet ikke bådformænd nok.

Materielforvalter Anne Yde arbejder for fuld skrue
Foto: Anne Yde
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Planen er, at de både, det lykkes at få bådformænd
ti l , får slot-tid i bådhals-gangene. De, der ingen
bådformænd får, overvintrer uden vedligehold på en
hylde og kommer ikke på vandet, før et vedligehold
er gennemført.

Svanemølle-outriggerne er afleveret i bådhallen
efter Hjelmsjö- lejren, så roprotokollen er fuld af
skadesmeldinger. De både bliver gennemgået og
vedligeholdt i løbet af apri l måned, før scullerskiltet
ryger ned.

Vores trai ler blev jo påkørt på vej ti l det sidste LDK-
ræs i Sønderborg. Heldigvis slap både vores
chauffør og lastbilchafføren med skrækken, og der
skete kun materiel le skader. Pyh! Ull og Fenris fik
l idt lak-skader. Hu og Ask slap forholdsvis bil l igt,
men skal på værft for at blive klar ti l kamp igen.
Traileren. Den ligner det skæve tårn i Pisa.

De coastal-2x, vi indkøbte sidste sæson fra Mats
Leo i Sverige, er stadig ikke fuldt ro-bare. Der
dukker hele tiden nye konstruktionsfejl op, og
skader lappes, så de ikke holder. Er der nogen, der
er blevet særligt glade for den svenske model, må
jeg beklageligvis meddele, at dem køber vi nok ikke
flere af. I stedet har vi i år via Thomas Ebert indkøbt
2 stk. portugisiske C2x. Bådene er l idt mere levende
end Eurofusion (de blå), men så jo også lidt
hurtigere. Stor ære ti l Martin Schjerning for arbejdet
med indkøb og reklamation af coastal-bådene.

De, der ror mest coastal, har organiseret
vedligehold-hold omkring alle coastal-bådene
således, at de skader, der opstår over sommeren,
hurtigt bl iver lappet. Stor tak for det. Har man en
yndlingsbåd, er den slags ti ltag meget velkomne.

Lars Haut hjælper os med driften af vores
motorbåde, og de har kørt forholdsvis problemfrit
(igen ikke helt – men næsten og godt i forhold ti l
tidl igere år). Der er blevet lavet l idt ændringer på
Gummitogo, så balancen i båden er bedre, og

ændringer på bådvognen er også på vej.

Der bliver roet forholdsvis fl ittigt fra forposten, og
stedet har fået sin helt egen ti lsynsførende, Kenneth
Darre. Der er også kommet adgang ti l toi let derovre.
Nøglen hænger i den ene container. Igen ti l vinter
kommer vi ti l at proppe stedet med både, så vær nu
forsigtige, når I tager både ud og ind. Men hav
nogle gode vinter-ture derfra.

Endelig har vi fået værftet op at køre efter
ombygningen. Der er stadig rodet, men som nævnt
l ider materieludvalget af mandskabsmangel, så ting
tager tid. Men det virker. Vi begrænser medlemmers
adgang derti l ti l et absolut minimum, fordi der står
så farl ige maskiner derinde. Maskinerne vil dog blive
forsynet med hængelås så det bliver muligt at
vintervedligeholde et par både derinde. Vi får brug
for al den plads, vi kan finde.

Denne vinter sender vi ingen både ud af huset. Det
har vi gjort de to sidste vintre, og hver gang har vi
fået bådene retur, uden at de er helt ro-klare, men ti l
gengæld temmelig utætte. Akademiker-hænder eller
ej. Det bliver altså langt bedre og tættere, når vi gør
arbejdet selv. OG langt bil l igere. Svære
værftsopgaver skal vi dog ikke ordne selv – med
mindre nogen af vores dygtige rokammerater gerne
vil . Det er farl igt at nævne navne, for så glemmer
man nogle. Derfor blot TUSIND TAK til dig, der har
løst en opgave i bådhallen. Kæmpestor som li l le og
let. Alt er skønt. Alt gør vores liv i vores ro-klub
skønnere.

Med mindre andre melder sig som kandidat ti l
materielforvalterposten, ser jeg ser med bævren
frem til endnu et år på posten.

Anne Yde

Værksted under ombygning
Foto: Kasper Haagensen

En god dag i klubben
Foto: Kasper Haagensen
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1 50-året har på det organisatoriske område været
en højbølget affære, men på det sportsl ige niveau
har bl.a. årets kaniner gjort, at 201 7 har været en
forbedring i forhold ti l sidste år.

På det organisatoriske niveau har vi haft en del
omskiftninger i løbet af året, både i
sportsroningsudvalget selv, men også blandt
trænerne. Christina Bøje måtte trække sig, da
hendes job besværliggjorde, at hun kunne give
sportsroningsudvalget den tid, hun mente den
fortjente. Kasper Haagensen trådte ind som vikar i
første omgang, indti l at Jan Pierrel Mikkelsen, efter
samråd med resten af udvalget, meldte sig som
tovholder frem til generalforsamlingen. De mange
skift gjorde, at vi ikke fik ti lrettelagt sæsonen
ordentl igt i foråret. Det gjorde også, at
sportsroningsudvalget ikke fik afstemt

forventningerne med nogle af trænerne, hvilket
afstedkom en konfl ikt, som det desværre ikke var
muligt at løse. Det er sportsroningsudvalget meget
kede af, da trænerne er en central del af at kunne
ti lbyde gode roti lbud ti l foreningens roere.

