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Tekster: Forsynes med forfatternavn og 
gerne en overskrift og sendes, som en 
vedhæftet fil. 

Billeder: Forsynes med fotografnavn 
og billedtekst og vedhæftes i original 
opløsning.

Citater fra bladet er tilladt med 
kildeangivelse. Brug af dele af eller 
hele artikler samt fotos skal aftales 
med redaktøren.

Deadline for næste nummer:  
19. december �018.

Forside: Sverri Nielsen med superpokalen for mest vindende klub ved DM - sekunder før den røg i vandet 
Foto: Søren Strange

DSR bladet Redaktionen

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 �5 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 �0 - �4 år 

betaler 500 kr. pr. kvartal. Det første 
kvartals kontingent er dog 750 kr. 
Forskellen �50 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 1� 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. �00,- på reg. 
nr. 3�19, konto nr. 3�199441�8. Når 
depositum er modtaget, gøres brikken 
klar, og du får besked på mail om 
afhentning.

Dan Nielsen  (ansvarsh.) 
Tlf. 70 22 12 88 
d@dan9elsen.dk Asbjørn Torp 

Tlf. 20 44 48 96 
asbjoern.torp@gmail.com

Peter Munch 
Tlf. 21 64 40 91 
peter@petermunch.dk

Gunvor Bjerre  
Tlf. 21 24 33 20 
gunvor.bjerre@mail.tele.dk

Lars Bundesen  
Tlf. 41 44 06 75  
lars.bundesen 
@vip.cybercity.dk

Birgitte Wraae Frydendahl 
Tlf. 22 78 99 13 
bwfrydendahl@gmail.com

Marianne Bentzen 
Tlf. 26 70 06 54 
mariannebentzen 
@gmail.com

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

Søren Strange 
Tlf. 20 16 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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Efter et stort jubilæumsår, som vi havde i �017, med 
vores 150-års jubilæum og dertil hørende brag af 
festivitas, ja, så kunne det jo være nærliggende at 
sætte tempoet og ambitionerne en smule ned, men 
sådan gør vi bare ikke i Danske Studenters Roklub! 

�018 har budt på rigtigt mange gode store og små 
oplevelser. Jeg vil i min beretning prøve at komme 
ind på nogle af dem. Allerede i januar måned viste 
vores stærke herregruppe ved ergometer-DM, hvor 
skabet skulle stå, og hvem, som regerer i dansk 
herreroning. Der stod DSR på 1. pladsen v/ Sverri 
Nielsen, �. pladsen v/ Tøger Rasmussen, 3. pladsen 
v/ Lars Fjord, 4. pladsen v/ Frank Steffensen og 5. 
pladsen til Christoffer Kruse, alle med tider på under 
den magiske grænse på 6 min. Sverri, Tøger, Lars 
og Frank er alle kaproere, som er skabt ud af vores 
talentprogram. I herreletvægt tog vi os også af 1. 
pladsen med Emil Espensen, mens der stadig er et 
stykke vej op til Fie Udby fra KVIK på damesiden, 
hvor Christina Juhl Johansen sikrede DSR en flot �. 
plads. 

Det sociale kit 
Danske Studenters Roklub er meget mere end 
kaproning, og på de sociale aktiviteter har vi haft 
fastelavnsfest, vinsmagning, fællesroning med 
københavnskredsens roklubber med efterfølgende 
grill og jazz, måneskinsture, og meget, meget mere. 
Med en klub som DSR, er det sociale dét, som kitter 
værket sammen. Det, at man sammen, på kryds og 
tværs, kan mødes til fælles arrangementer og hygge, 
spise lidt god mad, nyde jazzmusik eller lidt god vin, 
gør, at vi møder medlemmer, som vi måske normalt 
ikke ville have snakket med. Der skabes nye bånd, 
og måske nye muligheder for at ro ture med andre 
end dem, man måske normalt er ude med. 

Alle i samme båd 
Marlene Evensen, der også er i Københavns-

kredsens bestyrelse, havde i juni måned inviteret alle 
klubber i Københavnskredsen til fælles roning med 
udgangspunkt fra DSR. Det skulle vise sig at blive en 
kæmpe succes med flere end 100 deltagere, og vi 
måtte låne både i KVIK, Skjold og Gefion for at få det 
hele til at gå op. Efterfølgende havde Rasmus lavet 
mad ved grillen, og Mathias Heise & Friends spillede 
det mest vidunderlige jazzmusik, mens solen stille 
sneg sig bort på en af de mange gode sommerdage, 
vi havde år. Det var dejligt at opleve, hvordan man 
på tværs af klubberne hyggede, og ja, folk var ikke til 
at smide hjem til sidst. 

Folk bliver i klubben 
Man skulle tro at en rekordsommer, som vi har 
haft i år, kunne tiltrække flere nye medlemmer end 
normalt. Vi må konstatere, at strandene nok har 
trukket mere i folk, end at komme ned og nyde 
rosporten i DSR. Instruktionsudvalget tog ellers helt 
nye midler i brug ved at invitere til roning på søerne. 
Det var nu velbesøgt og vil blive gentaget i �019, 
men det var ikke med til at tiltrække så mange flere. 
Vi har dog alligevel fået tæt på 100 nye medlemmer, 
som har fået roret i �018, og det er stadig et 
hæderligt, godt resultat. Faktisk vokser klubbens 
medlemstal for tiden, således har vi det højeste 
antal medlemmer siden �010. En af de væsentlige 
grunde til, at vi vokser med antallet af medlemmer, 
er fastholdelsen. Der er langt færre, som melder sig 
ud, end der tidligere har været. Dette kan jeg jo som 
formand kun være meget stolt over, og tror, vi med 
de tilbud, vi har i dag, favner bredt, og det er noget, 
som er med til fastholdelsen. 

Langture og kajakpolo 
Der har i år også været en række langture, spredt ud 
over det danske land, ligesom kaninlangturen igen 
har haft god søgning. Langture giver et tæt bånd 
sammen med dem, som man ror med, og jeg kan 
kun anbefale, at man prøver kræfter med denne del 
af vores rosport. 

Formandens  
beretning
Succes på vand og land og et smukt ”guldbryllup”

Illustration: Peter Munk
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Kajakpolo stryger derudad. Ikke nok med, at 
vores herrer spiller i den bedste division, så følger 
kvinderne godt med i �. division, ligesom vi har 
Danmarks største afdeling af junior-polospillere. 
Der bliver gjort et kæmpe stykke arbejde i 
afdelingen, og det giver resultater. Ved sankthans 
kunne man opleve DSR som medarrangør af 
en af kajakpoloafdelingerne ved Ofelia kaj. Et 
velorganiseret arrangement, og en publikumsvenlig 
placering, centralt i København. 

Flygt 
30. september 1943 roede æresmedlem Herbert 
Marcus ud på en hæsblæsende tur, med Poul 
Henningsen og Arne Jacobsen og deres koner 
ombord i båden til Sverige. Skæbnen ville, at Poul 
Henningsen, tilbage i 19�0, havde tegnet DSRs 
klubhus ved Kalkbrænderihavnen, og nu er det 
en roer fra selv samme klub, som redder ham 
sikkert til Sverige. Dagen blev markeret med et flot 
teaterstykke af Det Flydende Teater, og deres stykke 
FLYGT, som omhandler netop denne begivenhed. Vi 
havde fornemt besøg af Hendes Kongelige Højhed 
Prinsesse Benedikte, kultur- og fritidsborgmester 
Niko Grünfeld, Herbert Pundik og ikke mindst af 
Herbert Marcus’ hustru Irena Tanska. 

Medaljeregn 
Lad mig dog komme lidt ind på kaproning igen. 
Kortbane-DM fandt i år sted på Sorø Sø, og 
DSR stillede med det absolut stærkeste hold. På 
juniorsiden vandt vi U19 1x med Amalie Riff Brems, 
som også sammen med Mathilde Kiilgaard, Louise 
Hyldager og Cecilie Girke tog sig af guldet i 4x-. I 
drengejunior U17 vandt Casper Girke Christensen 
og Malthe Christiansen �x, Casper tog også guldet i 
1x. 

Vores damer tog sig af forbundsmesterskabet i 
otteren og firer uden styrmand, tillige med guld, sølv 
og bronze i �-åres inrigger. 

På herresiden er det meget nemmere at fortælle, 
hvad vi ikke vandt af DIF-mesterskaber og ja, 
letvægts-singlesculler vandt vi ikke, da vores 
tilmeldte roer skulle ro andre finaler. De øvrige DIF-
mesterskaber tog vi hjem i 1x, �x, �-, 4x, 4-, 4+ inr 
og 8+. 

