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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.
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 1/10).
Genindmeldelse fra personer, der
har udmeldt sig af klubben inden for
de seneste 12 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: kon
tingent@DanskeStudentersRoklub.dk
Adgang til klubben sker ved
hjælp 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. 3219, konto nr. 3219944128. Når
depositum er modtaget, gøres brikken
klar, og du får besked på mail om
afhentning.

Stort til lykke til DSRs juniorhold i kajakpolo, som fik en fortjent 2. plads i den åbne turnering ved Helmond International
Tournament i Holland. Fra øverst til venstre ses det glade hold anført af coach Emma Riley, Magnus Krumme, Christopher
Scheibel Hedegaard, Sofia Le Andersen. Nederst fra venstre: Isabella Holdorf Petersen, Freia Brændholt
Foto: Gitte Rosenkranz
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Hvad kan roklubben gøre for mig?
Hvert år melder omkring to hundrede nye
medlemmer sig ind i Danske Studenters Roklub. Få
af disse har tidligere roet i en anden roklub og skifter
til DSR på grund af flytning el. lign.
Størstedelen kommer imidlertid til klubben uden
kendskab til roning. Det er især disse medlemmer, vi
henvender os til med denne artikel, men alle må godt
læse med.
Roklubbens bestyrelse og de mange udvalg
bestræber sig på at gøre karrieren i roklubben så let
som mulig. Vi har et veluddannet team af instruktører,
der kan instruere i såvel ergometer som robassin og
robåde. Derefter tager andre frivillige over og hjælper
de nye til at blive ræserkaniner, der i september
måned har til opgave at besejre naboklubben KVIK i
to venskabsmatcher i inrigger.
Når sæsonen er slut i oktober måned, har klubben
et bredt udvalg af tilbud i form af yoga, gymnastik,
ergometerroning og andre indendørs aktiviteter. I de
senere år har vi endog fået en vinterbadeklub, hvis

medlemmer hopper i vandet, når det er blevet koldt
nok. Vi har også en orienteringssektion, der råder
over eget klubhus ved Allerød. Herfra arrangeres
med jævne mellemrum orienteringsløb i Ravnsholt
Skov, ligesom orienteringssektionens medlemmer
deltager i åbne orienteringsløb.
Et medlemskab af roklubben er i stort omfang et ”tag
selv- bord”, hvorfra man frit kan vælge hvornår og
hvor tit, man vil benytte roklubben. Med en nøglebrik
til roklubben har man adgang alle døgnets timer i alle
årets dage.
Kommunikationen med roklubben foregår gennem
medlemsbladet, der udsendes fire gang årligt,
gennem hjemmesiden, Facebook og Groupcare.
Vi byder alle nye medlemmer hjertelig velkommen
– brug roklubben så meget, I vil, og gerne i mange år
ud i fremtiden.
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Dommerminder
En dommers syn på sagen

Gennem 44 år som dommer ved nationale og
internationale mesterskaber har Peter Jelsgaard sat
sit præg på utallige regattaer og med retfærd styret
slagets gang, når et løb blev skudt i gang. Og som
dommer i sportens verden skal man være frygtløs,
kunne skrue bissen på og uddele advarsler og
reprimander. Vi bringer her et lille udpluk af Peters
mange historier fra hans tid på søen.

Med Junior i tårnet med historiske konsekvenser
Min første internationale opgave var ved EM i
Moskva i september 1973, hvor det kommende
olympiske anlæg skulle stå sin prøve som egnet
rostadion. Det internationale forbund for rosport,
FISA’s daværende præsident, navnkundige Thomas
Keller, havde fået øje på mig, som vist nok må have
set meget ung ud i forsamlingen af de mere modne
dommere, for han introducerede mig til flokken som
”Junior”.

Han havde et kamera, som optog alle starterne.
Thomas Keller fik spolet filmen tilbage for at
checke fejlstarten. Starteren havde ikke opdaget
nogen uregelmæssigheder, men den var god nok!
Bådene blev kaldt tilbage, og der blev dømt omstart.
Herefter blev der, ifølge min erindring, indført den nu
obligatoriske funktion: Startdommer.
Naturligvis har tvivlen ramt mig en gang imellem. Jeg
har oplevet at godkende en start som startdommer,
hvor de fleste troede, der var ”tyvstart”. Imidlertid
skal man være opmærksom på, at starten går, når
starterens flag slippes – og ikke, når man hører
”GO!” I dag har de fleste anlæg holdere, der låser

En dag i EM-forløbet blev jeg overraskende stillet
overfor en ny og for mig udfordrende opgave, som
min chef ville have afprøvet: Dommer ved start. Jeg
troede, at jeg var blevet deklasseret til opholdet
ude ved startlinjen, men det viste sig imidlertid
at være en vigtig test-funktion, som skulle give
mulighed for at afsløre fejlstarter. Efter et par løb
blev det herrernes firer uden styrmand’s (M4-) tur.
Jeg befandt mig i et kontroltårn ved start, og havde
kontakt til starteren via et flag. Signalet lød: ”Êtes
vous prets?” - ”Partez!” - Er De klar? Start!
Og nordmændene havde lidt for travlt med at komme
af sted.
Jeg svingede mit flag for at markere tyvstarten og
tænkte samtidig: ”Det sker der sikkert ikke noget
ved…”
Og dog: En sort Mercedes 600 (venligst udlånt af
russerne til alle V.I.P’s) standsede brat op nedenfor
”mit” tårn, og ud fór Præsident Keller. Op ad
trappen, og hen til en russisk soldat der, til min store
forbavselse, for det havde jeg slet ikke bemærket,
sad og gemte sig under et tæppe ved mine fødder.
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I fuld ornat ved OL i Beijing 2008, klar til dagens opgaver
Foto: privat.

bådspidserne indtil starten går. Dermed elimineres
denne fejlkilde.

om tilsvarende episoder, som alle derfor er blevet
afvist.

Dramaet lurer altid i kølvandet på en dommerbåd

Jeg forlader mødet, og der voteres videre. Det
besluttes at acceptere rækkefølgen over målstregen.
Begge de implicerede hold samtykker, - de orker
simpelt hen ikke et omløb!