Vi har også sagt farvel, som træner, ti l en af
klubbens helt store personligheder.
Sportsroningsudvalget vi l gerne takke Jonathan
Winn for den store indsats, han har lagt i de sidste
par år for at gøre POP en succes. Jonathans
stræben efter at gøre POP konkurrencedygtige ti l
både SPP og LDK har været en gave for klubben.
Hans evner inden for de sociale medier har også
gjort, at man har kunne følge POP’s udvikl ing på
ugentl igt basis. Det er så svært at erstatte
Jonathan, så vi nu har ansat to trænere på POP.

LRK finale i Sønderborg.
Foto: Mette Bacher
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Da vi al l igevel skulle have nye trænere, mente
sportsroningsudvalget, at det kunne være en ide at
løse et problem, som er opstået i forbindelse med
coastal-ti lbuddet i år. Da vi har et begrænset antal
coastalbåde, var det svært for folk, som vil le
begynde på coastal, at få plads, samtidigt med, at
vi kunne give dem, der vil le ro kaproning, et seriøst
ti lbud. Det blev derfor besluttet at flytte kapronings-
coastal ti l tirsdag og torsdag, sådan at POP kunne
få adgang ti l coastalbåde igen, og at vi derved
kunne få skabt en indgangsplatform ti l
coastalroning. Da der også var flere og flere
POP’ere, syntes vi også, at det vi l le være passende
at hyre en træner, som kunne bruge noget af sin tid
på POP.

Vi har derfor i dag følgende trænerstab: Sebastian
Petterl in, som er kommet fra USA, som står for POP
indti l i hvert fald oktober, og Timothy, som deler sin
tid mellem POP og kaproningscoastal.

På kaproningscoastal og med assistance fra
førnævnte Timothy har vi med glæde fået ti lgang af
Andreas Sloth, som har været kendt på Bagsværd
og som er sprunget ti l som træner på
kaproningscoastal.

På Inka har Henrik Asmussen og Bøg Mosegaard
fortsat deres trænergerning med stor succes, hvor
alle danske mesterskaber er blevet forsvaret, det er
meget imponerende, at man med udskiftning på
holdet kan blive ved med at producere danske
mesterskaber. En meget stor tak for det, skal lyde
fra sportsroningsudvalget.

I år valgte Dorthe Jørgensen og Samantha Robbins
at melde sig frivi l l igt som ræserkanintrænere. Det
har de gjort med stor entusiasme og viden, ti l stor
glæde for ræserkaninerne. Trænerne har gjort det
med så stor succes og ambition, at
Svanemøllesræset ikke var nok for at sti l le
ræserkaninernes medaljetørst. Tak for indsatsen,
klubben har brug for folk, som sti l ler op som
trænere og gør en indsats for nye såvel som
garvede roere.

Fra sportsroningsudvalget skal der lyde en stor tak
ti l trænerne, som måske ikke har arbejdet under de
forhold, man har kunnet ønske sig i år. Vi håber i
samarbejde med jer at gøre det bedre ti l næste år.

På det sportsl ige plan har det 1 50. år på mange
niveauer været et succes-år.

I LDK-regi forsvarede Tanja Nors Tardrup, Samantha
Robbins, Cecil ie Lützen Søltoft og Stine Rosbjerg
Damernes Danmarksmesterskab, som efterhånden
er blevet en DSR-tradition.

Rasmus Stie Christensen, Nicolai Møller Andersen,
Kasper Winther Jørgensen, Jesper Christensen og
Henrik Mortensen hjemførte for andet år i træk, i år
med maksimum point, det danske mesterskab for
herrer. Også en suveræn flot præstation. Det blev i

år ikke ti l sølv på herre- eller damesiden, da
naboerne sti l lede op og gav DSR kamp til stregen.
Det glædelige ved dette var, at DSR rent faktisk fik
modstand i år, da Kalundborg ikke sti l lede op, og
det er en god ting, at KVIK har fået mod på LDK. Et
mesterskab er sødere med modstand. Desuden
slap Kasper derfor også for at give pandekager i
denne omgang, men Inka håber at tage revanche ti l
næste år.

Stadig inden for Inka-regi deltog man også i år på
kortbanemesterskaberne, hvor DSR gjorde rent
bord og vandt forbunds-mesterskaber i 2-åres
inrigger 1 000 m. Disse blev hjemført af Tanja Nors
Tardrup, Cecil ie Lützen Søltoft og Cecil ie
Albrechtsen(cox) hos damerne og for herrerne af
Lars Fjord Garvey, Kasper Winther Jørgensen og Ida
Eltorm (cox).