Dertil tog mastersroerne også en skalp i kvinder �7+ 
4X/4-. Så hvor vi lagde hårdt for start ved ergometer-
DM, må man konkludere, at vi med stolthed stadig 
kan kalde os Danmarks Stærkeste Roklub – DSR. 

Det er så yndigt at følges ad 
Samme dag, hvor der var DM i Sorø, havde vi 
inviteret til GULDBRYLLUP i DSR. Anledningen er 
nok kendt af alle, for det er 50 år siden, at kvinderne 
fik lov til at være medlemmer af DSR. En så vigtig 
begivenhed skal da fejres, og 173 medlemmer 
havde tilmeldt sig festen. Der blev budt på flot 
æresport, den kongelige cocktailbar, flotte sange, 
forfattet af Bente Kjøller, og det hele blev musikalsk 
understøttet af DSRs husorkester med Flemming, 
Lars og Mads. 

Selv ”Dronningen” havde fundet tid i sin travle 
kalender til at kigge forbi og give et festligt indslag. 
Hun opfordrede til, at der snart måtte komme en 
kvindelig formand for DSR og ja, selvom jeg nu 
ikke føler mig truet på posten, så kan jeg kun give 
majestæten ret. Det skulle være en sand fornøjelse 
at give rorpinden videre til et kvindeligt medlem af 
DSR, når jeg en dag går af som formand. 

Nye projekter 
Om lidt står der �019 på kalenderåret, og roklubben 
har allerede her, den 1. oktober, afsluttet sidste 
års regnskab, og der er begyndt på et nyt. �019 
kommer med sikkerhed også til at byde på en masse 
spændende oplevelser og nye tiltag. Vi har fået 
875.000 kr. af Nordea Fonden til at skoleprojekt, hvor 
vi skal have 300 elever ud hvert år og prøve kræfter 
med roning. Den nye tilbygning, som skal erstatte 
vores nuværende træningslokaler og værksted, 
skrider også stille frem. Vi har dialogmøder med 
kommunen, og vi håber selvfølgelige på, at vi snart 
kan få en byggetilladelse og komme i gang med at 
søge fonde til projektet. I �019 har vores nuværende 
klubhus stået i 80 år, så det ville da glæde mig, om vi 
på denne måde kan fejre de 80 år med begyndelsen 
på det nye træningsområde. �019 er også et præ-
OL-år, så det er her, de første udtagelser af både til 
OL i Tokyo kommer til at finde sted. DSR har en lang 
tradition for at levere OL-deltagere, og ikke mindst, 
at vinde medaljer til Danmark og DSR. 

En stor tak til alle medlemmer i DSR for denne 
sæson - jeg ønsker jer alle en god træning i vinter 
– så formen er klar til næste forår og håber, I vil 
nyde godt af alt det, som DSR kan byde på udover 
effektiv og sjov træning. Jeg er taknemmelig for og 
glæder jeg mig over at stå i spidsen for Danmarks 
Suveræne Roklub - DSR.

Kasper Haagensen



Generalforsamling fredag d. 23. november 2018 kl 20.00

Aflæggelse af beretning

Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Særlige forslag

Fastsættelse af kontingent for det følgende år

Valg af formand: Kasper Haagensen - Genopstiller

Valg af kasserer: Johan Frydendahl - Genopstiller

Valg af sekretær: Marie Erika Busch stiller op

Valg af materielforvalter: ingen kandidat har meldt sig

Valg af kaproningschef: Kampvalg mellem Niels Hyldager og Martin Schjerning

Valg af instruktionschef: Martin Grand Ast - Genopstiller

Valg af motionsrochef: Marlene Eversen - Genopstiller

Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter: Jan Pierrel-Boas - Genopstiller

Valg af kajakrochef: Jesper Millung - Genopstiller

Valg af langtursrochef: Niels Bak Henriksen - Genopstiller

Valg af husforvalter: Hans Søndergaard - Genopstiller

Valg af to revisorer: Jørgen Blom og Mads Gydesen - Genopstiller

Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport: Bestyrelsen forslår sig selv

Evt.

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen.

Forslag skal stilles skriftligt af stemmeberettigede medlemmer og skal være bestyrelsen i hænde 30 dage før 
generalforsamlingen.

Kandidatemner til de forskellige tillidsposter kan – foruden af den fungerende bestyrelse – bringes i forslag af 
ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan sådanne forslag kun komme i betragtning, når de er skriftlige og 
bestyrelsen i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen – jfr. §8.

Det vil sige onsdag d. 24. oktober 2018. (Der var fejl i en tidligere udmeldt dato) 
Der er indkommet de to forslag. De vil blive sendt ud via nyhedsbrev og lagt på hjemmesiden.

Middag 
Der er som altid mulighed for at deltage i middagen før generalforsamlingen kl 18.00: 
Køb middagsbillet via dsr.safeticket.dk

1.

�.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1�.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Generalforsamling 2018
Danske Studenters Roklub 

(Akademisk og Polyteknisk Roklub)

6     | DSR NR 4 | November �018    



DSR NR 4 | November �018 |      7    

Der er kommet lys på Danske Studenters Roklubs 
bygning, og ekstra watt for oven er altid godt.

Det fjerner dog ikke de faktiske tal for bygningens 
dåbsattest, den ”ældre dame” har regelmæssig 
”forstoppelse” og selv om klo-agger – ja det er den 
tidligere landsholdsspiller i fodbold (Daniel Agger), 
der nu tackler den slags problemer – kommer på 
hyppige besøg, så mærkes det, at klubben bliver 
aktivt brugt af sine godt 900 medlemmer, �4 timer i 
døgnet, året rundt.

Kloak og rør, som snart fylder 80 år, får også deres 
skavanker, når de kommer op i årene. En hjælp, som 
supplement, kunne være at sætte lufttørrere op på 
toiletterne. Det er hygiejnisk, og det sparer nogle 
træer, udover mindre papir i systemet. 

Og et fedtfilter i køkkenet til vasken kan måske også 
lette arbejdet for rørene i vores klubhus.

Mere lys ved kajakpolobanen kan være på vej. 
Herligt med aktivitet ude om vinteren - og bare rolig, 
den kommer ikke til at lyse på vinterbaderne – de får 
fortsat det kolde gys i mørkets fred.

I bådhallen er der nu skabe - til medlemmer, der 
mangler, og til gæster på besøg. De er flot bejdset af 
Anders tømrer og er taget godt imod.

Ergometerrummet er nu hvidt på begge sider, 
skimmelsvampen er fjernet og luften markant bedre 
end tidligere – endnu en undskyldning for træning til 
vinter er fordampet.

Den særegne lugt gennem et stykke tid ved 
hovedindgangen skyldes ikke en midlertidig 
osteproduktion i køkkenet, men at kokosmåtten var 
gået i opløsning – det kan heldigvig løses.

I det kommende år bliver musikken forhåbentlig 
bedre - i hvert fald lydkvaliteten – i sal og 
ergometerrum, der står til renovering.

I teaterstykket ”Flygt” - af teatergruppen ”Det 
Flydende Teater” - blev DSR-bygningens stolte 
historie sat i yderligere perspektiv.  Det er en 
bygning, der gav mod til bevægelse, både til at 
hjælpe andre i sikkerhed og til modstand mod 
besættelsesmagten. 

Frihed til bevægelse og bevægelse i det fri - 
Danske Studenters Roklub rummer begge dele, og 
bygningen bærer en stolt historie – samtidig med, 
at den fortsat skaber en fantastisk ramme for fysisk 
bevægelse og rosport.

Har I forslag til forbedringer eller kritik - så send 
gerne en mail til: husforvalter@dsr.dk 

Hans Søndergaard

Husforvalterens  
beretning

Store rengøringsdag 
Foto: Søren Strange
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Udendørssæsonen lakker mod enden, og det er 
derfor tid til at skrive årets beretning om de sportslige 
aktiviteter med Svanemøllen som udgangspunkt. 
Det har været et år, som reflekterer den sport, som 
vi går op i, nogle gange er der store bølger, engang 
imellem fladt vand og nogle gange, når alle arbejder 
sammen, går tingene bedre, end man kunne have 
forestillet sig.