Min debut som international dommer ved VM i senior
A-klassen fandt sted i St. Cathrine’s i Canada i
1999 på det rostadion, hvor koryfæerne Niels Henry
Secher og Jørgen Engelbrecht vandt VM i deres
dobbeltsculler i 1970.
Banerne var udlagt på et afspærret stykke af
en flod, og der var utroligt mange vandplanter i
vandet. Vandplanterne var blevet beskåret inden
VM, men de trivedes så godt i det livgivende friske
vand, at de jævnligt måtte beskæres undervejs.
På dommermødet blev det derfor ekstraordinært
besluttet, at dommerne skulle lade det indgå i deres
afgørelse af løbene, om en båd havde været specielt
udfordret af planterne undervejs. Banedommerne
blev bedt om at indsamle beviser, (sea-weed:
søgræs m.m.) fra diverse bådes ror og finner. Ugen
igennem var der da også mange protester over ”seaweed”, men endnu ingen dommere havde haft held
med at indfange beviset.
Jeg fik tildelt finalen i damernes letvægtstoer uden
styrmand (LW2-). Fem både deltog. Zimbabwe på
bane 3, USA på bane 4 og Storbritannien på bane 5
førte feltet. Briterne forrest med en lille spids foran
USA og lidt efter lå Zimbabwe. Ved 1000 meter
mærket slår briternes båd et slag ud til siden, hvilket
bringer dem over på bane 6, og de mister deres
føring. De kæmper sig hele vejen videre mod mål
tilsyneladende besværet af ”noget”. USA vinder
løbet, efterfulgt af Storbritannien. Zimbabwe kommer
ind som nr. 3. Briterne protesterer over forløbet
og siger, at de har ”weed” under båden, og da jeg
undersøger deres båd, finder jeg beviset: En meget
stor klump grøde, som sidder fast i finnen.
Og nu lurer dramaet. Er VM-guldet på spil? Formand
for FISA’s dommerkomité, Børge Kaas kommer
sejlede hen til mig i sin motorbåd for at få detaljer.
Jeg forklarer, at jeg har vist rødt flag, som betyder:
”Jeg har ikke godkendt løbet”. Jeg har kontaktet
tidtagningen, der meddeler, at forskellen fra USA
ned til GBR er 0,69 sekunder. Det britiske mandskab
fortæller, hvad der skete i fuld overensstemmelse
med mine egne observationer. Derefter følger jeg
retningslinjerne fra føromalte dommermøde og
dekreterer: ”Omløb mellem USA og Storbritannien.”
De to mandskaber er kommet ind til præmiebroen,
netop som jeg er ved at fremlægge min afgørelse.
Begge hold er fuldstændig udasede. Min beslutning
bringes hurtigt videre op på top-niveau til FISA’s
præsident, Dennis Oswald med flere. De hører min
forklaring, roser mig for at have bragt ”beviset” i land,
da jeg som den eneste dommer ved dette VM har
haft held med det. I modsætning til tidligere protester

Senere har sagen været diskuteret meget, men
en repræsentant fra den Internationale Olympiske
Komite, IOC, citeres for at have sagt: ”Roning er
en udendørs sport. Det er hvad der kan ske. Skulle
vi lave omløb, hvis en slalomløber rammer en
jordknold???”

Safety og Fairness som førsteprioritet
Ved Junior-VM 2003 i Athen, hvor OL-banen skulle
testes og gerne godkendes inden legene året efter,
blæste det vedvarende og generende på langs, ned
ad banen. Blæsten vekslede fra svag vind ved start
til voldsom kuling ved mål med meget høje bølger
til følge, der bl.a. medførte at flere ottere sank på
konkurrencernes førstedag.

Gode råd var dyre, og både en plan A, B, C og D
blev gennemgået for at få afviklet mesterskaberne.
Arrangørerne og dommerne besluttede at starte alle
løb ved solopgang med korte intervaller, så vi kunne
nå at afslutte dagens konkurrencer før kl. 8:30, hvor
vindforholdene blev for ekstreme. Nogle løb blev
skudt i gang på otte baner mod normalt seks og
med to banedommere i stedet for en. Der blev lavet
nye særregler for heats og seedning, og endelig
kortede vi banen af til 1.000 m på finaledagen. Det
sidste betød, at tidtager- og målfotosystemet måtte
flyttes fra 2000 m-tårnet ned til 1.000 m-tårnet. En
beslutning med betydelige konsekvenser, idet 1000
m-tårnet var noget lavere end måltårnet og derfor
medførte en lavere fotovinkel ved mållinjen.
Dette resulterede i en protest over et resultat mellem
bronze- og 4.-pladsen. Resultatlisten viste en pæn
tidsforskel mellem de to både. Jeg var engageret
i VM-appeldomstolen, og vi måtte gennemgå alt
materiale fra løbet, inklusiv div. målfotos og videoer.
Det viste sig hurtigt, at ”mållinien” var dækket af
ret høje bølger, netop som de to pågældende både
passerede den.
På fotos og video kunne vi se, at før mållinien
var bane 3 foran bane 4, men efter mållinien var
det omvendt… Desuden var billederne oversået
med hvide bølgetoppe, der let kunne forveksles
med spidsbolde. Efter nogen tids votering måtte vi
dømme dødt løb mellem de to både og uddele 2 x
bronze.
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Øretæver i luften, men Safety First gælder stadig
Ved OL i Beijing i 2008 havde jeg - foruden mange
andre opgaver - også opgaven med at kontrollere
bådene ved udgående ponton. En belgisk M4- lagde
båden i vandet, og mens de hentede deres årer,
checkede jeg båden for fejl og mangler. Spidsbolden
havde en revne ned foran, så selve bådspidsen
kunne ses, og den går altså ikke! Jeg påtalte dette
for mandskabet og forbød dem at gå ud, før den
beskadigede spidsbold var blevet repareret. Roerne
protesterede højlydt. De ”var i tidsnød”, og de havde
travlt. Jeg svarede ved at beordre dem til at tage
deres båd op af vandet, for de skulle ingen steder
med den i den forfatning. Det trak kraftigt op til
øretæver, så jeg trådte lidt væk fra det ophidsede
mandskab og bad om at tale med deres træner.
Samtidig havde jeg gjort det klart overfor min
kinesiske hjælper, at båden skulle blive liggende på
land.
En kvindelig belgisk leder kom med en rulle gaffatape. Hun skulle nok reparere, og vi talte pænt
sammen. Imidlertid tapede hun ikke nedenunder
bolden, men kun ovenfra, så i tilfælde af kollision,
ville bådspidsen blive blottet.
-”Hvis jeg taper nedenom, bliver der vandmodstand!”
protesterede hun.
-”Nej, det gør der ikke,” svarede jeg, ” for så kommer
båden slet ikke ud!”
SÅ blev spidsbolden forankret og tapet til på
forsvarlig vis, roen genoprettet, og vi kunne hver
især komme videre med vores.

Hvordan bliver jeg dommer?
Når vi læser om Peter Jelsgaards meritter på
verdensplan, er det nærliggende at formode, at
der nok skulle befinde sig et par roere eller tre,
som kunne have lyst til at krydre tilværelsen og
udlængslen med en uddannelse som dommer i
rosporten.
Der stilles ikke specifikke krav til at tilmelde sig et
dommerkursus, men det er en forudsætning, at
man er bekendt med det regelsæt, som bruges som
ledetråde i arbejdet, samt at man besidder en god
portion empati og indlevelse i roernes situationer

Efter min sidste internationale opgave som dommer i
herrernes otterløb ved EM Belarus 2009, blev jeg hyldet af
de øvrige banedommere, som eskorterede mig ind til land
med flag og klokker. Jeg sidder i båd nr 1 tv.
Foto: Lance Tapping (GBR )

under en kaproning. En fornemmelse for roerens
psyke hjælper til at træffe de rigtige beslutninger.
Desuden bør man være pro-aktiv og kunne
praktisere rettidig omhu, som f.eks. altid forsøge at
forestille sig, hvad der kan ske - også selv om det
ikke nødvendigvis sker.
Du kan finde relevante oplysninger hos DFfR om
dommerudvalget, og det kan anbefales at læse
artiklen ”Dommer” i årshæftet 2017, som ligger på
www.roning.dk
Antonie Lauritzen

Blå Bog
Peter Jelsgaard. F. 22-08-1944
Aktiv ro-karriere 1960 – 1966 i alle bådtyper undtagen 1x.
National dommeruddannelse i 1968.
International dommereksamen i 1971 med dommerlicens nr. 600.
Sluttede i 2009 som international dommer på kortbane (2000m).
Sidste sæson som national dommer i 2013 på kortbane.
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Et uhørt angreb
Referat fra DSR’s Venners 100 års-generalforsamling
”Kan man bruge den samme slags glas til solbærrom
og snaps?”

solbærromglas og et snapseglas på hver sin side af
ølglasset.

Ja, der er mange eksistentielle spørgsmål.

Så mangler man bare gæsterne.

