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Coastal kan erstatte 
letvægt ved OL i 2024

INTERVIEW MED OLYMPISK MESTER THOMAS EBERT:

O-SEKTION OG GÅSEHUSET FYLDER ÅR
En gammel dame M/K, O-sektionen, 
bliver 80. DSRs lille sommerhus i 
Birkerød bliver 75 år.

FISA’S DIREKTØR MATT SMITH:
”Vi havde svært ved at forsvare ML4- på 
det olympiske program over for IOC.”
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findes på kontorets dør i bådhallen. 
Indbetalingen dækker de tre første 
måneders kontingent. 

Adgang til klubben
Adgang til klubben sker ved hjælp af 
en elektronisk ”nøglebrik”. Nøglebrik-
ken fås ved at skrive til brikogskab@
gmail.com og oplyse medlemsnum-
mer 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.

Kontingent
Kontingent opkræves kvartalsvis 
forud via giro eller betalingsservice. 
Ved overskridelse af betalingsfris-
ten pålægges et gebyr på 25 kr. pr. 
rykker. Hvis rykker krydser forsinket 
indbetaling, kan der ses bort fra ryk-
keren, 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.

Adresseændring 
Henvendelser om adresseændring 
og manglen de levering af bladet skal 
rettes til kontingentkassereren på 
e-mail adressen: kon tingent@Danske-
StudentersRoklub.dk

Udmeldelse
Udmeldelse ved restance sker  ikke 
automatisk. Man er medlem og 
kontingentpligtig indtil gyldig ud-
meldelse 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 forbind-
else hermed betales af skyldneren. 
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NDHOLD

For første gang i mange år skal vi ved OL i 
Tokyo opleve olympisk roning uden delta-
gelse af vores ikoniske letvægtsfirer, der de 
seneste årtier har garanteret dansk idræt 
olympiske medaljer ved hvert eneste OL. 

Det er lidt vemodigt, men til gengæld kan vi 
hilse kvindernes tunge firer velkommen i den 
olympiske klub. DSR har roere med i denne 
kategori, som er forhåndsudtaget til OL. Det 
bliver spændende, hvad de kan drive det til 
efter bronzen ved VM i 2019.

Nu er der kun dobbeltsculler M/K tilbage i 
olympisk letvægtsroning, og at dømme efter 
interviewet i dette blad med dobbelt olympisk 
mester i ML4-, Thomas Ebert, tyder alt på, at 
Tokyo bliver det sidste OL i denne bådtype. 

Derimod er det sandsynligt, at vi får indlemmet 
coastal som olympisk bådtype, måske allerede 
i Paris i 2024. Det kan blive et nyt spændende 
eventyr for roning, da coastalbåden er ved at 
blive meget populær især blandt roklubber, 
der ligger ved havet. 

Coastalbåden er at sammenligne med cykel-
sportens mountainbike, men som olympisk 

disciplin kan den også minde om biathlon, da 
den kræver dobbelte præstationer. Coastalro-
ere skal performe både i båden på høje bølger 
og på land, hvilket giver en høj underhold-
ningsværdi.

Danmark og DSR skrev idrætshistorie i 2019, 
da Sverri Nielsen i mændenes åbne singlescull-
er vandt en sølvmedalje til VM og dermed en 
udtagelse til OL. Det er en bådtype, hvor der er 
benhård konkurrence, men Sverri kan meget 
vel komme til at skrive dansk olympisk historie 
i år, hvis han vinder en medalje i Tokyo. Han 
var kun en sølle hundrededel fra guld til VM, 
så der er gode muligheder for, at den medalje 
bliver af guld. Det ville være magisk! 

DSR ser frem mod en sæson i 2020, hvor vi 
kommer i gang med moderniseringen af vores 
klub, så den en gang for alle bliver en klub, der 
er supermoderne og samtidig har den anden 
fod plantet solidt i hæderkronede traditioner 
og historiske omgivelser.

Og så har vi lavet et nyt layout til bladet for at 
gøre vores ansigt udadtil mere up-to-date og 
læsevenligt. Vi håber, at I vil tage godt imod det 
og ønsker jer et godt nyt årti.   LB

O-sektionens Grand Old Man, Ron-
ald Clausen, skriver om to jubilæer: 
O-sektionen og Gåsehuset, hvorfra 
orienteringsløbet har foregået i 75 
år. Side 12. (Foto: Lena Baden)
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COASTAL KAN KOMME  
PÅ OL-PROGRAM I 2024
Thomas Ebert, dobbelt olympisk mester i ML4- og 
formand for DRC, taler med DSR Bladet om letvægts-
roningens skæbne, en fremtid med Coastal på det 
olympiske program og klubroning under pres.