Ro på bagsmækken 
Året startede med en opgave til 
sportsroningsudvalget, stillet af bestyrelsen, om 
at beskytte nogle af de både, som der bliver roet 
rigtigt meget i. Efter megen diskussion og en del 
uenighed i sportsroningsudvalget, blev tre løsninger 
præsenteret for bestyrelsen, som med et flertal 
valgte den model, som herefter blev implementeret 
og har kørt i løbet af �018. Ideen bag var, for det 
første at give de hold, som konkurrerer til enten 
SPP eller LDK, mulighed for at være sikre på at 
træne i den båd, som de skulle stille op i. For det 
andet, at udbrede brugen af både, så man får fordelt 
kilometrene over flere både og derved undgå skader. 
For det tredje, at give holdene klare linjer om brug 
af både, når der er sammenfald mellem SPP-ræs og 
LDK-træning. Når vi reflekterer over, hvordan planen 
har virket, er kilometrene blevet fordelt på flere både, 
der har ikke været skænderier om, hvem der skulle 
bruge hvilke både på hvilke tidspunkter, og en stor 
del af roerne, som har deltaget i konkurrencer, har 
udtrykt glæde over at vide på forhånd, hvilken båd 
de skulle stille op i. Kan planen forbedres, kan den 
ændres, og kan vi gøre ting bedre? Det er der ingen 
tvivl om. Men tiltaget var nødvendigt for at kunne 
bibeholde vores robåde i en god stand.

Medaljeregn til coastal 
Det, der får vores aktiviteter på vandet til at fungere, 
er vores gode trænere, som lægger liv og sjæl i, så 
vi kan fortsætte med at blive bedre roere, og at man 
som medlem er sikker på, at der er roning på faste 
tidspunkter. På coastal har Andreas og Tim bragt ny 
energi og struktur til holdet, så holdet er vokset til et 
punkt, hvor de nye coastalbåde vil blive modtaget 
med kyshånd. Til DM i Rødvig blev det til et væld af 
medaljer. To ”Bagsværd”-roere havde vovet sig ud i 
single-coastal, hvilket førte til, at DSR vandt begge 
mesterskaber. Tak til Mette Dyrlund Petersen og 
Mark Hartsteen. En bronzemedalje fulgte i single for 
masters-herre efter en flot indsats af Søren Strange. 
I dobbelt coastal havde Mette Dyrlund fundet 

sammen med en svensk kollega og kunne hjemtage 
DM i dobbelt med hende, dog under Helsingborgs 
faner. De blev presset af Kate Petersen og Julie 
Schou, samt Helle Tibian og Margit Haahr Hansen. 
Det førte til det, man lidt friskt kan kalde �,5 medaljer 
til DSR. I de andre kategorier blev til det sekundære 
pladser, men det er fantastisk, at så mange deltager 
på holdet, til konkurrencer, og at en stor del tager til 
VM i Canada sammen.

Stærke trænere 
På POP sprang Sebastian Petterlin til, da holdet 
i september stod uden træner. Sebastian bragte 
sin store viden om roning med sig fra USA, og 
især i ergometersæsonen blev det til innovative 
træningstimer, bl.a. med træningen væk fra 
ergometeret! Sebastian var også med til at bakke op 
om de mange SPP-hold, som stillede op for DSR i 
år. Konkurrencen er målt på deltagerantal Danmarks 
mest populære konkurrence, med rigtigt mange 
deltagere over de 8 afdelinger. Konkurrencen er 
skarp, og det blev desværre ikke til medaljer i den 
samlede stilling, men POP Signal med Erika Busch, 
Ole Sachs, Jens Voigt og Christian Parker roede en 
flot 4. plads hjem i den overordnede stilling, hvilket 
de gjorde af bl.a. en 1. plads i 7 afdelingen og tre 3. 
pladser i løbet af sæsonen. SPP gav blod på tanden, 
og derfor stillede en stor del af POP op i DSR’s 
egen regatta. Da Sebastian besluttede at rejse til 
udlandet, trådte Henrik I. Jørgensen til som vikar, 
indtil man kunne finde nye trænere, og stor tak for 
dette. To tidligere toproere - Anna Munck Laybourn 
og Marianne Stæhr Olsen - har taget têten, og vi 
regner med, at de vil fortsætte med at pumpe en 
masse erfaring og energi ind i holdet, så POP fortsat 
kan spille på alle tangenter, f. eks. inklusive brugen 
af coastalbåde igen.

Nye og entusiastiske medlemmer 
På INKA har Bøg i år gjort arbejdet alene og skulle 
arbejde med et nærmest nyt hold. Grundet tørst på 
nye udfordringer, nye jobs og især baby-faktoren 
stod Bøg med meget få erfarne roere, men med 
en stor gruppe meget entusiastiske roere. Det var 
derfor med en smule nervøsitet, at man gik i gang 
med LDK- sæsonen. Undervejs over de 5 løb blev 
der vundet flere medaljer, men i sidste ende måtte 
man desværre sande, at KVIK brugte erfaringen til 
at hjembringe de to DIF-medaljer i �018. Ikke desto 
mindre er det imponerende, at DSR med første- og 
andetårs-roere i bådene kunne hjemføre sølv i både 

Sportsrochefens  
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herre- og dameklassen, og en overraskende bronze 
i 10 km mix. Der må tages revanche næste år, og 
forhåbentligt kan dette års erfaringer bruges positivt 
i �019.

Vellykket regatta-arrangement 
DSR stod for den afsluttende regatta i år, og 
sportsroningsudvalget havde besluttet, at dette 
var en opgave, der var hele klubben værdig. Der 
blev derfor uddelegeret opgaver til de mange 
frivillige, som gav igen med at komme med nye 
konkurrenceruter, nye retter i snackbaren og nye 
præmier. Dette førte til, hvad jeg kun kan beskrive 
som ekstremt megen ros fra alle deltagere og 
observatører. Det var en fantastisk oplevelse at se 
klubben byde hele ro-Danmark velkommen. Et stort 
succeskriterium, som sportsroningsudvalget havde 
sat, blev mødt, nemlig at man godt kunne forestille 
sig at holde en regatta igen. Når mange skuldre 
bærer, bliver det lettere for alle, og man får lyst til 
mere. Så fra udvalget skal lyde en stor tak til alle 
dem, der trådte til og hjalp.

Kvikke kaniner 
At der flere gange i år har stået KVIK på en plads 
højere oppe på skamlen kunne ikke mærkes 
til Svanemølleræset. DSR vandt stort set alle 
konkurrencer, og KVIK blev sat på plads. Som 
formanden siger, er det godt, at de vinder én eller to 
konkurrencer, så de bliver ved med at komme. Men 
den store indsats fra vores kaninræser-trænerteam, 
Samantha Don Robbins, Dorthe Jørgensen, 
Marianne Stæhr Olsen og Anna Munck Laybourn, 
gjorde, at KVIK kun kan spise bolsjer i år, mens alle 
de andre kaninløb blev vundet overbevisende.

Til alle trænerne i Svanemøllen skal lyde et hjerteligt 
tak. Vi kan altid bruge flere kræfter, så hvis du 
har mod på trænergerningen, så kontakt venligst 
sportsrochefen for at høre, hvordan du kan hjælpe.
Også tak til sportsroningsudvalget, som har løftet 
mange opgaver i løbet af året. Jeg håber, I vil blive 
ved med det.

På vegne af sportsroningsudvalget

 
Jan Pierrel-Boas

Fra kvindernes coastal-DM i Rødvig 
Foto: Søren Strange
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En fantastisk sommer er ved ende, og endnu et 
år har der været godt gang i instruktionen i DSR. 
Selvom vi måske ikke har været helt så mange nye 
medlemmer som tidligere år, så har årets kaniner 
været en tand mere aktive og gode til at holde egen 
læring ved lige. Det har de gjort på �938 km fordelt 
over 397 ture, og vi har derfor fået 9� nye og frigivne 
rokammerater i klubben ud af de 194 indmeldelser 
og 145 kaniner, som indeværende kalenderår har 
bragt os. Velkommen til alle jer nye medlemmer! Og 
til alle ”gamle” medlemmer: Husk at ro en masse 
med dem, så de bliver lige så fanget af sporten som 
I selv!

Medio oktober er ergometerinstruktionen gået i 
gang, og vi i instruktionsudvalget håber, at alle 
årets kaniner er friske på udfordringen – vi trykker i 
maskinerne og får rettelser til teknikken hver onsdag 
og søndag, så kom og vær med. Er du rutineret 
medlem, som ikke har været ude at ro på vand eller 
til lands i længere tid, skal du også være meget 
velkommen. Vintersæsonen er en fremragende 
chance for at få teknikken kigget efter, og der er 
også plads til dig.

Infoaftener 
Efterårets første infoaften er ligeledes afholdt 
med pænt fremmøde, og instruktionsudvalget har 
naturligvis flere på bedding. Husk derfor at overtale 
lige netop den ven eller kollega, som lige skal have 
et sidste skub, og inviter dem ned i klubben til et 
måltid og for at høre mere om klubben.