Det er fredag morgen. En lille gruppe morgenduelige
DSR’er er i gang med at dække bord til aftenens
generalforsamling i ”Vennerne”, dvs. foreningen
DSR’s Venner, der i år fylder 100 år.

De ankommer om aftenen, i pænt tøj og hvidt hår for
de flestes vedkommende. Glade gensyn og en lidt
højtidelig given hånd, når man hilser på hinanden,
til trods for at man er gode gamle venner – for fleres
vedkommende i omkring 50 år.

Efter en del diskussion bliver man enige om, at det
kan man i princippet ikke – men hvis man ikke har
snapseglas nok, kan man bruge solbærromglas
til snaps også. Det glider nok ned under alle
omstændigheder. Og korrekte glas eller ej –
traditioner skal overholdes.
Lidt efter er bordet fint dækket med blå
papirdug, kandelabre, hvide servietter og hhv. et

Uvennerne
Men sådan har det ikke altid været.
Denne støtteforening til klubben blev startet i oktober
1918, hvor en gruppe af klubbens medlemmer
mente, at man måtte sørge for, at der tilflød klubben

Det var jo vennernes 100 - årsdag. Derfor havde Rasmus erstattet de traditionelle æbleskiver med en fødselsdagslagkage.
Foto: Lars Bundesen
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nogle midler udover kontingentet.
Det var velbjergede ældre medlemmer fra
samfundets øverste lag – advokater, ingeniører,
grosserere, der startede foreningen DSR’s venner.
Lidt senere stødte en enkelt kronprins til.
Flere af aftenens tilstedeværende medlemmer med
en god hukommelse kan huske, at de som helt
unge for omkring 50 år siden kaldte foreningen for
”Uvennerne”.
Disse ”mæcener” sad nemlig tungt på klubbens
beslutninger op gennem årene. Man kunne ikke
sådan uden videre blive medlem, som man kan
i dag. Man skulle anbefales af et af foreningens
medlemmer. Der rådede en klar klassedeling og et
stærkt hierarki. Og der var ingen kvinder, hverken i
foreningen eller i klubben.

En forening i udvikling
Men tiderne skifter heldigvis. I dag kan alle være
med, uanset social status, alder og køn, både aktive
og passive medlemmer af DSR.
I dag er foreningens bestyrelsesformand endda en
kvinde, Annelise Brems, der var ét af de allerførste
kvindelige medlemmer i klubben.
Da alle har sat sig og fået hældt øl og snaps op
(solbærrommen er til desserten), slår hun på sit
glas og byder velkommen. Så fortæller hun, at
”Vennerne” er en forening i stadig udvikling. Den
traditionelle menu, bestående af gule ærter med kød,
har nu også fået et alternativ, nemlig bøf stroganoff.
Frit valg!
Nogle af de ældre medlemmer kalder det ”et uhørt
angreb” på foreningens traditioner, men man må jo
følge med tiden! En slags produktudvikling for at få
nye kunder i butikken. Det skåles der for i snaps og
man afsynger – i adskillige tonearter – den svenske
drikkevise ”Helan går”.

Ingen medlemmer døde siden sidst
Da alle har fået noget på tallerkenerne (de fleste
sværger til de traditionsrige gule ærter) begynder
generalforsamlingen.
Forkvinden aflægger beretning: ”Der er ikke sket
noget siden sidste år – vi har ikke mistet nogen
medlemmer.” Beretningen godkendes med applaus!
Men under fremlægningen af regnskabet bliver
foreningens aktiviteter nuanceret lidt mere og rent
faktisk er der sket noget.
F.eks. har foreningen ydet ca. 20.000 kr. til nye
havemøbler på terrassen, ligesom man har

givet knap 15.000 til at få konserveret klubbens
allerførste stander, der nu hænger i glas og ramme i
kongeværelset.
Op igennem de senere år har ”Vennerne” ydet bidrag
til bl.a. indkøb af både og årer, og når man sidder og
luner sig i saunaen, så kan man takke ”Vennerne” for
ovnene.
Regnskabsaflæggelsen afsluttes med en
konstatering af, at foreningen har 48 kr. i kontant
beholdning, liggende i en lille metaldåse. Dan
Nielsen sætter dåsen med indhold på auktion – og
den bliver købt for 150 kr. Endnu en indtægt på 102
kr. til gavn for klubben.
Herefter fortæller Niels W. Fredsted underholdende
om ”Vennernes” historie med nedslag i status hvert
25. år.
Han fortalte bl.a., hvordan en gruppe (velbeslåede)
herrer en oktoberdag i 1918 samledes for at danne
en forening, der kunne være ”en stadig flydende
kilde til indtægter for DSR”. Kontingent 25 kr. årligt.
Nu betaler man mindst 100 kr. men kilden flyder
noget trægere i dag end dengang, inflationen taget i
betragtning.

Ønskeseddel
DSR’s formand plejer traditionen tro at komme med
”ønsker”. I år ligger ønsket nok i overkanten af, hvad
”Vennerne” kan klare: Ca. 35 millioner kr. til en total
ombygning af klubben.
Det er han nok klar over, så han modererer det til:
hjælp til udsmykning og kunst til den eventuelle ”nye”
DSR-bygning.
Og så var vi vidne til endnu ”et uhørt angreb” på
traditionerne: De sædvanlige æbleskiver var i år
erstattet af en af Rasmus’ overdådige lagkager.
Men angrebet kom denne gang fra den fryser, som
Rasmus havde gemt sine hamstrede æbleskiver i
(marts er ikke årstid for æbleskiver). Den var stået
af – så alt indhold måtte kasseres. Men erstatningen
var nu ikke til at kimse af - og solbærrommen fik vi
da.
Bestyrelsen noterede sig Kaspers ønske.
Hvis dåsen med de 48 kr. i kontanter doneres og
sættes på auktion igen næste år,g vi måske samler
lidt pant på Roskildefestivalen + får nogle nye
medlemmer, så skal det nok gå alt sammen.
Gode venner svigter ikke.

Gunvor Bjerre

DSR NR 2 | Maj 2018 |



Mesterlære II
Læremestrene 					

Citius, Altius, Fortius - hurtigere, højere, stærkere
- er det olympiske mantra for succes i elitesport
på højeste niveau. Og det er ganske vist. Det går
hurtigere, vi springere højere og bliver stærkere.
Bag præstationerne står der en mand/kvinde, som
kan noget helt særligt: De kan skabe resultater.
De kan forvandle en bumset lemmedasker af en
teenager, hvor indersiden af hovedet mest minder
om Picasso’s ”Guernica” - dog uden at blive
kategoriseret som et kunstværk, til et menneskeligt
pragteksemplar af en verdensatlet. Men det er
langtfra nemt. Og skal det lykkes, er der brug for
mere end fars, mors og roklubbens støtte og hjælp.
Der er brug for intet mindre end store og små
mirakler, og en hulens masse talent.
For atleten og hans/hendes læremester, er vejen til
verdensarenaen beklædt med hårdt arbejde, smerte,
forsagelser, udholdenhed og skuffelser i en grad,
som almindelige mennesker dårligt kan forestille sig.
Endsige forstå, hvori værdien ligger.
For læremesteren, træneren, der skal lære sin unge
elev, roeren, til frivilligt at pine sig selv til nær-døds
oplevelser, forsage det søde ungdomslivs fristelser
og alligevel stædigt holde fast i fokus og tro, er det
det hele værd, når missionen lykkes -og målet nås.
Danmarks Rocenter træningskultur vs. dansk
folkeskole ditto ”– Hvad ikke alle kan lære, skal
ingen lære”, var det forkætrede mantra i 70’erne