DM i 2000 m i 4-åres inrigger blev også DSR’s i år,
efter hvad den tidl igere OL-medaljevinder Kasper
Winther Jørgensen kaldte for de længste 2000
meter, han nogensinde havde roet, i smukt
samarbejde med Henrik Mortensen, Nicolai Møller
Andersen, Jacob Jespersen og Cecil ie
Albrechtsen(cox).

Det skal nævnes, at man både ti l LDK og DM i
kortbane havde glæde af nogle modige kaniner,
som sti l lede op ti l kamp. Det var flot, at
ræserkanintrænerne havde givet kaninerne mod nok
ti l at sti l le op, og at Inka trænerne sørgede for god
opbakning ti l projektet. Det er flot, at DSR samlet
kan give nye medlemmer lyst ti l at konkurrere på
klubbens vegne.

Når vi nu er ved kaniner uden for vante vandgange,
skal det også nævnes, at DSR for første gang i 1 1 år
hjemtog kaninkonkurrencen ti l SPP. Titlen blev
hjemført af Tais Vincent Bjerregaard Jensen,
Sebastian Seitz Rasmussen, Martin Eriksen, Morten
Nielsen og Frederik Fabricius Clausen, sammen
med styrkvinder og -mand Louise Ruby, Mette
Nyrup og Jesper Christensen. Forhåbentl igt starten
på en god tradition og endnu et flot resultat skabt af
Samantha Robbins og Dorthe Jørgensen.

På SPP har det overordnede antal roere desværre
været faldende i år, det kan der være en del
forklaringer på, men sportsroningsudvalget vi l gøre
det en del af sin målsætning at få så mange, man
kan, på vandet, specielt når der er et LDK-løb hos
DSR i 201 8, hvor sportsroningsudvalget håber, at så
mange som muligt vi l sti l le op.

Kapronings-coastal har i år haft en turbulent
periode, og i denne kontekst står de opnåede
resultater endnu stærkere. Holdet har sæsonen
igennem mødt talstærkt frem til de mulige
coastalregattaer og –kaproninger i Danmark. Hold-
og konkurrenceånden er blevet holdt ved lige ved
deltagelse SPP-løbene i Hellerup og i Sydhavnen
gennem sæsonen, hvor forskell ige mix-
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konstellationer i C4x+ har kæmpet med og mod
hinanden internt - og har skiftedes ti l at vinde.
Coastalholdet har været repræsenteret ved alle 8
afdelinger af SPP i denne sæson, og det har været
med flot deltagelse af op ti l 3 coastalbåde fra DSR i
flere af afdelingerne. I den samlede sti l l ing i SPP-
coastalkonkurrencen blev det ti l en flot sejr og
førsteplads ti l DSR ”Hold A”, med DSR ”Hold 1 ” l ige
i hælene på en samlet 2.-plads. Til l ige deltog
coastalroerne i august måned Nordsjællands
Coastal Regatta i Humlebæk og LDK-afdelingen
”Port of Copenhagen” i Københavns Havn. Ved
begge lej l igheder blev det ti l flotte præstationer og
medaljer.

Ved Danish Open Coastal Rowing (det uofficiel le
DM i Coastal) d. 2. september præsterede de 1 3
coastalroere fra DSR, der var afsted, at sti l le med
1 2 både ti l start, fordelt på 8 løbsklasser i C1 x, C2x
og C4x+. Især på damesiden og i mix-
konstellationerne var DSR stærke, og det blev ti l
sejr i CW1 x, CW2x, CW4x+, Mix-C2x og Mix-C4x+.
Samlet blev det ti l 5 førstepladser og 3
andenpladser, hvi lket afspejlede sig i en eller flere
guldmedaljer ti l Kate Petersen, Jul ie Schou, Ragna
Sigurðardóttir, Lea Hansen, Margit Haahr Hansen,
Sune Scheufens, Mette Gissel Ovesen, Martin
Schjerning og Asger Tønnesen.

Coastal VM afholdes i år i på Geneve-søen med
udgangspunkt fra franske Thonen. Coastalholdet og
DSR vil her være repræsenteret i CW2x (Kate
Petersen og Julie Schou) og i CM1 x (Martin
Schjerning og Michael Borg. Michael vi l dog ti l VM
repræsentere Malta). Som forberedelse ti l Coastal
VM tog Kate Petersen og Julie Schou i september ti l
Barcelona for at få l idt international løbserfaring ved
at deltage i Barcelona Skyline Coastal Rowing
International Regatta. Her blev det ti l en
overbevisende DSR-sejr i CW2x.

Til Svanemølleregatta/ræs vandt DSR alle løb
bortset fra 2-åres inrigger, bestyrelsesløbet (med
meget l i l le margin, og ja, vi blev diskvalificeret fordi
der var for mange af det stærke (kvinde) køn med i
båden, og Svanemøllesi lden. Spejlet,
Bolscheglasset og Damepokalen endte hos DSR,
og en tak ti l kaniner på alle både og deres
rokammerater for fl ittig træning igennem
sommermånederne. En stor tak ti l al le, der deltog
og især ti l al le, der kom og heppede. Det gør en stor
forskel for roerne, at der bliver råbt fra sidelinjen, så
vi håber på endnu flere ti lskuere ti l næste år. Det er
også sportsroningsudvalgets ambition at inspirere
KVIK ti l at invitere alle klubber i Svanemøllen, og
hvis ikke næste år, så i 201 9 at kunne gøre det.