Som et alternativ til infoaftenerne, og som en 
slags åbent hus, havde instruktionsudvalget 
desuden inviteret til søroning på Peblingesøen på 
grundlovsdag. Vi blev velsignet med skønt vejr og 
en masse frivillige, som både hjalp med bådpakning, 
styring og instruktion, fotografering og et smil med 
på vejen til de mange promenerende ved søens 
kant. Tak for det! Selvom vi ikke fik hevet så mange 
nye medlemmer i land ved arrangementet, er der 
ikke tvivl om, at det skal gentages til næste år. Sæt 
derfor allerede nu et stort kryds i kalenderen ud for 
5. juni, så vi med et meget større arrangement kan 
fylde søen med masser af studenterroere i robåde, 
kajakker og alt, der kan flyde.

Instruktion på vandet 
Også i år skal der lyde en stor tak til klubbens 
instruktører. Det er jer, som byder de nye 

medlemmer velkommen i klubben og lærer dem 
det første, de skal vide om roning. Fortsætter I med 
at være tålmodige, forklarende og grundige, og 
inviterer I også næste år og året efter kaninerne med 
til aftensmad på første sal, en skæv instruktion eller 
en måneskinstur, så skal DSR nok fortsætte med at 
være en stærk og åben klub langt ind i fremtiden.

Skal vi være lidt strenge – og det skal vi altså 
– så ville vi dog gerne have, at endnu flere kom til 
instruktøraftenen i foråret. Det er her vi både gør 
status fra udvalgets side og kommer med de nyeste 
tips fra instruktionsverdenen, men det er bestemt 
også her, at I alle sammen har mulighed for at give 
jeres besyv med og dele erfaringer. Gør brug af det!

I det forgangne oplevede vi desværre flere uheldige 
episoder med kaniner, som faldt i vandet under 
instruktion. Selvom der lykkeligvis ikke skete 
noget alvorligt ved disse uheld, er det noget, vi i 
instruktionsudvalget tager meget alvorligt. Næste 
instruktøraften vil derfor bl.a. komme til at omhandle 
korrekte og sikre skift, ligesom vi for instruktører har 
indført et krav om gennemførelse af entringsøvelse 
hver tredje sæson. Det vil sige, at har du ikke 
deltaget i en entringsøvelse indenfor de sidste 
par år, skal du deltage i en inden udgangen af 
sommersæsonen �019 for fortsat at kunne fungere 
som instruktør. I sensommeren blev der afholdt tre 
entringsøvelser, hvilket vi naturligvis vil gentage til 
næste sæson, så alle får mulighed for at gennemføre 
denne disciplin.

Styrmandsinstruktion 
Nye roere er godt, men lige så vigtigt er det, at 
disse roere en dag (og helst i deres første sæson!) 
bliver styrmænd. Poul Danstrup har koordineret 
styrmandsinstruktionen i år og gjort sit til, at vi har 
fået �� nye styrmænd. Næste år håber vi på endnu 
flere, så er du erfaren instruktør, som gerne vil prøve 
kræfter med en ny disciplin, skal du endelig komme 
til Poul. Styrmandsinstruktørerne i både praktik og 
teori spiller en afgørende rolle for klubbens ve og 
vel – en kæmpe tak til jer allesammen for jeres store 
arbejde!

Introfest og kanindåb 
For at fejre årets VM i fodbold var årets introfest 
malet i rød-hvide, blå-gule, grøn-gule og en masse 
andre nationalfarver. Der var bordfodboldturnering, 
fodboldhotdogs, fodbolddrinks, fodboldkage og 

Instruktionsrochefens  
beretning



selvfølgelig dans til den lyse morgen. Vi håber, at 
både nye og gamle medlemmer havde en rigtig sjov 
fest.

En begivenhed, som også altid er sjov og festlig for 
alle deltagere – selvom den måske mødes med frygt 
og bæven – er dåben. På trods af den ulykkelige 
omstændighed, at Kong Neptun var blevet forkølet 
og måtte blive hjemme, blev omkring 50 kaniner 
til ægte roere, da hans lige så ubarmhjertige, men 
dog retfærdige hustru, fru Kong Neptun, forestod 
ceremonien med sikker hånd og hjælp fra sine altid 
trofaste vikinger. Kaninerne blev ledt på opdagelse 
med deltagelse fra klubbens udvalg og tilbud, og 
aftenens fest var arrangeret af motionsronings- og 
kajakudvalgene. Til dåbsfesten udnævnte kaninerne 
årets instruktør, som denne sæson skulle findes 
blandt kajakroernes rækker. Det var nemlig den 
meget aktive og tydeligvis også dygtige Michael 
Harboe Møller, som løb med æren. Stort tillykke 
herfra.

Udvalget 
Endnu en gang stor tak til det festlige og 
foretagsomme instruktionsudvalg, som for tiden 
består af Karen Rasmussen, Ragna Sigurðardóttir, 
Christian Grønne, Dorte Schnack, Henrik I. 
Jørgensen, Nicolai Møller Andersen, Poul 
Danstrup, Steen Knudsen, Svend W. Frydendahl og 
undertegnede. Er du interesseret i at hjælpe med 
instruktionen på den ene eller den anden måde, er 
det derfor en af os, du skal snakke med.

Sluttelig skal det nævnes, at jeg genopstiller som 
instruktionsrochef, på trods af udlandsophold til og 
med februar måned. Bestyrelsen har derfor indtil da 
suppleret sig med Ragna, så instruktionen fortsat er 
stærkt repræsenteret ved bordet. Har du spørgsmål 
eller kommentarer til instruktionen, er du derfor altid 
velkommen til at henvende dig til både Ragna og 
mig.

Rigtig god vind på vandet og i ergometerhjulene!

Martin Grand Ast
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Grundlovsdag kan tilbringes på mange måder. Pop-up roning på Peblingesøen 
Foto: Søren Strange
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Kajakinstruktion 
Det har været en dejlig sommersæson med 
fantastisk vejr og en masse nye pingviner, som 
nu har fået kajakret og er blevet selvstændige 
kajakroere.

Vi har haft et forårs-hold og et august-hold.

Vi fik i år uddannet 8 nye kajakinstruktører på 
kursus, som afholdtes i klubben.

Ugentlige ture 
Vi har i år haft faste ugentlige ture mandag og 
torsdag, som har været til gavn for pingvinerne, hvor 
de kunne få den fornødne erfaring før frigivelse.

Langture 
Weekend-langtur d.18. maj til Sverige, ved søen 
Möckeln ved byen Bökhult i Älmhult. 11 personer 
deltog. Sommervejret var med os, sol og ingen vind, 
spejlblankt vand i det naturskønne svenske.

Weekend-langtur d. �9. juni til Kikhavn på den 
sjællandske nordkyst. 10 personer deltog. Igen 
fantastisk sommervejr med noget vind og lidt bølger i 
Kattegat, grill om aftenen.    

4 kajakroere deltog i langtursudvalgets 5-dagestur 
til det sydfynske øhav d. 10. juli. Sammen med 
1� roere blev der roet mellem øerne, med 
udgangspunkt fra en hytte på Skarø. Også 
denne gang med fantastisk sommervejr. Tak til 
langtursudvalget for en dejlig tur.

Dagsture 
På nattergaletur til Bagsværd Sø / Mølleåen 
d. 15. juni deltog 6 kajakroere sammen med 
motionsudvalget, desværre uden at se skyggen af 
nattergale, men det var en dejlig tur alligevel. Tak til 
motionsudvalget.

Tur til Træningscenter Bagsværd ved Bagsværd Sø/
Mølleåen d. 15. september, hvor 14 personer deltog 
med efterfølgende grillmiddag.

Konkurrence 
Den faste skare plus et par nye har sæsonen 
igennem deltaget hver tirsdag i Hellerup 
handicapløbet på 5,5 km.

Det blev til 3 klubture, hvor 3 personer deltog 
i Kronborgløbet, 3 personer deltog i Tour de 
Gudenåen, og 5 deltog i Mølleåens Blå Bånd.

Kajakudvalgets  
beretning

Det danske kvindelandshold ved VM i kajakpolo i Canada 
Foto: Catrine Jensen
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I år har vi igen trænet racer-pingvin op til 
Svanemøllemachen, hvor Suzanne Rønhøj Schjøtt 
og Martin Eriksen vandt pingvinløbene. 

Vi har i år afholdt 3 fælles træningsdage sammen 
med Kvik og Skjold. Træningen gik ud på kapteknik 
på forskellige niveauer.

Sæsonen igennem er der blevet afholdt 
vedligeholdsdage, for at holde kajakkerne sødygtige.