og 80’erne af forrige århundrede. Middelmådighed
og ”godt nok” var i fokus og elitær tankegang skudt
til hjørne i velfærds-Danmark. Eliteidrætten havde
tilsvarende svære kår, for der har aldrig hersket
nogen tvivl om, at her styrede en anden opfattelse
af, hvad det vil sige at være læremester og elev, end
hvad folkeskolen slog til lyd for. Samtidig ændrede
børns vilkår sig i forhold til, hvad man som forældre
og samfund kunne tillade sig at stille af krav til
poderne. Det er stadig en stor udfordring for et ungt
menneske at stifte bekendtskab med eliteidrættens
træningskultur, for når der skal trænes mod VM eller
OL, er forkælelse og brokke-ret sat ud af kraft, og
erstattet med kan og vil.
Store forventninger om resultater kræver
veluddannede trænere og et godt træningsmiljø.
Uddannelse, erfaring og engagement er fundamentet
for, at den gode læremester kan motivere sin elev til
at stå tidligt op om morgenen og følge undervisning
og træningsprogram. En fortid som roer knyttet
sammen med en universitetsuddannelse (f.eks.
idræt) suppleret med Dansk Idrætsforening (DIF)’s
diplomtræner-uddannelse, er ikke længere noget
særsyn for trænerstaben hos Danmarks Rocenter
(DRC).
Respekt og tillid er hovedbudskabet for al læring:
Det ene skabes gennem det andet og begge dele
fungerer kun i kraft af hinanden. Tillid til, at det,
du som træner siger til din roer, har den ønskede

Fakta:
Landstræner: Uddannelse: Som minimum DIF’s diplom-træneruddannelse, som giver basal viden om bl.a.
fysiologi, anatomi, psykologi og træningsprogrammer. Hertil anbefales et supplement med en uddannelse
fra universitet eller Idrættens Trænerakademi (ITA). Krav: Deltagelse i internationale træner-konferencer og
sparring med ditto kolleger. Deltagelse i TDK’s landstrænernetværk og -seminarer og trænerakademi på
tværs af sportsgrene. Desuden er en sparring med universiteternes forskningsprojekter med til at optimere
træningsmetoder.
Kraftcentertræner: Uddannelse: DIF’s Diplomtræneruddannelse og en fortid som klubtræner.
Kraftcentertræneren sparrer med landstrænerne via de årlige DRC-trænerseminarer, konsulentbesøg i de
lokale kraftcentre mm.
Klubtræner: Uddannelse: DFfR’s trænermodul A, B, C og D- uddannelser.
DFfR tilbyder træneruddannelser i fire tempi: Modul A, B, C og D. Læs mere om de spændende
muligheder for dig, som drømmer om en fremtid med uanede muligheder på www.roning.dk klik på:
uddannelse
Læs hele artiklen om Pete Reed på www.britishrowing.org
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Testregatta på Bagsværd Sø, 15. oktober 2017. Udskilningsløbet til landsholdet 2018 er skudt i gang. Sverri Nielsen, M1X, har
ingen problemer med at forsvare sin plads på holdet.
Foto: Peter Munch

virkning for projektet. Tillid til at det, du som roer får
at vide, at det, du skal rette og følge op på, har den
nødvendige virkning på, at du kan og vil nå dit mål.
Hvis du som træner kan supplere med en
uddannelse indenfor militæret eller anden alternativ
lederuddannelse, er det absolut en fordel. Du skal
kunne forvandle en glad amatør med manglende
selvindsigt og tillid til, at viden er vejen frem, til en
ny verdensstjerne på idrætshimlen. Og du skal være
rustet til at vælge til og fra, være klar i spyttet og
kunne skelne mellem sympati og fakta, når du skal
vælge og begrunde dine beslutninger for atleten
foran dig. Det kræver moden- og troværdighed
at gøre sig fortjent til sin elevs respekt, som er
kodeordet for, at al undervisning skal kunne lykkes.
Myter, drømme og den frygtelige virkelighed er
på konstant kollisionskurs i elitesport. Roning er
som udgangspunkt først og fremmest et spørgsmål
om Survival of the Fittest. Fysisk formåen og
udholdenhed. DSR indgik i 2008 i et samarbejde,
Talent 2016, med DRC, Team Copenhagen (TCph)
og Team Danmark (TDK). Et talentprojekt, som i al
sin enkelthed gik ud på at skabe medaljepotentiale
til OL i Rio. Aspiranterne skulle findes på landets
gymnasier. Opgaven med at skabe eliteatleter ud af
gymnasieelever, som aldrig før havde beskæftiget
sig med rosport, betød nye udfordringer for
træningen af nybegyndende roere, og fra begge
sider bød det på en radikal ændring af betydningen
”at lære noget nyt - helt fra bunden”. Det har medført
ændringer i måden, man tænker træning på, og det
at blive trænet.
Tidligere hed det sig, at man ikke skulle sætte

næsen op efter at blive kaproer, medmindre man
begyndte som 12-årig. Nu ved vi at en 17-årig
sagtens kan trænes op til en plads i toppen af
verdensranglisten på mindre end ti år. Og når vi
hører fortællingen om den engelske ro-komet,
Pete Reed, som begyndte sin karriere som 20-årig
og vandt olympisk guld i Beijing, London og Rio,
bliver historien endnu bedre. Om sit nylige exit
efter næsten to årtier i rosporten giver Reed bl. a.
følgende begrundelse:
“- Despite my best efforts, and with all my
experience, I know I won’t get back to my best and
I don’t want to be slowing down our great team as
they work towards their dreams…”
Direkte oversat: Du skal kunne følge med!
Intensiviteten af prøver, tests og trials for at
styrke vedholdenhed og motivation hos den
enkelte roer kan øges år for år. De mange årlige
udvælgelseskriterier, som umiddelbart kun synes
at have det ene formål at få den enkelte roer til
at smide åren fra sig, give op og sige: ”- f… det”,
fokuserer på elevens robusthed og evne til at
forbedre sig. Resultatet viser, om det er lykkedes
roeren at rette sine fejl siden sidste test. Det
viser også ganske usentimentalt, om der er tale
om medaljepotentiale: Er indsatsen stabil med
fortløbende forbedringer i det rette tempo, eller er
den ikke? Det sidste bliver vraget til fordel for det
første, og det kan virke som universets største
uretfærdighed. Men det er ganske vist: Det kræver
mere end det øjensynlige talent for rosport at nå op
på øverste trin på medaljeskamlen. Man skal også
kunne klatre!
DSR NR 2 | Maj 2018 |
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Det svære valg. Hvad kikker træneren/
læremesteren efter, når han/hun skal vælge
sit elevpotentiale ud fra mængden af lovende
klubroere, gymnasieelever og studerende i deres
bedste alder, 16-20 år? Og hvilke redskaber bliver
brugt til at vælge til og fra?
1. Fysiske egenskaber: Kropslig robusthed, både
hvad angår styrke og udholdenhed. Fælles for de
to udvælgelseskriterier er, at der er en god portion
X-factor til stede i form af evnen til at lære nyt,
rette fejl, forbedre sin indsats, sætte egoet til side.
Overgå sig selv.
2. Baggrundsrelaterede kompetencer: Sociale og
kulturelle færdigheder som spottes via opdragelse,
dannelse, modenhed, samarbejdsvilje, positivitet
og vedholdenhed. Hvad kan læres og hvad vil
forhindre eleven i at udvikle sig optimalt?