Hvad vil Sportsroningsudvalget næste år?

Opnå en god kommunikation med trænerne, sådan
at vi tidl igt kan få planlagt rosæsonen, fordeling af
både og aftaler om motorbåde. Samt at vi får
forventningsafstemt omkring holdene og hvordan
de trænes.

Gå i dialog med SPP-arrangørerne om, hvornår SPP
løbende bliver lagt i forhold ti l andre arrangementer,
sådan at DSR kan sti l le talstærkt op.

Få udviklet flere trænere. Det vi l le være godt, hvis
der var en trænerudvikl ing hos DSR, så flere skuldre
kunne bære trænergerningen. Det kan være tungt at
stå alene med ansvaret, og desuden bør en løbende
strategi for trænerudvikl ing være en del af enhver
frivi l l ig klub. Vi skal give folk lyst, lov og inspiration
ti l at bl ive trænere i DSR.

Få arrangeret et godt regatta 201 8. Og her skal lyde
en bøn eller en advarsel. Sportsroningsudvalget
kommer ikke ti l at stå for dette alene. Vi vi l gerne
have en kulturændring i klubben, hvor det ikke er
udvalgsfolkene alene der står for denne type
arrangementer. Hvis vi skal arrangere regatta er det
nødvendigt, at især folk fra Inka, Coastal og POP,
men også andre DSR medlemmer, bakker op om
arrangement. Når man er ude ti l LDK-arrangementer
i de mindre klubber, er der et væld af frivi l l ige ti l at
stege pølser, hive både op fra vandet, sælge mad,
udlægge og indtage ruter. Der kommer også ti l at
være en afsluttende fest, og her vil vi gerne vise, at
DSR er den største klub i DK med de bedste
medlemmer. Sportsroningsudvalget er nødt ti l at
have opbakning fra resten af klubben i så fald at vi
skal leve op ti l ambitionsniveauet, klubben ellers
har.

Sportsroningsudvalget varmer sig i den kommende
kolde tid over de flotte resultater i 201 7 og håber at
vi når de samme højder i 201 8. Det kan kun ske ved
fælles hjælp.

Christina BøjeJulie og Kate til coastal-VM på Genevesøen
Fotograf ukendt
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Først og fremmest hjertel igt velkommen i DSR til
al le årets kaniner! Vi håber, at I sommeren igennem
har haft en masse sjove og lærerige timer på
vandet, og vi glæder os ti l mange flere fantastiske
oplevelser med jer.

I skrivende stund har vi denne sæson fået 205 nye
klubkammerater, hvoraf de 1 60 har taget fat på
inriggerroningen. Ultimo august er antallet af nye
roretter derfor 76, og det endelige tal kommer
formentl ig ti l at l igge på lidt under hundrede –
omkring 1 5 lavere end sidste år. En instruktionstur
er i snit 7,3 km, og den samlede distance for alle
instruktionsture bliver godt og vel 3.000 km.

Da det nu er muligt at begynde i klubben for først at
ro kajak, håber vi, at en masse af årets pingviner
også har lyst ti l at prøve kræfter med
”baglænsroning” – vi vi l i hvert fald stå klar ti l at
byde jer velkommen ti l god instruktion i ergometer,
når indendørssæsonen begynder ti l oktober.

Ergometerinstruktion. I den forgangne vinter bød
Instruktionsudvalget netop velkommen ti l
indendørsinstruktion om søndagen. Nicolai Møller
Andersen stod for planlægningen og fik hjælp på
gulvet af både nye og erfarne instruktører. Tak ti l jer,
der hjalp med. Særligt instruktionen for let øvede
var så populær, at det ti l tider kneb med
ergometerpladserne. Vi håber, at l ige så mange vil
komme for at modtage instruktion denne vinter!

Infoaftener. På grund af beskeden succes ved
tidl igere års åbent hus-dage valgte vi i år at
fokusere på infoaftenerne. Indti l videre har vi afholdt
fire styks med fint afkast i form af nye medlemmer,
og der er allerede planlagt flere infoaftener før
vinteren. Vi har plads ti l mange flere nye roere, så
invitér endelig dine venner og bekendte ti l god
vintertræning. Du kan finde mere information om
datoer, plakater mm. på hjemmesiden.

Herudover vil DSR ti l efteråret være repræsenteret
ved andre arrangementer, som i skrivende stund
endnu ikke har fundet sted, l igesom vi håber i
samarbejde med andre udvalg at kapre flere
medlemmer blandt byens mange nye studerende,
så DSR igen kan blive synonymt med et godt og
sundt studiel iv.

Instruktion på vandet. Som instruktionsrochef er
det umuligt ikke at blive imponeret over det kæmpe
stykke arbejde, som klubbens mange instruktører
lægger. Over 50 medlemmer deltager i instruktionen

af kaninerne, og mange er særdeles fl ittige og bliver
således en stor og vigtig del af kaninernes indtryk af
og inklusion i DSR. I fungerer alle i høj grad som
ambassadører for klubben, introducerer rotekniske
termer samt inviterer ti l fester, træningshold og
aftensmad på førstesalen. I er med andre ord
afgørende for, at man kan føle sig velkommen som
ny roer i DSR. Stor tak ti l jer al le!