Kajakpolo 
DSR har i �018 haft hele 6 kajakpolo-hold:

 - Liga herre 
 - Liga damer 
 - �. division mix 
 - To junior U18-hold 
 - Et junior U15-hold (de har dog ikke stillet  
   op til danmarksturneringen)

Der har været træning i DSR næsten alle ugens 
dage, bortset fra om søndagen. 

Juniorholdet har for første gang deltaget i 
internationale stævner: i Helmond i Holland og 
Deutschland Cup i Essen, Tyskland. Holdet, som 
deltog, var et blandet drenge-/pigehold, som 
opnåede en �. plads i Holland og en 1�. plads i 
Tyskland.

Juniorholdet har et fantastisk sammenhold, hvilket 
har betydet flittig træning, flotte resultater og et 
meget lille frafald.

Trænerne Jakob Pixi Iversen, Gitte Rosenkranz 

og Signe Severinsen har gjort en stor indsats for 
juniorholdet.

Dameholdet er et yderst aktivt hold med en dygtig 
træner i Cecilie Moe Weinrich, som har flyttet holdet 
rigtig meget.

Damerne fik en �. plads i Danmarksturneringen og 
deltog i to internationale stævner, hvor det højere 
niveau desværre ikke blev omsat til gode resultater. 
Håber det giver bonus næste sæson.

Det danske damelandshold består af 4 DSR-
medlemmer ud af de 8 landsholdsspillere.

Herreholdet holdt deres 7. plads i ligaen og blev 
nr. 3 i Skovshoved Åben. Holdets træner, Mikkel 
Fredholm, har ydet en stor indsats for holdet.

Ved danmarksturneringen var DSR en af de to 
klubber med flest medaljer, sølv til damerne, sølv og 
bronze til U18-juniorerne.

Udover damerne stiller DSR med en U�1-
landsholdsspiller, en U14- og to U16-
landsholdsspillere.

Både damer og U�1 var til VM i Canada, hvor 
damerne kom på en 11. plads og U�1 på en 10. 
plads.

Team Copenhagen. 
DSR har 3 Team Copenhagen-støttede kajakpolo-
spillere: Mathias Andersen, Mie Krogsgaard-Nielsen 
og Rasmus Svensson.

Jesper Millung

17 kajakroere til fælles photoshoot tirsdag d. 18. september 2018 
Foto: Christian Grønne
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�018 startede kaproningsafdelingen ud med at 
sende syv roere til Japan og deltog i de japanske 
mesterskaber i ergometer. Dertil fik alle roerne 
trænet på vandet og fik lidt vandfornemmelse tilbage 
i kroppen efter en lidt lang vinter. Ergometerstævnet 
gik rigtig godt, og DSR har opbygget en ganske 
pæn fanskare i Japan. Forhåbentlig gør det, 
at vores roere til OL i �0�0 i Tokyo bliver budt 
endnu bedre velkommen, og lige får det ekstra fra 
tilskuerpladserne! Turen kunne kun lade sig gøre via 
et godt samarbejde med det japanske roforbund, der 
støttede turen. 

Ergometer-DM gik igen i år over al forventning, 
som man også kan læse i formandens beretning. 
Her kan ingen andre klubber være med, og særligt 
på den tunge herreside er DSR i disse år voldsomt 
dominerende. Dette er en direkte konsekvens af det 
store arbejde, der gennem 10 år har stået på med at 
skabe en stærk stamme af tunge roere. At få gode 
roere kræver benhårdt arbejde, både i DSR som 
organisation samt dedikerede roere, der investerer 
år af deres tid på at ro. Den nuværende generation 
af roere stammer således især fra et arbejde 
omkring �008-�01�, hvor mange store roere blev 
rekrutteret.

I marts måned tog vi på den anden klubtræningslejr, 
denne gang noget nærmere hjemmet, da dette 
foregik i Nordtyskland – Friedrichstadt. Med gode 
flade kanaler kom der godt med km i benene, og den 
tyske klub udviste stor venlighed overfor vores roere,  
der havde en rigtig god træningslejr. 

Årets første kaproning i Danmark er Odense 
langdistance. Her viste DSR heldigvis, at vi kan 
andet end ergometerroning. Det blev til 10 sejre over 
de to dages roning. Medaljerne var ligeligt fordelt 
på senior- og juniorroere og viste, at vi fortsat har 
fat i en god udvikling, også af de roere, der skal 
tage over efter den nuværende seniorelite. Generelt 
hen over året har vi vist, at vores niveau til danske 
konkurrencer er i den absolutte top, og vi har vundet 
ganske mange løb til Copenhagen Regatta, som er 
årets første �000 meter. 

Juniorroerne skulle først i gang med de 
internationale konkurrencer i form af U19-EM, 
hvor Mathilde Kiilgaard vandt en bronze i 4- i 
kombinationsbåd med andre danske klubber. 

Til Ratzeburg regatta: her vandt Mette Dyrlund i 

damernes 1x igen i år! Men også Anne Katrine 
Kiilgaard, den ældste af Kiilgaard-søstrene, vandt 
guld i en let 4x kombinationsbåd.

Og vores yngste roere er åbenbart glade for de tyske 
regattaer, for i Hamborg vandt Cecilie Girke i 4x, og 
Amalie Brems nappede en guld i �x. 

Til årets worldcup i Lucerne kunne vi hive to medaljer 
med hjem, Lærke Berg Rasmussen vandt i 4- en 
sølvmedalje, og Emil Espensen vandt bronze i �x. At 
Lærke sidder i en 4- er desværre afstedkommet af, 
at vi har haft en storskadet Christina Juhl, som har 
haft store problemer efter blodpropper i lungerne. 
En virkelig ærgerlig hændelse for en pige på �5 i sit 
livs form. DSR har gjort et godt arbejde for at støtte 
Christina. Men der er desværre lang vej endnu i form 
af genoptræning, før Christina er helt tilbage, hvor 
hun var før.

I år deltog DSR for første gang i en regatta ved navn 
Coupe de la Jeunesse, en international regatta med 
god deltagelse fra alle de større ronationer i Europa. 
Amalie Brems fortsatte her sin sæson med endnu en 
sejr, denne gang i 1x. 

Men ikke kun vores yngste roere kan hive metal 
hjem fra udlandet, for Stig Rasmussen og Bjarne 
Spanggaard tog guld til Euro Masters i München i 4-, 
for klassen 70 år, så vi er godt bredt funderet med 
roere i alle aldre, der præsterer på banerne.

Til Gay Games, der i år foregik i Paris, tog vi to 
gange guld med hjem, i 8+ samt �-! Selv Rune 
Gärtner blev set i skarp træning op til denne regatta, 
og der blev arbejdet konsekvent og hårdt med 
træningen inden regattaen, hvilket jo så heldigvis 
også gav medaljer med hjem.

Hvor de hjemlige regattaer er gået rigtig godt, må 
vi til gengæld kigge længere efter medaljer til de 
helt store begivenheder i år. Vi har fået rigtig fine 
resultater til World Cup, men til senior-EM og senior-
VM har der ikke været noget metal med hjem i år. 
Dette viser, at vi skal fortsætte med at sigte højt 
og højne det danske niveau, hvis vi vil være med 
internationalt, der, hvor det er rigtig sjovt. 

Det viser DSR også til DM på kortbane i år, 
at vi prøver at gøre. Igen i år var vi voldsomt 
dominerende på herresiden. Kombineret med gode 
resultater på juniorsiden og gode løb fra vores 

Kaproningschefens  
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damer vandt vi den samlede pokal for flest sejre 
igen i år! Det blev således til guld til DM i: Herrer: 
8+,4-,�-,4x,�x,1x, let 4- eller sagt på en anden måde 
– havde vi vundet let herresinglesculler (som vi 
ikke deltog i), havde vi vundet alt på herresiden. På 
damesiden vandt vi de store både i 8+ og 4- men vi 
kunne godt mærke, vi lige manglede det sidste med 
to årer, hvor Christina Juhl igen var stærkt savnet. 
På trods af dette fik vi dog stadig pæne placeringer 
og fik sølv og bronze på damesiden i 1x og 4x. 

Vores juniorer havde også en fest til DM og har 
formentlig haft de bedste resultater på juniorsiden 
i DSR nogensinde. Der blev vundet i drengenes 
�x samt 1x, hvor Casper Girke gik igen i begge 
både. Casper er bror til Cecilie Girke, og vi må 
sige, at vi har godt med stærke søskendepar i 
kaproningsafdelingen for tiden, for Cecilie nappede 
guld i pigernes 4x – i øvrigt sammen med den ene 
søster Kiilgaard, denne gang Mathilde. Amalie 
Brems satte punktum for dagen med at vinde 
junior-kvinder 1x og satte et godt punktum for 
sin udendørssæson. Vores inriggere gjorde også 
rent bord og viser, at vi også i denne bådtype er 
Danmarks absolut stærkeste klub. Hele DM-dagen 
blev dermed en stor fest for DSR, og vi havde en 
rigtig god dag med hygge i nye, store flotte telte, 
hvor hele truppen af DSR-roere kunne samles og 
slappe af i løbet af dagen. Teltene er indkøbt for 

midler fra Team Copenhagen, der fortsat støtter 
vores elitearbejde og vores arbejde på tværs af 
klubskel.