12
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3. Seat-racing. Trials. Helvedes forgård, hvor alle
slås mod alle om en plads i en båd. Udvælgelsen
efter en trial er baseret på objektive resultater,
men ofte også den enkelte roers udvikling/ historik
gennem sin tid på holdet. Og som ordet hentyder
til, så er mulighederne for at ryge af i svinget ved en
trial oplagte. Ligesom det er forventeligt, at roeren
bruger oplevelsen til at lære at komme tilbage i
båden og holde sig i sædet fremover. Koste, hvad
det vil!
Det er her, på denne rutsjetur, hvor forvandlingen
foregår fra umodent, egocentreret og evigt
kværulerende individ til potentiel fokuseret
eliteroer på verdensplan. Det træder tydeligt frem
for træneren. Det er her hans/hendes sanser og
erfaring med materialet arbejder på højtryk, for
der skal hele tiden træffes valg og justeres på
indsatsen.

Forventningsafstemning. TDK og DIF har en
ganske klar formulering, når det gælder støtte til
idræt. TDK går efter resultater, og DIF går efter
bredden. Begge steder er budskabet klart. Jo
flere, der kommer ind i idrætsmiljøet, jo bedre for
idrætten, folkets sundhed, klublivet og dermed
eliten og -Danmark. Det er ganske tankevækkende,
at vi som nation af så liden størrelse er i stand til at
providere et så imponerende elitemateriale i roning,
som vi er. Vi har vundet medaljer ved hvert EM, VM
og OL de sidste 25 år. Det fortæller noget om den
ekstraordinære trænerindsats, der ydes på frivillig
basis i landets roklubber. Trænere og instruktører,
der har deres baggrund som skolelærere eller
tidligere eliteroere eller blot brænder for at lære
fra sig af egne erfaringer som roer. Klubberne
uddanner træner-potentiale via deres instruktørkurser, som man helt vederlagsfrit kan tilmelde sig
efter at have erhvervet sig almen ro-ret. De frivillige

ungdomsledere og klubtrænere af Guds nåde nyder
stor opbakning fra idrætsorganisationerne, for de
er uundværlige i arbejdet med at spotte talenterne
i sporten, og bane vejen frem for dem, der viser
viljen til at ville mere. Vejen mod det forjættede
land, DRC, går fra klubben gennem kraftcentrene,
hvor man som klubtræner med diplomuddannelse
kan være med til at skrive idrætshistorie.
Det kaldes Mesterlære. Mesterlære fungerer,
fordi det er en frivillig alliance mellem læremester
og elev. En alliance som er drevet af passion
og ambition for det fælles projekt, tilført sund
optimisme og solid dømmekraft.

Antonie Lauritzen

Kunst? Et stillbillede fra balletten Peer Gynt til Edward Griegs ”Morgenstemning -Tågen letter ”? Perfekt samspil
mellem natur og menneske i en eventyrverden. Men det er ikke ballet, vi ser! Det er morgentræning for DSR’s W2- på
VM træningslejr 2017 i Völkermarkt/ Østrig. Billedet er taget fra det flydende dirigent-podie, trænerbåden, som følger
roerne tæt, op og ned ad banerne.
Foto: Landstræner Mads Haubro
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Tag springet:
bliv bådens kaptajn
Om glæden ved at blive styrmand
DSR har brug for flere styrmænd. En vigtig grund
er naturligvis, at vi helst vil undgå situationer,
hvor skuffede roere må efterlades på kajen på
grund af styrmandsmangel. Men selv, hvis vi lige
et kort øjeblik ser bort fra hensynet til medroerne
og fællesskabet og alt det der, er der rigeligt med
grunde til at blive styrmand. Det er både sjovt og
givende – så derfor en opfordring: bliv styrmand,
også for din egen fornøjelses skyld.
Som styrmand er man bådens kaptajn og er dermed
ansvarlig for båd og roere. Man er ansvarlig for
sikkerheden og for at tilpasse turen efter vejr og
kvalifikationer. Selvom de fleste ture heldigvis er helt
udramatiske, er der en stor tilfredsstillelse i at kunne
påtage sig dette ansvar og erfare, at man magter
det. Det kan varmt anbefales.
Og så er der den mere tekniske side af sagen. På
styrmandskurset fylder manøvrering og tillægning

meget. Under trygge forhold får man mulighed for at
øve sig på det - igen og igen. Man kan bumpe ind
i pontonen, dreje den forkerte vej og vikle sig ind i
noget uplanlagt, uden at det gør noget. Og ikke helt
overraskende, så hjælper det faktisk. Man får bedre
føling med båden og får opbygget selvtillid og tro
på, at man kan blive helt strålende til at styre. Det
er sjovt og udfordrende at lære båden at kende, og
man kan altså blive temmelig glad og fornøjet over
at slutte turen af med en tillægning, der sidder lige,
hvor den skal.
Det kan ikke udelukkes, at jeg ikke var den kvikkeste
til at lære at give kommandoer. I hvert fald var
det først under styrmandskurset, at jeg kom til at
føle mig helt sikker i kommandoerne og derfor
kunne lære at gjalde dem tilstrækkeligt højt og
overbevisende ud over Øresund. Slut var det med at
sidde og kvække noget lettere uforståeligt – til glæde
for mig selv og antageligt også for mine medroere.

Illustration: Peter Munch
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En styrmandsret giver også frihed. Oplagt er det, at
man som styrmand kan ro uden at være afhængig
af at skulle finde en styrmand som makker. Men
en anden vigtig pointe er, at styrmandsretten
åbner for den mulighed, at man senere kan blive
uddannet som instruktør eller langtursstyrmand.
Styrmandsretten er et skridt på vejen til en række
andre spændende muligheder i din rokarriere.
Under kurset bliver man en del af et hold, der
tilbringer mange timer sammen, og der er stort
potentiale for hygge, kagespisning og udvikling
af nye venskaber. Derudover får man fornøjelsen
af en tur ind i Københavns kanaler, og man
får prøvet både landgang på åben kyst og
entringsøvelse. Sidst, men ikke mindst vil jeg nævne
teoriundervisningen, hvor man blandt andet kan lære
meget om vores daglige rofarvand og trafikreglerne
til søs.

Når man så er blevet styrmand, forventes det så, at
man kan klare en hvilken som helst havnemanøvre
og kan bakke båden ind mellem to sejlbåde og en
stenmole? Nej, det gør det ikke. Som nyuddannet
styrmand begynder man med at ro i hjemligt farvand
og i hjemlig havn. Man har gode muligheder for
at øve sig i tillægning ved vores egen ponton,
indtil man måske en dag selv får lyst til at udvide
repertoiret. Så der er ingen grund til at frygte, at man
pludselig kastes sig ud i situationer, man ikke bryder
sig om. Tempoet bestemmer man selv.
Så overvej, om ikke du kunne tænke dig at blive
styrmand – især for din egen fornøjelses skyld.
Marie Erika Busch

Kommunikationsveje i DSR
– specielt til dig, som er nyt medlem:
- Følg med på vores hjemmeside:
http://danskestudentersroklub.dk

- Følg os på Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Danske-Studenters-Roklub/
og
https://www.facebook.com/groups/dsrgruppen/

- Tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev:
http://danskestudentersroklub.dk/vaer-med/dsr-nyhedsbrev/

- Opret dig på Groupcare, så du kan kommunikere med andre roere og tilmelde dig forskellige
arrangementer i klubben:
http://dsr.groupcare.dk.
Se hvordan du kommer i gang her:
http://danskestudentersroklub.dk/bliv-medlem/ny-i-dsr/groupcare/

- Andre praktisk råd:
http://danskestudentersroklub.dk/bliv-medlem/ny-i-dsr/praktiske-raad/

Steen Knudsen
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Langtur på Drina og Uvac
Med verdenspolitisk vingesus gennem Bosnien og Serbien.