I DSR holder vi et højt niveau i vores instruktion. Det
kan vi godt være stolte af. Vi kan dog sagtens blive
endnu bedre, og som instruktør er der rig mulighed
for at komme på kursus og få opdateret sin viden.
Desuden er den årl ige instruktøraften en oplagt
anledning ti l at dele erfaringer med de andre
instruktører og koordinere sæsonens indsats, så
kaninerne oplever en så ensartet og kompetent
instruktion som muligt. Vi håber derfor på flere
deltagere ti l næste år, så vi sammen kan gøre
instruktionen endnu bedre.

I år har vi som noget nyt forsøgt os med ti lmelding
på Groupcare ti l både inden- og udendørs-
instruktion. Det har fungeret ganske fint, og
rovagterne har haft mere end vejrudsigten at
forholde sig ti l , når de skulle beslutte, hvorvidt flere
instruktører skulle indkaldes. Igen i år var det
Nicolai, der stod for at lægge vagtplanen. Selv om
instruktørkorpset er dygtigt ti l at springe ti l med kort
varsel, er opfordringen endnu engang at melde
ti lbage ti l Nicolai i god tid og skrive sig sine vagter
bag øret – eller i kalenderen.

Jubilæumssæsonen bød naturl igvis også på roferie i
Hjelmsjö-lejren, og Dorte Schnack havde rekrutteret
Jan Pierrel Mikkelsen, Jens Voigt, Ida Eltorm, Rune
Gärtner og Svend Frydendahl ti l at hjælpe med de
svære første scullertag i søndagene før lejren. Trods
manglende vedligehold af scullermateriel let og
mangel på instruktører efter lejren blev 1 2 roere
introduceret ti l at ro med to årer.

Styrmandsinstruktion. Ingen sæson uden nye
styrmænd! Opfordringen er klar: Går du med en
styrmand i maven, så tøv ikke, men meld dig ved
førstkommende lej l ighed ti l et af de
styrmandsteoretiske kurser, som Henrik I .
Jørgensen afholder med stor kompetence, nu med
støtte fra Lars Fomsgaard, som særligt har bidraget
med en kajakroers synsvinkel. Stor tak ti l dem
begge.

Mindst l ige så stor tak skal lyde ti l al le de praktiske
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styrmandsinstruktører, som møder op på pontonen i
sol og regn for med kyndigt blik og vejledning at
lære os andre, hvordan en ordentl ig ti l lægning
styres i hus. Det er et kæmpe stykke arbejde, som i
år er blevet udført af Christen Krogh, Pia Åbo
Østergaard, Lone Haulund, Astrid Munksgaard,
Henrik Boensvang, Mads Vogelsang, Jens Voigt
Smidt, Poul Danstrup og Jens Scherfig. Har du mod
på at prøve kræfter med skridtet efter
kanininstruktion, vi l nye medinstruktører blive budt
varmt velkommen og hjulpet i gang. Årets kaniner
har været fl inke ti l at melde sig ti l , så vi har også
virkelig brug for din hjælp, uanset om du kan tage et
helt hold selv eller ej.

Med kun omkring et dusin nye styrmænd dette år
har klubben virkelig brug for, at mange flere melder
sig under standerne. Styregruppen for
styrmandsinstruktionen har sammen med Niels
Elgaard Larsen derfor taget initiativ ti l en it-løsning,
som vil gøre det nemmere at danne styrmandshold.
Glædeligvis har vi for første gang i en årrække
uddannet nye otterstyrmænd, for flere
veluddannede styrmænd er simpelthen en
forudsætning for, at vi også i fremtiden kan komme
ud at ro.

Introfest og kanindåb. Til årets introfest var S'et i
DSR sparet væk, og klubhuset forvandlet ti l tv-byen
for en aften. Der var dog ikke af den grund tale om
genudsendelser af hverken underholdingen eller
maden, og i festl igt lag fik kaninerne viden om både
den sagnomspundne sten ved Knud, bøjer og andet
praktisk.

Til enhver rosæson hører naturl igvis et besøg fra
selveste Kong Neptun med hele sit frygtindgydende
følge, og Christian Grønne og Svend Frydendahl,
som stod for årets dåb, har heldigvis kontakterne i
orden, så årets kaniner kunne kaste ørerne af sig på
behørig vis. Dagen løb af stablen med hjælp fra de
andre udvalg, og aftenens fest var arrangeret af
sportsronings- og kajakudvalgene. Her gjorde den

høje Kong Neptun modvil l igt dagens anden entré,
denne gang i selskab med sin yndige datter. Havets
hersker var dog nådig overfor de skulkende kaniner
og gav de kommende roere to valgmuligheder for at
vise deres hengivenhed; kun formanden, som ikke
før var blevet døbt i DSR, valgte mulighed nr. et.