Hvorfor kæmpede DFfR så længe, 
når I vidste, at letvægtsfireren ville 
være svær at forsvare over for IOC 
(International Olympisk Komité)?

”Fordi vi ikke kunne lade være. Vi 
skulle forsvare letvægtsroningen 
og se, om der var en mulighed for 
at overbevise FISA. I første om-
gang troede vi jo, at det var FISA, 
der skulle overbevises, fordi IOC 
var så længe om at melde ud.”

Interviewet med Matt Smith i Row2K 
er fra sommeren 2018, hvor vi kun-
ne se, at letvægtsroning for alvor 
var på vej ud. Ændrede det jeres 
holdning?

”Det er først efter det interview, 
at jeg egentlig får indblik i, hvad 
IOC kræver. Op til Matt Smiths 
interview var det kun FISA, der 
stod som afsender af budska-
bet, og vores kamp udfordrede 
ligeså meget, hvorvidt det kun 
var FISA, eller om det også var 
IOC, der havde den holdning. Før 
FISA-kongressen i Tokyo og længe 
efter var IOC fuldstændig tavs. Vi 

spurgte IOC direkte men fik aldrig 
noget svar, så det var kun FISA’s 
ord, vi havde. Derfor var vi lidt 
mistroiske over for FISA og i tvivl 
om, hvorvidt de sagde sandhe-
den.” 

have fordelt bådtyperne på en 
anden måde. FISA var ikke klar i 
sin kommunikation, om hvor IOC 
egentlig stod. Det var først sene-
re, hvor Thomas Bach var blevet 
præsident, at deres holdning blev 
klar for os. Så sagde vi: Okay, så 
er det sådan det er, og så må vi jo 
ligesom tage den derfra.”

Hvad med letvægtsdobbeltsculleren 
og coastalroning? Er det rigtigt, at 
coastal kan komme på det olympi-
ske program?

”FISA har jo taget båden til sig og 
har sat den på programmet til 
ungdoms-OL i 2022, og ja, der går 
rygter om, at man også vil have 
coastal på OL-programmet i 2024 
i Paris. Det vil i så fald gå ud over 
letvægtsdobbeltsculleren.” 

”FISA’s præsident Jean-Christophe 
Rolland sad på den sidste kongres 
og sagde, at han ville kæmpe for, 
at coastalroning kom på OL-pro-
grammet i stedet for letvægtsdob-
beltsculleren. Og der var ingen i 
salen, der modsagde ham. Når 
Thomas Bach fra IOC samtidig har 
sagt, at han ikke forstår letvægts-
roningen, så er det ligesom den 
vej, det går.” 

Men forstår Thomas Bach coastal-
roning?

”Ja, det tror jeg. Der er mere un-
derholdning i coastalroning. Selv 

Den bådtype, der har været olympisk flagskib for dansk 
roning i mere end 20 år, er blevet fjernet fra OL-pro-
grammet og erstattet med kvindernes firer uden styr-
mand. Dansk roning kæmpede i flere år en hård kamp 
for at bevare mændenes letvægtsfirer på det olympiske 
program. I februar 2017 kulminerede kampen på en 
FISA-kongres i Tokyo, og letvægtsfireren tabte – men kun 
med få stemmer. 

”Vi var lidt mistroiske 
over for FISA og i tvivl 
om, hvorvidt de sag-
de sandheden”

 Af Lena Baden

”Så vi kæmpede ud fra den viden, 
vi havde, og det har vi bestemt 
heller ikke fortrudt. For der viste 
sig faktisk at være et markant fler-
tal for at bevare letvægtsfireren, 
men der var ikke absolut flertal 
[2/3 af stemmerne], selv om vi 
var tæt på. Hvis det bare havde 
krævet almindeligt flertal, var 
Danmarks forslag gået igennem.”
 ”Vi var jo helt indforståede med 
IOC’s ønske om ligestilling mel-
lem kønnene, men vi ville bare 
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Hvad har man så tænkt sig at gøre 
med letvægtsroning i Danmark?