Enhver langturs første udfordring er rejsen ud og
rejsen hjem. Min langtur i august 2017 på Drina og
Uvac (i Bosnien hhv. Serbien) var med mødested
i Visegrad i Bosnien. ”Hvor er det nu, det ligger!”
var min første tanke. Den næste ”Hvordan h….
kommer jeg dertil”? Fly, tog, min lille Toyota, over
Berlin, over Budapest, over Sarajevo osv. osv. Alt
blev undersøgt. Enden blev: Bil til Berlin, fly derfra
til Beograd og endelig bil (bådtransporten) fra
Beograd til Visegrad. I Beograd smilede Maksimovic
(Maks) lettet, da jeg - ret urolig, endelig kom ud
fra lufthavnen. Han lettet, fordi han næsten havde
opgivet, at jeg var med. Jeg urolig, fordi Lufthansa
først kunne love mig min kuffert den næste dags
eftermiddag – og da skulle jeg gerne befinde mig i
Visegrad. Så der stod jeg, dejlig varmt klædt på i 30
graders varme, med risiko for en rotur i dejligt varmt
tøj. Bvadr!!
”Ro på!” sagde Maks, ”nu går vi ned til Mladen,
han finder en løsning”. ”Ned til” betød til roklubben
Veslacki Klub Galeb ved Donau, hvor Mladen
– turens anden lokalkendte - var i færd med at gøre
bådene klar til vores tur. Løsningen blev, at de herrer

Broen over Drina
Foto: Bente Kjøller
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på klingende serbisk talte en masse i telefon, og
fik aftalt, at Mladens far næste morgen kørte mig til
lufthavnen, hvor jeg blev mødt af en lufthavnsbetjent,
som allerførst ville vide, hvorfor jeg havde en
redningsvest i kufferten. Efter mit svar, at jeg skulle
på rotur på Drina og Uvac, fik jeg den savnede
kuffert, og betjenten fortalte alle, vi kom forbi ”hun
skal ud og ro på Uvac og Drina”.
Her skal lige bemærkes, at ovenstående viser, hvor
meget det kan betyde, at man har fået gode venner
og kontakter på langture. Maks og Mladen havde jeg
tidligere roet med på floderne Sava, Tisza og Donau.
Mladens far havde roet i kajak ved siden af os ned
ad Donau til deltaet ved Sortehavet. Nævnes skal
det også, at flere af de unge kaproere i roklubben
Galeb lyste op, da de hørte, at min klub er Danske
Studenters Roklub. De sagde nemlig så straks: ” Ah!!
Rasmus Quist og Mads Rasmussen”.
Nå! Videre! En oplevelsesrig biltur op og ned ad
bjerge bragte os til Visegrad. Grænsehoppet mellem
Serbien og Bosnien med en bil fyldt med bagage, en
trailer med 3 robåde og personer af 4 nationaliteter

Langturs- og kaproere ved broen over Drina
Foto: Bente Kjøller

fik os til ekstra at nyde opholdet hos formanden for
det bosniske roforbund, Nebojsa Markovic, som bød
på kaffe og hjemmelavet figensnaps.
Ankommet til hotellet fik jeg endelig den berømte bro
over Drina at se. I 1571 byggede den osmanniske
storvesir Mehmed Pasha broen, som gav navn til
Ivo Andrics roman ”Broen over Drina” fra 1945. Her
beskriver han, hvordan de religiøse overhoveder
(ortodokse kristne, muslimer og jøder) mødtes
på kapijaen – en stenafsats på broen – og ”talte
om tingene”. Andrics, som 1961 fik nobelprisen i
litteratur - skriver: Hvor mange af os har ikke siddet
der med hånden under kind, lænet til den glat
tilhugne sten, og ved lysets evige spil over bjergene
og skyernes flugt på himlen prøvet at redde vor bys
sammenfiltrede skæbnetråde ud?”
På vores besøg hos borgmesteren var det tydeligt,
at broen og Andrics er fyrtårne i bestræbelserne på
at trække turister til byen. Ligesom det var tydeligt,
at man ikke havde lyst til at fokusere på de stadig
uudredte skæbnetråde fra bl.a. krigen i 90’erne.
Nå, lad os så komme ud at ro. De første strækninger
på Drina gik fra Pijavice til Gorazde, og på vejen
tilbage en større afstikker op (og ned) ad floden
Lim. Allerede den første dag blev jeg overbevist om,
at dette ville være en god tur for kvinder over 40.
Dobbelthagerne førte et meget udstrakt liv på de
lange stræk, hvor bjergene steg så stejlt fra vandet,
at man måtte bøje hovedet langt bagover for at
se himlen. Vi fik også øvet kommandoerne ”åren
langs”, når vi skulle gennem meget smalle ”huller”
for at komme videre ad floden. Jeg har tidligere

roet i bjergegne, men aldrig i slugter som disse.
Imponerende.
Efter til morgenmad at have udsigt til broen over
Drina, startede turen med at ro under broen. Jeg
følte denne mærkelige sitren, som det giver, når
man mærker historiens vingesus. Igen gennem høje
bjerge, hvor min båd tog en lille afstikker til et meget
smukt, meget gammelt kapel helt nede ved floden.
Guest House Radovic, som vores landtjeneste nær
ikke havde fundet, lå helt nede ved vandet, men
for at komme derned med bil og bagage, måtte
chaufføren køre ad et hjulspor gennem tæt skov
og krat ca. 20 km med 10-15 km/t. Sengene var
fra århundredeskiftet, men beværtningen kunne vi
bestemt ikke klage over. Sjældent har jeg oplevet
et så velforsynet bord. Helstegte høns og pattegris,
fisk fra Drina, alverdens forskellige grøntsager,
drikkeyoghurt, koldt kildevand og (masser af)
hjemmelavet snaps. Næste morgen havde vi det
smukkeste solopgangslys over bjergene. At vi
var i et område med gamle kulturer, fik vi indtryk
af, da værten tog os med på en gåtur til en flere
tusinde år gammel gravplads med udhuggede sten.
Eftermiddagens rotur førte os til slusen ved Perocac,
hvorfra vi og bådene blev kørt til Nova Varos i
Serbien.
De næste 2 rodage var spektakulære. Vi roede på
floden Uvac gennem naturreservater med dybe
slugter, stejle klippesider, smalle gennemsejlinger og
med klippehuler og badede i det kolde, klare vand.
Den ene dag var jeg i båd med Maks og Mladen,
som jo kendte området. Vi så flere huler ind under
klipperne, men ingen med plads til en robåd. Indtil
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Maks pludselig gav kommandoen ”vend båden og
skod”. Min undren mundede ud i undertrykt skræk
ved at opdage, hvad de to herrer havde gang i. Vi
skulle ind i en klippehule!! Nu trådte Bentes årelange
selvovertalelse ind ”når de tør, tør jeg også”. Så
jeg skoddede, og det blev mørkere og mørkere.
Flagermusene følte sig forstyrrede og flaksede os
om ørerne. Lyden af vore stemmer lød ”hulet”. Ca.
50 m kom vi ind i hulen, før vi roede/stagede os udad
igen. Det kribler stadig ned ad ryggen, når jeg skriver
dette, men sikke en oplevelse!!