For �018 har faktisk været præget af samarbejde 
på tværs. På juniorsiden har Andreas Sloth 
arbejdet stort set hver weekend sammen med 
Odense roklubs afdeling, og juniorerne har pendlet 
mellem Odense og Bagsværd for at lave stærke 
kombinationsbåde. På niveauet for de helt nye har vi 
arbejdet sammen med Skjold, hvor Lena Baden og 
Frederikke Bay samarbejder om nye roere i alderen 
fra 13-16 år. Roerne ror både i Svanemøllen og på 
Bagsværd Sø, og er et forsøg på at lave tilbud, der 
kan ramme så bredt som muligt for de helt unge 
også. Så vi fortsat kan styrke vores juniorafdeling, 
for - som skrevet i starten af denne beretning – at 
skabe toproere tager mange år. 

Alle de flotte resultater skyldes et langt kontinuerligt 
hårdt arbejde af hele organisationen omkring 
kaproningsafdelingen. Jeg vil gerne sige særlig tak til 
trænerteamet i �018 bestående af Henrik Asmussen, 
Nils Menke, Andreas Sloth & Lena Baden, der alle 
har lagt en stor indsats. Det hele er som altid kun 
muligt grundet den fortsatte støtte fra Rées Legat, 
vores samarbejde på tværs med andre klubber, 
Danmarks Rocenter og DFfR.

Martin Schjerning

DM Sorø 2018. DSR-både i kø til præmiebroen 
Foto: Søren Strange
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Langtursåret �018 startede usædvanlig sløvt – og 
sluttede med en gedigen succes. 

Både en tur i Kristi himmelfartsferien og i pinsen 
endte med at blive aflyst på grund af manglende 
tilslutning. Og så fik en tur til Polen i forsommeren 
problemer på grund af nogle misforståelser med 
den lokale arrangør, så det endte med at kun tre fra 
DSR kom afsted til det smukke område i det vestlige 
Polen. 

De få tilmeldte til forårsturene skyldes ikke, at de 
var meldt meget sent ud, som der ellers tidligere har 
været problemer med. Men det virker som om det er 
blevet sværere at få folk til at kaste sig ud i roning ud 
over de faste træningshold. Til gengæld var der pæn 
opbakning til en endagestur, som blev arrangeret på 
POP.  Så langtursudvalget vil se på, om vi kan gøre 
opmærksom på turene på en anden måde og måske 
i stedet bruge træningsholdene til en styrke, hvor folk 
tager sammen afsted. 

Først til mølle – eller lodtrækning 
Heldigvis så var der rigtig fin tilslutning til 
sommerferieturen til Skarø i det sydfynske øhav, og 

turen var mere end overtegnet, på trods af, at den 
blev meldt lidt sent ud. 

Fordi der tidligere har været problemer med, at ture 
bliver overtegnet inden de, som er lidt længere om at 
beslutte sig, får meldt sig til, besluttede arrangørerne 
at fordele pladserne ved lodtrækning. Typisk er det 
de mest garvede langtursroere, som er hurtigst på 
knappen, så først til mølle kan blive en stopklods for 
nye roere. 

Det var der både positive og negative 
tilbagemeldinger på. Kritikken gik blandt andet på, 
at lodtrækningsmodellen først blev meldt ud, da 
der blev åbnet for tilmelding, og nogle havde sikret 
sig ferie allerede, da turen først blev annonceret. 
Samtidig var det godt hen på foråret, så ferien kunne 
ikke flyttes og risikerede at gå til spilde. 

Den kritik tager langtursudvalget selvfølgelig 
til efterretning, når det rådgiver fremtidige 
turarrangører. Det skal understreges, at selv om 
det var to fra udvalget, inkl. undertegnede, som 
arrangerede turen, så har udvalget ikke taget 
nogen beslutning om, at fremtidige ture skal fordele 

Langtursrochefens  
beretning

Landlig idyl på langturen til Polen 
Foto: Niels Elgaard Larsen
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pladserne på den ene eller den anden måde og 
agter heller ikke at gøre det. 

Det er til enhver tid op til turarrangørerne at fordele 
pladserne på en tur, blot skal fordelingen foregå 
gennemsigtigt, så ingen føler sig sorteret fra af 
usaglige grunde. Men om man vil prikke sine fem 
bedste venner på forhånd og så udbyde resten 
af pladserne, om der er særlige krav til form og 
erfaring, om man vil trække lod eller om det er først 
til mølle, er alt sammen fint – blot man melder klart 
ud. Formålet er blandt andet, at de medlemmer, som 
bruger deres tid, energi og ferie på at arrangere ture 
og slå dem op for deres klubkammerater, også skal 
have lov til i så vidt omfang som muligt at arrangere 
den tur, som netop de har lyst til. 

Gør det selv-ture efterlyses 
Og hermed skal der så også lyde en opfordring til 
flere om at komme på banen som arrangører. Går 
du og drømmer om en bestemt tur, men har ikke 
mod på at slå en større tur op, så start med en tur 
på et par både med de faste rokammerater. Vi i 
udvalget hjælper gerne med gode råd eller med at 
finde en erfaren medarrangør. Ud over de opslåede 
ture har der fra DSR i år også været en båd en 
uge i Grækenland, ugeture på Limfjorden og i det 

sydfynske og weekendture til Nibe og til Hven. 

Efter det lidt langsomme forår bød efteråret til 
gengæld på to velbesøgte og rigtig gode ture. Den 
ene var et nyt initiativ, nemlig Jørgen Elgaards 
orienterings-rotur i Nakskov Fjord. Sjov ide, som fik 
de lokale Nakskovroere til misundeligt at spørge, 
om de kunne komme med. Turen blev godt nok 
lidt udfordret af blæsevejret, men alligevel blev 
det en både interessant og superhyggelig tur, som 
formentlig får en gentagelse. 

Kvikke kaniner 
Og endelig så sluttede sæsonen med et brag af en 
kaninlangtur, der i år gik til Holbæk. Der var mange 
kaniner med i år, og det blev en rigtig god tur, som 
var virkeligt tjekket planlagt af arrangørgruppen, 
bestående af sidste års kaniner. 

Ud over at der selvfølgelig også bliver kaninlangtur 
til næste år, så er der allerede nu en tur til Tolo 
i Grækenland og en forårstur, formentlig til 
det smukke farvand ved Vordingborg, under 
planlægning, og flere kommer givet til. 

Vi ses derude!

På langtursudvalgets vegne 
Niels Bak Henriksen

Hvil undervejs på kaninlangturen 2018 
Foto: Lee Koefoed Harboe
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Endnu en herlig solrig rosæson lakker mod 
enden, og der skal sættes lidt ord på. Her fra 
materielforvalteren.

Fra sæsonstart blev vi udfordret af ekstraordinært 
mange skader opstået efter vintervedligehold. Det 
gjorde, at vi ikke også kunne samle effektivt op på 
mangler fra vinterens vedligehold.

Manglende fremmøde 
Vi forsøgte at stable flere sommervedligehold 
på benene. Bare nogle timer en aften eller ½ 
weekenddag. Men fremmødet var aldrig så 
stort, så det har taget lang tid at få flere både 
klar. Der er heldigvis og hurra blevet lavet en 
del bådreparationer ud over de organiserede 
sommervedligehold, men desværre har vi mødt 
holdningen, at nogle kun ville vedligeholde de både, 
der var reserveret til det hold, de selv var tilknyttet, 
uagtet at holdet bruger flere både end de til holdet 
reserverede.

Materieludvalget kan ikke alene reparere alle vores 
både. Vi sørger for at holde værkstedet velsuppleret 
med forbrugsdele og stiller også op med ekspertise, 
vejledning og gode råd, og alle medlemmer 
reparerer sammen alle vores både. Her en lille 
henvisning til vore ro-reglement § 5.

Jeg har til gengæld ikke fået rapporteret nogen 
kollisioner i år. Flot styret. 

I forbindelse med sommervedligeholdene forsøgte vi 
at hjælpe med at få klargjort outriggere til Hjelmsjö. 
Håbet var, at der skulle foregå mindre vedligehold 
på lejren. Det lykkedes vist ikke helt så godt at få 
koordineret aftalerne. Bedre held næste år.