”Vi har ikke en stor plan for, hvad 
der skal ske med letvægtsronin-
gen i Danmark. Det handler om 
økonomi, og når vi går til Team 
Danmark, ryger letvægtsotter og 
letvægtssinglesculler nederst i 
bunken med ansøgninger, for de 
er ikke olympiske. Derimod kom-
mer kvindernes og mændenes 
tunge toer i toppen af bunken. Så 
hvis vi skal have en hurtig båd af 
sted til VM, skal der følge noget 
økonomi med den.” 

Så DFfR siger, at det har vi desværre 
ikke penge til?

”Ja, det ville jo være lækkert, hvis 
der kom en eller anden stor spon-
sor som fx Rockwool, der lige har 
lagt over 50 mio. kr. til sejlspor-
ten. Hvis vi havde den økonomi, 
ville vi selvfølgelig også støtte 
letvægtsroerne.” 

”FISA-præsident 
Jean-Christophe Rol-
land sagde på den 
sidste kongres, at 
han ville kæmpe for, 
at coastalroning kom 
på OL-programmet 
i stedet for let dob-
beltsculler. Og der 
var ingen i salen, der 
modsagde ham”

min kone, som ikke ved ret meget 
om roning, siger, at coastalroning 
ser fedt ud. Store bølger, land-
gang, løb op på stranden og alt 
det der. Så det bliver desværre 
nok letvægtsroningens endeligt. 
Men vi får det erstattet med 
noget, som jeg tror kan være 
med til at løfte roning – også ude 
i klubberne som en indgang til 
sporten.” 

Men nu er letvægtsfireren altså 
væk. Er det så en okay løsning, eller 
skal vi blive ved med at slås? 

”Det er ikke en kamp, vi ville få 
noget ud af at tage i Danmark, 
hvad man end måtte føle for det. 
Personligt synes jeg, at det er 
brandærgerligt, at letvægtsroning 
ikke er med på det olympiske 
program, men jeg vil ikke længere 
kæmpe en kamp, jeg ikke kan vin-
de. Der er ingen grund til at bruge 
krudt på det. Og hvis IOC har den 
holdning, de har, fair nok. Så må 
vi se, hvad fremtiden bringer, og 
arbejde med det.”

Hele Danmarks Guldfirer på træningslejr i Østrig i 2008. Thomas Ebert sidder på spidsen. Billedet blev taget af deres træner Bent Jensen.            
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Man har altså i DFfR ikke tænkt sig 
at planlægge landshold for let-
vægtsroere til VM?

”Det må køre i kraftcenterregi, 
hvor det primært er kraftcen-
ter- og klubøkonomi, der driver 
det. Fordi den økonomi, vi har i 
DRC, bliver vi nødt til at bruge på 
OL-bådtyperne. Økonomien i DRC 
er i forvejen begrænset, og den er 
meget styret af Team Danmarks 
finansiering. DRC har ikke tunge 
økonomisponsorer, selv om vi 
har en pæn vifte af sponsorer, 
der støtter med naturalier som 
solbriller, biler og kørsel. Så der er 
god opbakning på det materielle 
og administrative plan.” 

”Sidste år havde vi en rigtig god 
letvægtsdobbeltfirer for mænd, 
og sådan et projekt skal jo kunne 
gribes. Hvis der ude i klubberne 
findes fire gode letvægtsroere, så 
er det ærgerligt, hvis ikke kraft-
centrene eller DRC har økonomi-
en til at gribe sådan et hold og få 
dem af sted til VM.”

Har I i DFfR diskuteret dette pro-
blem og inddraget klubberne i 
arbejdet for letvægtsroningen, for 
at samle dansk roning om den nye 
situation og finde ud, hvad der skal 
gøres for at redde letvægtsroningen 
i Danmark?

”Ikke centralt i DFfR, hvor der 
mere diskuteres roning gene-
relt. Det er Kaproningsudvalget i 
DFfR, der skal løfte den opgave. I 
kraftcentrene foregår der et stort 
arbejde med at få det til at lykkes, 
også på det økonomiske plan, og 
kraftcenterklubberne kæmper for 
at få penge til transport, både og 
træningslejre.”

Er DFfR i stand til at udvikle kapro-
ningen med de få tunge medalje-
vindende roere som lokomotiv? Der 
mangler jo en talentmasse i bag-
grunden, der kan bringe stafetten 
videre?