Ikke mindst var det også ti l dåbsfesten, at årets
instruktør blev fundet. El ler rettere sagt, årets
instruktører! Kaninerne havde nemlig afgivet l ige
mange stemmer på Kenneth Darre og Samantha
Robbins, som begge har leveret en stor indsats
gennem både instruktion og ræserkanintræning.
Til lykke ti l dem begge.

Sluttel igt må vi dog sande, at kun et fåtal af årets
kaniner havde valgt at deltage i dåben. Vi håber
derfor, at I al le vi l fortælle kommende medlemmer
om denne fornøjel ige og enestående tradition, så
hele næste sæsons kaninkuld kan have en ligeså
sjov oplevelse, som de mange før dem.

Udvalget. En stor tak går også ti l det
hårdtarbejdende instruktionsudvalg, som i år
desværre har måttet tage afsked med Lene Boisen,
Marianne Stæhr Olsen og Rasmus Solbjerg Stie
Christensen. Til gengæld har udvalget fået nye
kræfter ti lført med Karen Rasmussen, Ragna
Sigurðardóttir og Sonja Bloch som slutter sig ti l
Christian Strøyberg, Christian Grønne, Dorte
Schnack, Henrik I . Jørgensen, Nicolai Møller
Andersen, Steen Knudsen, Svend Frydendahl og
undertegnede.

Til slut en opfordring ti l at skrive ti l
instruktion@danskestudentersroklub.dk, hvis du
gerne vil give en hånd med ti l kanininstruktion,
styrmandsinstruktion, arbejdet med at hverve nye
medlemmer, el ler vi l arrangere en rotur i DSR, næste
gang du og dine kolleger skal ruskes sammen.

Med ønske om en god vintersæson

Martin Grand Ast

Erika kommanderer kaninerne til det første 'Det er vel!'
Foto: Steen Knudsen
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Langtursroningen er DSR's klister. Sammen med
andre fællesture som gril lroning og måneskinsture,
så er det her, vi mødes, ror med andre end vores
sædvanlige makkere og har oplevelser på tværs af
de daglige træningshold. Det er et af de steder, vi
bl iver ti l én klub.

Det ses blandt andet i statistikken over dem, som
melder sig ud. Af alle DSR's aktiviteter er der én,
som tydeligt skil ler sig ud: langturene. Roere, som
er med på langture, bl iver i DSR.

Så alene af den grund er der god grund ti l at sætte
fokus på at få flere af medlemmerne med på tur.
Den anden grund er naturl igvis, at det er en helt
særlig oplevelse at ro langs Møns Klint, drikke
landgangsvin med sine rokammerater på bredden af
Mosel el ler runde Kronborg i en coastal i barsk
vand. Det er oplevelser, man skal unde sig selv.

Årets to højdepunkter har været ferieturene ti l
skærgården ved Marstrand i jul i og ti l Tolo i
Grækenland i september. Begge ture var helt fyldte,
og de havde også en del roere med, som var på
deres første langtur. Smukke og solfyldte og en
fantastisk oplevelse for dem, som var med.

Men når vi kigger ud over hele året må vi desværre
konstatere, at langtursaktiviteten igen i år har været
l idt faldende. Der har været færre både afsted, og
der er roet færre langturskilometer.

Det er ikke opslåede ture, der mangler. Der var
opslåede klubture i både påsken i Berl in, i pinsen og
Kristi himmelfartsferien og i to weekender før og
efter sommerferien, men det var mindre hold, der
tog afsted end tidl igere, og med undtagelse af de
lange ferieture har der ikke været så mange nye
langtursroere med. Også kaninlangturen havde lidt
mindre opslutning end tidl igere år, og den –
indrømmet lidt vi lde – satsning med en 1 50-

kilometer jubilæumstur måtte desværre aflyses.

Der er formentl ig flere årsager. Flere af turene blev
meldt ret sent ud, og folk, der ikke så tit tager
afsted, skal nok bruge lidt længere planlægningstid.
Så det vi l vi gøre noget ved.

Vi vi l også fortsætte arbejdet med at synliggøre
langturene så meget som muligt. Det gælder over
for nye medlemmer ved infomøder, ti l kanindåben
m.m., men også over for klubbens øvrige
medlemmer. Der er som regel masser af interesse,
når vi taler om turene, men rigtig meget af roningen i
DSR foregår på de faste træningshold, og derfor
skal vi have folk ti l at tænke lidt ud af boksen, for at
de melder sig på.

Og så vil jeg også gerne lige gentage, at det er helt i
orden at lave ture, som ikke bliver slået op. Ligesom
man gør det i det daglige hjemme fra DSR, er det
naturl igvis helt i orden at lave en tur med sine
bedste rovenner. Eneste krav er, at der er en
langtursstyrmand med i båden – det behøver ikke
engang at være ham eller hende, der arrangerer. Så
kom bare i gang – der er smukt derude.

Og så kan I godt allerede sætte kryds i kalenderen i
Kristi himmelfartsferien og i pinsen. Vi ved ikke
endnu, hvor turene kommer ti l at gå hen, men der
kommer ture. Hold også øje med opslag om
sommerferien.