”tilfældigvis” var i Visegrad og ”tilfældigvis” skulle
køre til Beograd om aftenen den 2. En tur på godt
250 km, som Google Maps fortæller vil tage knap
5 timer. Vi startede kl. 21 og jeg trådte ind i Maks’
lejlighed kort før kl. 24. Skiltene med fartgrænsen 40
km/t det meste af strækningen må han have overset.
Jeg simulerede fuldstændig ro, når vi rasede op
og ned ad bjergene og gennem skarpe kurver i
buldermørke. Men jeg nåede mit fly.

Den dags frokost var også en oplevelse. Højt på
en bjergside lå noget, der kunne minde om en
kolonihavesammenslutning. Vi blev inviteret til
at spise med, og man siger ikke nej til grillet fisk,
grillede grøntsager, en kold øl og en kølig snaps.
At vi så måtte spise med fingrene betød ligesom
mindre. Til snapsen spredte jeg glæde med mine 5
små rejsesnapsglas i rustfrit stål.

Efterskrift til kaproere i DSR, andre danske
roklubber og DFfR.

Næste dag roede vi gennem et naturreservat, hvor vi
hele vejen blev fulgt af gåsegribbe. Ikke en eller to,
men hundreder. Vi fik fortalt, at hvis bønderne havde
selvdøde dyr, smed de dem op på skråningerne til
gribbene for at sikre sig, at de havde føde nok. Og
så var der selvfølgelig de morsomme medroere, som
mente, at gåsegribbene blev ved med at svæve over
os, fordi de kunne fornemme alderen på nogle af os.
Ingen yderligere kommentarer, men vi kom da alle
hjem igen!

Meeennn: De har MEGET DÅRLIGT materiel.
Så hvis nogen har nogle for os udrangerede
kaproningsbåde, som evt. kunne foræres væk, så
kontakt mig gerne, så vil jeg formidle kontakten og i
øvrigt være behjælpelig.

Og hjem skulle det for mit vedkommende gå
den næste dag. En fejloplysning havde fået mig
til at booke mit fly fra Beograd den 3. sept. ved
middagstid. Så jeg regnede med, at vi ville køre fra
Visegrad til Beograd om eftermiddagen den 2. Det
viste sig ikke at være tilfældet. Planen var ændret til,
at bådtransporten først kørte den 3. om morgenen.
Altså ville jeg ikke kunne nå mit fly. Shit! Hvad nu?
Igen sagde Maks og Mladen ”Ro på, vi klarer
det”. Og det gjorde de. ”Tilfældigvis” fik de kontakt
til formanden for det bosniske roforbund, som

Det bosniske roforbund er kun ganske få år
gammelt, og roklubben i Visegrad er den eneste i
Bosnien. Klubben er ganske ny. De har ikke mange
medlemmer, men nogle ildsjæle. Bl.a. nogle unge
piger, som trænede ihærdigt til at kunne deltage i
kaproninger.

Til gengæld har de et stort og nybygget klubhus med
fine faciliteter, og i nærheden et godt hotel, hvor
man kunne indlogere sig ifm. med en træningslejr.
Gæstfriheden er uforlignelig, og Drina byder godt
kaproningsvand omkring klubben. Godt beskyttet,
lange, lige strækninger og i for- og eftersæsonen
behageligt vejr. Det er en overvejelse værd, tror
jeg, for en træningslejr. Det er relativt billigt og
bådtransport med vore egne både er ikke meget
længere end til f.eks. Østrig.
Så kontakt mig meget gerne, hvis du/I vil vide mere.
Send en mail til bkjoel@gmail.com
Bente Kjøller
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Erik Haugaard Sommer

Udsigt fra klippehule
Foto: Bente Kjøller
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Rekord-mageren
7:18:28,06 tog det at slå verdensrekorden i
100 km ergometerroning
Påskelørdag skete der noget ganske exceptionelt
i den vestjyske lilleby Tistrup. De ved det ikke,
horderne derude, for de havde travlt med at trille æg,
hælde i sig af vådt og tørt og prøve at huske, hvorfor
det er, at vi holder påske. Noget med smerte, død
og genopstandelse. Jovist, nu husker vi og tænker
måske over, hvad vi mennesker dog kan finde på at
udsætte hinanden og os selv for af uhyrligheder.
Pine og plage synes at spille en stor rolle i
menneskelivet. Hvis ikke andre er onde mod
os, så kan vi godt selv finde ud af at være
vores egen kreative torturbøddel. Nogle kaster
sig ganske frivilligt ud i en årlig genoplevelse i
mediedækket regi, turen til Golgata med egen krop
som aktør. Andre begiver sig ud på udmarvende
pilgrimsvandringer og forsager det søde liv for

I gang. Superviseret af sekundant Diana Luthman
Foto: Henrik Cramon
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en stund. Endnu andre spiser og drikker sig en
pukkel til og må leve med langvarige efterveer af
fråseriet. Menneskets trang til selvpineri kender
ingen grænser. Og vi går ind til opgaven med oprejst
pande og misundelsesværdig kampånd, for midt
i alle lidelserne, ligger der også en belønning og
venter: forløsningen, sejren – genopstandelsen, om
man vil. Hvilket bringer os til Tistrup, hvor denne
historie udspiller sig.
For inden vi nåede til påskelørdag, var der gået en
masse tid med ”hvis” og ”måske”. Kunne det lade
sig gøre? Var formen til det? DSR’s super-woman,
Margit Haahr, overvejede grundigt, om hun var klar til
et livtag med endnu en verdensrekord. Denne gang
på 100 km distancen i ergometer-roning. Non stop.

Og ”Stop så!” - tænker jeg - og måske også du,
min læser? For det lyder aldeles rædselsfuldt hvad
Madame Haahr her har gang i. Ergometerroning
har Fanden skabt. Træning på et torturinstrument?
En maskine med en lang vandret stålstang i I-profil,
hvorpå der er monteret et sæde, som man kører
frem og tilbage på. Forrest er et hjul, som suser
rundt, når du trækker i en tværpind, der er fastgjort
til en cykelkæde. En fodplade med remme til
fastspænding udgør fundamentet for personen, som
nu sidder som i en skruestik i maskinen. Og så er det
bare om at komme i gang. Spark fra og træk til du
segner. Det lille uskyldigt udseende men særdeles
forræderiske display, som sidder lige foran dig,
fortæller dig medens du kæmper mod syre og mental
distortion, hvor langt du er fra målet, hvor mange
watt du trækker, medens meter- og sekundtælleren
hvirvler af sted med cykelkæden. Luk øjne og ører.
Spark fra og træk, til hver en muskel og fiber er
mørbanket, og kroppen beder om nåde. Virkelig
noget de gamle romere kunne have brugt med stor
succes. Nogle vil gøre hvad som helst for at blive fri.
Men andre synes altså, at det lige netop er det, der
skal til, for at de kan blive lykkelige. Fordi vejen til at
slå en verdensrekord går gennem vilje og mulighed
for, at det kan lade sig gøre, at overvinde sig selv
endnu engang. Og den udfordring kunne Margit
ikke modstå. Hvad vil der ske? Rammer jeg muren,
denne gang. Vil jeg finde min grænse for, hvad min
krop - og jeg selv kan klare. Det er en udfordring,
der giver mening for hende. Og hun har forberedt
sig rigtig godt på, at det skal lykkes at erhverve sig
endnu en verdensrekord.
Break down og build up. Med sig til
forberedelserne har Margit haft en uvurderlig støtte
i klubroer Diana Luthman, som en mild januardag
i 2017 foreslog lidt fælles morgentræning. I stedet
for at de to kvinder trænede i hvert deres hjørne af
samme lokale, kunne de da vel træne lidt sammen?
Og måske få lidt mere volumen ud af det? Bare
sådan lidt stille og roligt. Ikke noget pres. Da DM i
januar 2018 glippede for Margit på gr. af kortvarigt
nedbrud med stress, begyndte samspillet med
Diana for alvor at tage form og materialisere sig.
Margit fandt i Diana den sparringspartner, som
kunne hjælpe med at nulstille bristede drømme og
forventninger og genopbygge form og motivation.
Lige så stille, - næsten uden at mærke det, med start
i hygge-roning i tempo 24, blev mismod erstattet af
kampgejst.
Når man har tænkt sig at æde en elefant, er det
en god idé at dele den op i småbidder. Sammen
udfordrer de to kvinder 100 km-distancen ved at
planlægge delmål. Som langdistanceroere har de
begge erfaring i at disponere med kræfterne, og den
sidste 1½ måned inden rekordforsøget, ror Margit
100 km om ugen. Et par uger før den store dag,
ror hun 50 km non stop. En weekend inden ror hun