Tak til aktive frivillige 
De fleste træningshold i DSR er repræsenteret i 
materieludvalget, og det er jeg både stolt af og glad 
for. Det giver nogle livlige møder. Tak for jætte-
indsats til Anders Jensen, Asger Tønnesen, Erik 
Rasmussen, Helene Bjerg-Holm, Helle Kristensen, 
Jesper Millung, Jørgen Elgaard Larsen, Lee Kofoed 
Harboe, Tanja Igland og sidste skud på stammen 
Rune Glerup. Må I holde længe og godt i materiellets 
tjeneste, for I gør det flot og godt.

Vi har også god hjælp fra nogle medlemmer, der 
bare løser en enkelt opgave som orden på kontoret 
(kæmpe opgave, for jeg tror også, vi har ansat en 

rode-nisse?) kludevask og opsyn med forposten. 
Og masser af glade roere, der bare ’gør’ noget i det 
daglige. Det er det, der (også) skal til for at alting 
bare virker.

Også tak til jer, der bare kigger i roprotokollen og 
udbedrer en skade, når I har tid. Jer er der heldigvis 
også mange af.

”Røde save” 
Lige nu (oktober) er vi så i gang med at 
planlægge vintervedligehold �018/19. På sidste 
bestyrelsesmøde blev vi enige om mere opbakning 
til vores bådpark. Vi har nemlig desværre stadig 
49 røde save fra sidste vinter i roprotokollen. Der 
skal fremover fra rochefernes side tydeligere gøres 
opmærksom på, at der på de organiserede rotilbud 
med betalt træner ikke medtages roere med et rødt 
værktøj, når der sættes bådhold til træning.

En anden stramning i år er, at det også tidligere 
har været sådan, at var man færdig med båden, 
var indsatsen godkendt, uanset hvor mange timer, 
man havde brugt. Det resulterede i, at nogle både 
brugte under ½ af den estimerede tid, hvilket jo 
også har kunnet ses og mærkes på disse både til 
sommervedligehold. Fra i år skal man, hvis man er 
færdig med egen båd, hjælpe på en anden til alle 
timer er lagt.

Tjek dine kilometer og timer 
Det store regnskab er gjort op. Alle både er estimeret 
til 3070 timer og for at få det til at gå op, ser roernes 
timer sådan ud: 100-199 roede km - 9 timer. �00-399 
– 14 timer. 400-599 – �0 timer og 600+ roede km, �5 
arbejdstimer på bådene.

Værftet mangler stadig en kærlig hånd, men det 
fungerer, og de heftige maskiner, der står derinde, 
har allerede sparet os både tid og penge.

Vores fine bådpark er lige blevet forøget med en 
fin ny 4-årers inrigger fra Grejsdalens inriggerværft. 
Båden døbes til standerstrygning. Herligt at komme 
hjem med en helt ny båd uden at have aftalt noget, 
og så er der bare nogle gode rokammerater klar til 
at hjælpe. Min erfaring gennem de sidste 5 år er, at 
spørger man om hjælp i vores roklub, er der altid 
nogen, der er klar. Og altid med et smil. Det er altså 
super-skønt. Bliv endelig ved med det.

Materielforvalterens  
beretning
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Kommende ”familieforøgelse” 
Danske Studenters Roklub har fået del i Nordea-
fondens midler til at styrke aktiviteter ved og på 
vandet. Det er et imponerende projekt, som andre 
må beskrive, for materieludvalget og bestyrelsen 
har ikke været med i ansøgningsprocessen. For 
materiellets vedkommende kommer det til at betyde, 
at der i bådhallen skal findes plads til op til 7 nye 
coastal-både og en ny motorbåd, som dog vist skal 
ligge i vandet. Min forventning er, at det kommer til 
at betyde et eller andet for vores inriggerbestand. 
Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at en ændring i 
bådparkens sammensætning ikke har været vendt 
i bestyrelsen og at materieludvalget slet ikke har 
været taget med i processen.

Et liftsystem er i støbeskeen, men selv hvis flere 
både kan komme op på væggene, har vi stadig 
et problem med at få plads til alt. Om sommeren 
kører vi både, vi ikke lige skal bruge, ud og næsten 
altid ind igen, og om vinteren er det en kæmpe 
og snart uoverskuelig udfordring at få plads til 
vintervedligehold af alle både, og en større bådhal 
indgår ikke umiddelbart i planerne for den store 
ombygning.

Farvel og tak 
Vi har i materieludvalget også været optaget af 
hvordan, udvalgets arbejde kan formidles til alle 
klubmedlemmer, og hvordan vi kan følge med i 
andre udvalgs arbejde. Efter at bestyrelsen har 
skåret orienteringen fra bestyrelsesmedlemmerne ud 
af referatet, er der ikke rigtigt flere måder at komme 
ud på. Jeg har stillet forslag til, at der bliver oprettet 
et informations-/debat-forum eller lignende via 
medlems-log-in på hjemmesiden.

Jeg vil nu melde mig under fanerne for smilende 
hænder og byde ind med, hvad jeg kan for en 
ny materielforvalter. Jeg takker af efter 5 år som 
jeres materielforvalter. Under mottoet ’vi er alle i 
samme klub’, har jeg virkelig forsøgt at være HELE 
”Svanemøllens” materielforvalter. Men nu er det ’vi 
ses på bådpladsen’. Så tak til alle, der har bakket 
mig så heftigt trofast op. Det har været skønt at 
mærke, og det har været nødvendigt. I har været 
nogle stjerner.

Anne Yde

Materielforvalter Anne Yde døber en fireårers inrigger Hermod ved standerstrygning 28. okt. 2018 
Foto: Lars Bundesen
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Vejret kan der tales meget om – og det gør roere i 
særdeleshed. Solen og varmen var med os i år, og vi 
kom godt fra land i motionsafdelingen!

Vi lagde ud med fast onsdags – og lørdagstilbud 
med Motionsroning fordelt således, at Tina Voer 
og Peter Dalgaard inviterede til motionsroningstur 
og muligheden for at få finpudset sin rostil med en 
tekniktur onsdage. På de gode dage var vi �0-�5 
roere fordelt i 5-7 både.

Lørdage var der tilbud om kort eller længere 
motionsroningstur inviteret af jeres motionsrochef, 
og her bød også andre ind med turtilbud således, at 
vi fik prøvet morgenroning med Steen Knudsen og 
andre, som var friske til at slå ture op på Groupcare. 
Motionsroerne var igen i år på tur i Københavns 
kanaler og ud at prøve de legendariske frokoster ved 
Sejlklubben Valby, en tur til Amager Strandpark for at 
bade og spise medbragte madpakker.

Sæsonen bar i det hele taget præg af, at folk tog 
initiativ – og det skal vi blive ved med!

Traditionsrige ture 
Også i år var vi afsted på vore traditionsture: Først 
løvspringsturen, hvor Michael Qvist fik os med ud på 
en rotur rundt på Esrum Sø. Stafetten gav han videre 
til Lars Bundesen og Tina Voer, som afsluttede 
årets traditionsture med løvfaldsturen, i år afholdt 
på Furesø med udgangspunkt fra Holte. Mange tak 
til Michael Qvist for de mange år, som han varetog 
disse naturskønne ro-oplevelser!

Kristi himmelfartsdag sørgede Søren Bech Hansen 
for, at vi kom afsted på Københavnskredsens årlige 
fællestur til Struckmannparken. I år havde vi lagt en 
plan hjemmefra, som gik ud på, at �018 skulle være 
året, hvor vi vandt de tre mulige flag i tovtrækning, 
og flere af herrerne stillede op med pigsko – og 
vandt på overbevisende måde i herre – og i mix. 
(Næste år kan jeg oplyse om, at jeres motionsrochef 
har bestilt pigsko hjem fra Canada magen til dem, 
som Jørgen Elgaard fremmødte med, så også 
damerne kan være med til all-in næste år)!

Måneskinsturene var desværre uheldigt forfulgt af 
aftener med kraftig blæst, så det blev kun til et par 
stykker gennem sæsonen – men jeg siger ikke for 
meget, når jeg erindrer deltagerne fra en særlig 
aften på magien ved ”Bloody Moon”, en svanesang 

og en tillægning ved pontonen i Nordhavn, hvor vi 
med fælles hjælp fik vendt en stemning mod os til en 
respekt for roning og roere.

Nattergaletur uden triller 
I år afprøvede jeres motionsrochef også en turtype, 
som helt sikkert bliver gentaget næste: I samarbejde 
med kajakrochefen afholdt vi en nattergaletur på 
Lyngby Sø, Mølleåen og en tur ind på Bagsværd Sø.