Tak ti l udvalget for deres arbejde gennem året, tak
ti l dem, der hjalp os med at arrangere hjælperfest
og ikke mindst en stor tak ti l dem, som har
arrangeret ture i årets løb. Uden dem, ingen
langture.

Niels Bak Henriksen

80 roere har deltaget i langture i 201 7

Til sammen har de roet 261 8 langturskilometer (31 30 i 201 6)

I alt har 53 både har været afsted på langtur (65 i 201 6)
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Langtur til Gøteborg
Foto: Niels Bak Henriksen

Sommerlangturen 2017 gik til den danske roklub i Tolo, Grækenland
Foto: Lars Bundesen
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201 7 var året efter OL, og året, hvor der for alvor
bliver sadlet om i dansk toproning på både dame og
herrer siden. De lette herrer i guldfireren er skiftet ud
med en stor tung trup af herreroere. Her har DSR
været dygtige og en smule heldige og allerede sat-
set på tung roning for næsten 1 0 år siden. Derfor er
vi i 201 7 storleverandør af tunge herrer ti l landshol-
det. På damesiden er der kommet nye kræfter ti l ,
efter at nogle af de garvede har lagt åren på hylden.
Det var også året, hvor vi på damesiden så en ny
konstellation i form af Lærke Berg Rasmussen &
Christina Juhl Johansen, der skulle følge op og væ-

re det nye hold i damernes 2-.

I 201 6 kunne kaproningschefen berette, at Sverri
Nielsen havde sat ny mesterskabsrekord i ergome-
ter-DM, i 201 7 gjorde Sverri nøjagtig det samme og
barberede et par sekunder mere af, så tiden i 201 7
blev 5.49,2. De næste 4 pladser blev også besat af
DSR-roere, således at top 5 var rent DSR.

Allerede weekenden efter ergometer-DM kom den
første træningslejr for kaproerne, her tog alle, der
ikke var med landsholdet på skitræningslejr, mod
Præstø og deltog i en weekend med stort fokus på

Junior A pigerne vandt 4x ved DM 2017. Fra venstre: Amalie Riff Brems, Mathilde Kiilsgaard, Cecilie Gierke og Anne Katrine
Kiilsgaard
Foto: Mette Bacheer



21DSR NR 4 | November 201 7 |

det mentale aspekt af det at være kaproer. Roerne
indgik i mange temmelig l ivl ige diskussioner og op-
gaver facil iteret af Jacob Jespersen & Mette Dyr-
lund suppleret af gode indspark fra Kasper Jørgen-
sen. Det blev også ti l en del træning indendørs samt
et kursus i l ivreddende førstehjælp i svømmehal.
Kaproningstrænerne havde gode opgaver facil iteret
af Aletha Camil le Bertelsen, der brugte metoder,
man typisk ser i uddannelse af ledere i virksomhe-
der som Rockwool og Mærsk.

Årets første kaproning i Danmark er Odense langdi-
stance, her viste DSR heldigvis, vi kan andet end
ergometerroning, det blev ti l temmelig mange sejre
over de to dages roning. Medaljerne var godt fordelt
ud på senior- og juniorroere.

Juniorroerne skulle først i gang med de internatio-
nale konkurrencer i form af U1 9-EM, her var DSR
fint repræsenteret af Esben Søvndahl, Anne Katrine
Kii lgaard og Cecil ie Girke. Vi skulle dog hen ti l næ-
ste internationale opgave, før det blev ti l medaljer,
Hamborg regatta, hvor Esben vandt i 4-, samt Ama-
lie Riff Brems, der vandt i 1 x.

Weekenden efter Hamborg var det så Ratzeburg,
der fik besøg af DSR, her dominerede Mette Dyr-
lund i damernes 1 x og vandt begge dage.

Juniorpigerne drog ti l nordiske mesterskaber i wee-
kenden 1 7.-1 8. juni, en weekend, hvor der blev gået
godt ti l den i klubhuset og DSR fejrede 1 50 års-ju-
bilæum. Pigerne bidrog heldigvis ti l festl ighederne
ved at vinde i 4x, hvor Anne Katrine Kii lgaard og
Cecil ie Girke stod øverst på podiet.

På damesiden opbyggede Henrik Mortensen på
ganske kort tid en rigtig god projekt båd i W4-med
blandt andet Astrid Steensberg, der tog ti l Am-
sterdam og vandt ganske suverænt. Båden kom
også ti l U23-VM i Plovdiv, hvor de desværre fik den
utaknemmelige plads lige uden for podiet på en 4.-
plads.