Margit slipper ikke displayet med øjnene
Foto: Henrik Cramon

60 km. Diana var med på deltid som sparring. De
er begge klar over, at mulighederne for at forsøget
lykkes, i den grad er til stede.
Påskelørdag, d. 31. marts 2018 kl 6:00 om
morgenen sætter Margit sig i maskinen, og 7 timer,
18 minutter og 28,06 sekunder senere bryder hun
gennem glastaget og slår verdensrekorden i 100 km
ergometerroning på tid. Resten er historie, som vil
være til glæde for eftertiden at læse om.
- Mødte du så muren, Margit? Fandt du så endelig
din grænse for, hvad du kan byde dig selv af fysisk
udfordring? Spørger jeg i håb om, at der dog er en
vis retfærdighed tilstede i livet for os uden X-factor.
- Nej, svarer kvinden gudhjælpemig… - Det var en
kæmpestor udfordring, men nej, jeg mødte ingen
”mur”, ingen grænse.
Bare lyden af splintret glas og sejrs-pulsens hamren
i kroppen. Lyden af endnu en verdensrekord.
På www.roinfo.dk kan du læse meget mere om
Margits meritter. Mette Bacher har skrevet en flot
og udførlig rapport om, hvordan det gik Margit med
at æde sig gennem 100 km ergo-roning - fra start til
slut med sekundanten over alle sekundanter, Diana
Luthman. Sådan gøres det!
Antonie Lauritzen
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Danske Studenters Roklubs kalender 2018
Maj
Weekend 4. - 6.
Tirsdag 8.
Torsdag 10.
Torsdag 10.
Weekend 11. - 13.
Weekend 12. - 13.
Søndag 13.
Pinsen 18. - 21.
Weekend 19. - 20.
Weekend 19. - 20.
Lørdag 26.

1. sal udlejet fra fredag kl. 16 til søndag kl. 12
Infoaften
Kristi Himmelfart, tur til Struckmannparken
1. sal privat udlejning
DFfR coastal kursus (veranda, slyngelstue, køkken)
Kajakinstruktørkursus i Kongeværelset
73. stifinderløb i Danstrup Hegn O-løb
Kajaktur til Sverige
Copenhagen Regatta / LDK 1 Randers
1. sal udlejet fra lørdag kl. 12 til mandag kl. 12
Forårsfest

Juni
Fredag 1.
Lørdag 2.
Tirsdag 5.
Fredag 8.
Fredag 15.
Lørdag 16.
Lørdag 23.
Fredag 29.

Grill & Roning og Måneskinstur
LDK 2 Vejle
Roning på Søerne
Grill & Roning
Grill & Roning
LDK 3 Århus (Egå)
Klubfødselsdag / Skt. Hans / Grill & Roning
Måneskinstur

Juli
Weekend 30/6. - 1/7.
Weekend 7. - 8.
Ugen 10. - 15.
Perioden 20/7. - 5/8.
Weekend 20. - 22.
Fredag 27.
Lørdag 28.
Weekend 27.- 29.

1. sal udlejet
Sorø International Regatta
Langtur i det Sydfynske Øhav
Hjelmsjö rolejr
1. sal udlejet fra fredag kl. 13 til søndag kl. 13
Måneskinstur
Amager Strandpark Rundt (kajakroer)
1. sal udlejet fra fredag kl. 12 til søndag kl. 12

August
Fre./lør. 10. – 11.
Lørdag 11.
Søndag 12.
Lørdag 18.
Fredag 24.
Lørdag 25.

1. sal udlejet fra fredag kl. 11 til lørdag kl. 12
LDK 4 Humlebæk
1. sal udlejet hele dagen
Kanindåb + fest
Måneskinstur og LDK
LDK 5 (DM finale) i DSR + fest

September
Lørdag 1.
Mandag 3.
Lørdag 8.
Weekend 8. - 9.
Weekend 14. - 16.
Lørdag 22.
Fredag 28.

DM i coastal - Stevns
Svanemøllematch
Tour de Gudenå (kajak)
1. sal udlejet fra lørdag kl. 12 til søndag kl. 12
1. sal udlejet fra fredag kl.16 til søndag kl. 12
Mølleåens Blå Bånd (kajak)
Måneskinstur

Oktober
Lørdag 6.
Lørdag 6.
Lørdag 13.
Lørdag 27.
Søndag 28.

Guldbryllup, DSR
DM kortbane på Sorø Sø
Copenhagen Harbour Race
Store rengøringsdag
Standerstrygning

Sammensat af Kristine Dejgaard Thomsen og Birgitte Wraae Frydendahl m.fl.
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Bestyrelse og udvalg
Formand
Kasper Haagensen
4083 5535
formand@
danskestudentersroklub.dk

Kasserer
Johan Frydendahl
2278 9917
kasserer@
danskestudentersroklub.dk

Materielforvalter
Anne Yde
8618 3884 / 5354 1054
materiel@
danskestudentersroklub.dk

Kaproningschef
Martin Scherning
2610 0151
kaproning@
danskestudentersroklub.dk

Motionsrochef
Marlene Evensen
9999 9999
motion@
danskestudentersroklub.dk

Sportsrochef
Jan P Mikkelsen
2679 7499
sport@
danskestudentersroklub.dk

Langtursrochef
Niels Bak Henriksen
2639 0625
langtur@
danskestudentersroklub.dk

Husforvalter
Hans Søndergaard
2728 1191
husforvalter@
danskestudentersroklub.dk

Barudvalg
Claus Jørgen Eskerod
6094 1215
baren@
danskestudentersroklub.dk

Tøjudvalg
Juliane Elander Rasmussen
2813 9617
toejudvalg@
danskestudentersroklub.dk

Sekretær
Kristine Dejgaard Thomsen
2567 1011
sekretaer@
danskestudentersroklub.dk
Instruktionschef
Martin Grand Ast
2991 1703
instruktion@
danskestudentersroklub.dk
Kajakrochef
Jesper Millung
4050 0850
kajak@
danskestudentersroklub.dk
Orienteringssektion
Formand
Ronald Clausen
4588 5886
ronald@brclausen.dk

Kontingent
kasserer
kontingent@danskestudentersroklub.dk

Vil du læse bestyrelsens referater, så findes de her:
Groupcare / DSR mailliste / filer / Bestyrelsesreferater

Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55,
2100 København Ø
Bankkontonr.: 		
Girokonto: 			
Hjemmeside:			

Danske bank: 1551-4330162813
500 34 66
www.danskestudentersroklub.dk

Ronald Clausen klipper ubetalte skabe op
Foto: Gunvor Bjerre
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Afsender:
Danske Studenters Roklub,
Strandvænget 55,
2100 København Ø