Bagefter gik vi en tur i nærområdet, hvor tre 
ornitologer fra Dansk Ornitologisk Forenings 
københavnerafdeling var vore fugleguider. Desværre 
havde den varme sommer, som var startet tidligt, 
medført, at nattergalene og mange andre fuglearter 
allerede havde fundet deres mager og nu lå på rede. 
Så det blev ikke til så meget fuglefløjt denne gang. 
Næste år er nattergaleturen arrangeret tidligere 
på sæsonen – og så må vi håbe, at vi er heldige 
at høre nattergalen synge for os til den tid. Det var 
en usædvanlig heldig aften, hvor solen skinnede i 
en perfekt vinkel over Lyngby Sø og gjorde turen 
gennem Mølleåen så ganske fortryllende. At vi 
så også oplevede, at en af vore motionsroere 
var så stærkt roende på Bagsværd Sø, at en åre 
knækkede, er også værd at mindes. Det var en stor 
succes at være både roere og kajakroere af sted 
sammen, som bør gentages så meget til næste 
år! Tak til alle dem, som pakkede kajakker og fik 
transporteret kajakkerne afsted, så turen var mulig 
for alle interesserede i vor roklub.

Vor naboklub, Roklubben Gefion, afholdt også i år 
Københavnskredsens lagkageroningsarrangement 
– og vor kaproningschef var vaks ved havelågen 
med at få sine kaproere til at deltage med spisningen 
af chili con carne og en stor mængde lagkager.

Roning og grill med naboerne 
Året bød også på flere nye tiltag, da et nyt koncept 
blev afprøvet med stor succes, nemlig fællesroning 
og grill med Københavnskredsen først inviteret i 
DSR, hvor 130 deltog, og dernæst i Roklubben 
Øresund, hvor 35 deltog. Hermed blev vores 
formand, Kasper Haagensens tiltag gennem 
sommeren med roning og grill i DSR bredt ud til også 
at have fokus på fællesroning med vore naboklubber 
på kredsplan.

Motionsrochefens  
beretning
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Jeres motionsrochef havde nemlig ladet sig opstille 
til Københavnskredsens bestyrelse for at varetage 
motion-tur-området med en interesse i at få udbredt, 
at dansk roning ikke bare er en konkurrencesport 
mellem klubberne, men også en sportsgren, hvor der 
er fokus på fællesroning på tværs af rofærdigheder, 
køn og alder. Næste år har Københavns Roklub 
og Roklubben Furesø budt ind på at invitere os til 
endnu et par fælles roning og grillarrangementer på 
kredsplan.

Stilhed i bådene 
Hen mod slutningen af sommeren blev 
der taget initiativ til, at vi også fik udbudt 
mandagsmotionsroning. Tak til Carsten Lynge 
og dernæst Ritmer Clausen, som tog teten her. 
Sidst på sæsonen afprøvede vi et nyt koncept på 
onsdagsmotionsroningen, hvor tilbuddet blev, at 
man kunne melde sig til enten motionsroningtur 
eller mindfulnessroning. Mindfulnessroning blev 
taget godt imod og spredte sig videre rundt som 
en formuleret mulighed, når vi er afsted på tur 
sammen: Det kan være meget givende at kunne 
ro afsted sammen, hvor man har aftalt, at man 
er stille et stykke af turen, og flere opdagede, at 
roerne fandt flot sammen om roningen og at en 
oplevelse af fællesskab opstod i båden, selvom 
man ikke talte sammen. Sidegevinsten var 
også, at der blev præsteret virkelig god roning. 
Mindfulnessroning bliver også et tilbud næste 
år!

Nye sociale tiltag 
Og så var der jo de seje morgenroere, som mødes 
hver morgen klokken 6.58 for at sætte hold og ro ud 
på en morgentur gennem hele sæsonen. Stor tak 
til Dan Nielsen for at være tovholder her og sørge 
for, at interesserede bliver inviterede med. Tak 
også til vor ”husmoder” Bente Kjøller, som bakkede 
morgenroningen op hen over sommeren og sidst på 
sæsonen.

Gennem vintersæsonen bliver der ikke tilbudt 
ergometertræning for motionsroere, da 
motionsudvalget og motionsrochefen ønsker at 
bruge kræfterne på arrangementer i stedet for. 
Medlemmerne kan se frem til en vifte af hyggelige 
og måske ligefrem kulturelle aftener. Som noget nyt 
bliver der ”Åben Scene” med musik og poesi, hvor 
udefrakommende arrangerer koncept og deltager i 
større eller mindre omfang, og hvor vore medlemmer 
selv kan prøve sig af i trygge omgivelser. Disse 
aftener kommer til at ligge i forlængelse af ”rowcial”, 
så alle både kan få tilbuddet om at træne, spise 
aftensmad sammen og blive hængende et par timer 
endnu omkring endnu en social aktivitet.

Hermed kan vi se frem til, at �019 fortsætter med 
mange fine rotilbud og arrangementer til vore 
motionsroere!

Marlene Evensen

Motionsroning er så meget andet end roning. Bl.a. tovtrækning i Struckmanparken 
Foto: Ukendt
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DSRs efterårskalender 2018/2019

November 2018 

Søndag 11. Kajakstyrmandsteori på verandaen

Søndag 11. O-løb Gåsehusløb Ravnsholt Skov

Fredag 16. Kl. �0:30 ”Åben Scene” med poesi-oplæsning og musik 

 ved Asta Dea Evensen og Gunni Torp

Weekend 17.-18. Finngården. Sverige

Fredag �3. DSR Generalforsamling 

Lørdag �4. DFfR Award-fest 

Søndag �5. O-løb Gåsehusløb Ravnsholt Skov

December 2018

Lørdag 1. DSR Julefrokost

Søndag 16. Julestue

Søndag 16. O-løb Gåsehusløb Ravnsholt Skov Julekispus

Mandag �4. Julehygge ca. kl.��.

Januar 2019 

Onsdag 9. Infoaften

Søndag 13. Skiftedag i bådhallen (MU-vintervedligehold)

Lørdag �6. Ergometer DM og Europa Mesterskaber �019 -Gladsaxe Sportshal 

Lørdag �6. Kaproningsmiddag

Lørdag �6. - lørdag �. februar.  DSR skiferie til Italien

Marts 2019

Søndag 3. Fastelavn

Søndag 17. Teoretisk styrmandskursus

Fredag ��. ”DSR Vennemiddag/generalforsamling”

Søndag �4. Teoretisk styrmandskursus

Lørdag 30. Store Rengøringsdag

Søndag 31. Standerhejsning 

Sammensat af Kristine Dejgaard Thomsen og Birgitte Wraae Frydendahl m.fl.

Der tages forbehold for ændringer



DSR NR 4 | November �018 |      �3    

Tøjudvalg 
Juliane Elander Rasmussen 
2813 9617 
toejudvalg@
danskestudentersroklub.dk

Barudvalg 
Ane Yde Skaksen 
2616 8050 
baren@
danskestudentersroklub.dk

Kontingent 
kasserer 
kontingent@danskestudentersroklub.dk

Husforvalter 
Hans Søndergaard 
2728 1191 
husforvalter@
danskestudentersroklub.dk

Langtursrochef 
Niels Bak Henriksen 
2639 0625 
langtur@
danskestudentersroklub.dk

Orienteringssektion 
Formand 
Ronald Clausen 
4588 5886 
ronald@brclausen.dk

Sportsrochef 
Jan P Mikkelsen 
2679 7499 
sport@
danskestudentersroklub.dk

Motionsrochef 
Marlene Evensen 
9999 9999 
motion@
danskestudentersroklub.dk

Kajakrochef 
Jesper Millung 
4050 0850 
kajak@
danskestudentersroklub.dk

Kaproningschef 
Martin Scherning 
2610 0151 
kaproning@
danskestudentersroklub.dk

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

Instruktionschef 
Martin Grand Ast 
2991 1703 
instruktion@
danskestudentersroklub.dk

Kasserer 
Johan Frydendahl 
2278 9917 
kasserer@
danskestudentersroklub.dk

Formand 
Kasper Haagensen 
4083 5535 
formand@
danskestudentersroklub.dk

Sekretær 
Kristine Dejgaard Thomsen 
2567 1011 
sekretaer@
danskestudentersroklub.dk

Bagside: DSR var rammen for opførelsen af teaterstykket FLYGT på 70 - årsdagen for begivenheden, hvor æresmedlem 
Herbert Marcus roede Arne Jacobsen og Poul Henningsen til Sverige 
Foto: Marianne Bentzen

Bestyrelse og udvalg

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

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55,  
2100 København Ø 

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



Afsender:  
Danske Studenters Roklub, 
Strandvænget 55,  
2100 København Ø