I år lå DM ganske tidl igt på sæsonen, hvilket gjorde
det svært for flere af kaproerne, da det koll iderede
med deres forberedelser ti l VM. Efter rådslagning
med trænerne blev det derfor besluttet at gøre mere
ud af at lave DM-forberedelserne hyggelige, men
hårde. Alle kaproere mødte derfor ind 8 dage før
DM-start ti l en træningslejr, der bestod af op ti l 1 4

pas på vandet på en uge, samt en masse god mad.
Maden gjorde det nemmere at få træningen ti l at
hænge sammen og bar heldigvis god frugt ti l selve
DM. Her vandt DSR på herresiden i 8’er, 4-, 4x, 2x,
1 x, og vi mangler således blot at vinde i 2-. Damer-
ne holdt sig heller ikke ti lbage og vandt i 4x, 2x,
JW4x. Vores inriggere viste igen, at vi også på kort-
bane er dominerende, og vi ryddede bordet for for-
bundsmesterskaber i herrernes 4’er inrigger, herrer-
nes 2’er inrigger samt damernes 2’er inrigger. I 4’er
inrigger sad endda kaproningstræner Henrik Mor-
tensen, der ellers ikke har deltaget i DM i ”et par år”.
Med alle disse sejre betød det at vi igen i år tog
mesterskabspokalen.

Kort tid efter DM drog landsholdet afsted mod VM i
Sarasota, Florida. DSR var særdeles stærkt repræ-
senteret, og ca. halvdelen af landsholdstruppen
bestod af DSR-roere. Desværre var de ikke de ene-
ste, der tog mod USA, en kraftig orkan ramte om-
rådet med de danske roeres træningslejr og gjorde,
at optakten ti l VM ikke var optimal. Det betød blandt
andet, at Mette Dyrlund havde det svært, da hendes
makker i 2x ikke kunne komme til træningslejren og
sad fast i Danmark. Heldigvis rystede det ikke DSR
roerne, der viste fine takter i al le løb, og viste de,
enten kan følge med verdenseliten, el ler har format
ti l at følge den ganske snart. Lærke Berg Rasmus-
sen & Christina Juhl Johansen endte øverst på li-
sterne af alle de danske roere i form af en flot bron-
zemedalje. Men også Lærkes bror, Tøger Berg
Rasmussen, viste, at det øgede fokus på tung ro-
ning allerede nu begynder at bære frugt. Med en flot
5.-plads i herrernes 4- præsterede båden langt over
forventning og giver godt med håb ti l fremtidige løb.
Tøger gjorde god figur på 1 ’er-pladsen i den nu ita-
l ienerriggede båd.

Alle de flotte resultater skyldes et langt kontinuerl igt
hårdt arbejde af hele organisationen omkring
kaproningsafdelingen. Jeg vil gerne sige særlig tak
ti l træner teamet i 201 7 bestående af Henrik Mor-
tensen, Nils Menke, Andreas Sloth, Rune Gärtner og
Jesper Krogh, der alle har lagt en stor indsats. Det
hele er som altid kun muligt grundet den fortsatte
støtte fra Ree’s legat. Samt vores samarbejde på
tværs med andre klubber og Danmarks Rocenter og
DFfR.

Martin Schjerning

DSR aktivitetskalender 201 7

November
Fredag 24. Generalforsamling

December
Lørdag 2. Julefrokost
Fredag 8. kl. 8 ti l lørdag kl. 1 2 1 .Sal udlånt

Sammensat af Kristine Dejgaard Thomsen og Birgitte Wraae Frydendahl
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Året, der gik, var præget af jubilæumsfejringer og
mange forskell ige ti lbud om roning fra de forskell ige
udvalg og medlemmer i vores roklub.
Motionsroningen har sat sig fast i roernes
bevidsthed – nye som gamle – og den største
glæde på motionsroningsfronten er den, at de
forskell ige sportsroere og kajakroere OG
polokajakroere har vist fanen og deltaget på
dagsture, langture og måneskinsture, og
motionsroningen har dermed fået den plads i
klubbens bevidsthed, som motionsroningen bør
have – nemlig, at den er med ti l at styrke
kammeratskabet i klubben. Tirsdagsroningen er
blevet en ti lbagevendende begivenhed for et
voksende antal af både motionsroere, som bare vil
ro en tur ud på det blå vand – og motionsroere, som
lige vil have finpudset rosti len med gode råd fra
Peter Dalgaard, som har båret tirsdagsroningen
gennem denne sæson med stort engagement. Jeg

vil gerne takke alle de roere, som har taget initiativ
ti l , at vi har haft mange gode oplevelser på vandet i
år – både de korte ture og dem med de sjove
overskrifter – ”Nak en skalp” og ”Nak en havn” – jeg
venter stadig i spænding på, hvem der har fået
nakket flest havne i sommersæsonen! Tak ti l
”Roning og Gril l”, ti l løvsprings- og løvfaldsturenes
mesterarrangør. Tak ti l styrmændene, som har
bakket op om motionsroningen, så vi kom af sted,
og tak ti l al le de motionsroere, som i årets løb selv
blev styrmænd! DSR er en klub, som altid har gang i
noget, og kunne jeg uddele guldmedaljer ti l
motionsroerne, så vil le jeg give en medalje ti l al le
dem, som inviterer ind i fælleskabet, og ti l
motionsudvalget, som er lige, som de skal være: Et
udvalg, som hver især giver det, de har lyst ti l
motionsroningen! Tak for en god sæson 201 7!

Marlene Evensen

Motionstur til Slusen
Foto: Nina Skanderby
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DM masters W4x 2017, Asta Øjvind, Waltraut Lissau, Birgitte Hanel og Regitze Siggaard
Foto: Søren Strange
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