”DRC er stedet for de allerbedste, 
så talentudviklingen skal som 
sagt ligge ude i klubberne og i 

kraftcentrene. Den bredde skal 
nu bestå af tunge roere, og det 
kommer til at tage noget tid. Vi 
holdt op med at have så meget 
fokus på de lette roere omkring 
2016 og skulle sadle om til at 
have fokus på den åbne klasse. 
Den kursændring skal jo også ske 
nede i klubberne, hvor juniorer-
ne kommer ind som 10-12-årige. 
Eftersom at fokus skiftede i 2016, 
er det nok først i 2026, at vi vil se 
udbyttet af skiftet. Det kan forkla-
re den bølgedal i bredden, som vi 
ser lige nu.”

”Det er en diskussion, vi har med 
KU og kraftcentrene, hvor man 
er fuldt fokuseret på problema-
tikken. Men lige nu står vi på lidt 
smalle skuldre, fordi vi ikke tidli-
gere har satset så meget på tunge 
roere. Vores mål er til stadighed 
at have fem hold i den tunge klas-
se, som kan komme i en A-finale 
til OL og VM.”

Lad os tale lidt om motionsroning i 
klubberne. Den har jo hård kon-
kurrence fra både fitnesscentre og 
den mere tilgængelige kajak. Er det 
noget, vi skal være bekymrede for?

”Roning er lidt under pres. Jeg sy-
nes personligt ikke, at det er nemt 
at gøre roning mere ung og sexet. 
Nogle synes roning er kedeligt, 
og andre synes, at dressur er 
kedeligt. Men det er så også der, 
hvor jeg synes, at roning kommer 
til sin ret, fordi du har en sports-
gren, du kan fordybe dig i, hvor 
du kan finde noget nerve, passion 
og dybde, og du kan identificere 
dig med den. Jeg har ikke lyst til, 
at roning bare er let tilgængeligt, 
overfladisk, hvor det hele bliver 
lidt entertainment-agtigt. Jeg kan 
lide roning, netop fordi det kan 
tænde mig og få mig til at fordybe 
mig.”

”Hvis sportsgrene har succes, 
fordi de er let tilgængelige og til 
at forstå på fem minutter, så er 
de også nemme at forlade igen. Vi 
skal altså finde den balance, hvor 
vi selvfølgelig får nye medlemmer 
ind og samtidig kan fastholde og 

udvikle roningen. Men roning skal 
ikke udvikles, så vi kører efter 
laveste fællesnævner og disco-
kugler.” 

”Når det så er sagt, bliver vi nødt 
til at acceptere, at roning ikke 
skal tage tre timer, fra man tager 
hjemmefra og er tilbage igen. Vi 
må finde nogle modeller, der kan 
klares på halvanden time. Folk 
har travlt og kan ikke bruge tre 
timer i en hverdag på deres sport, 
så noget skal der gøres. Alligevel 
vil jeg gerne være den, der holder 
fast i, at roning skal fastholde sin 
nerve og DNA, som vi kender i 
dag.”

”I DFfR’s bestyrelse er vi da enige 
om, at vi bliver nødt til at ruske op 
i roning og gjort roning til en min-
dre tidskrævende sport. Hvis vi 
bruger DSR som eksempel, så er 
det en unik klub, der har et stort 
økonomisk råderum, som kun 
de færreste klubber har. Det er 
uligt sjovere at komme til en klub 
med nyt materiel og varmt vand 
i hanerne, og sådan er det bare. 
Jeg tror fx ikke, at man skal være 
bange for at sætte kontingenter-
ne op i de andre roklubber, som 
kræver langt mindre i kontingent 
end DSR. For hvis folk er parate til 
at betale 250 kroner om måne-
den for at gå i fitnesscenter hver 
14. dag, så er de det sikkert også i 
en roklub.” 

”Men roklubben skal så også 
tilbyde noget af den samme 
service. I et fitnesscenter skal du 
ikke være med til at vaske gulv og 
klippe hæk. Tiden er bare løbet 
lidt fra den form for klubliv. Vi 
bliver nødt til at pifte det lidt op 
og ikke have forventninger om, at 
alle medlemmerne skal deltage 
i diverse udvalg, rengøringsdage 
og bådklargøring.”

”På den ene side er det fedt, at vi 
har den kultur i klubberne, for det 
lærer man også meget af, men vi 
skal finde en mere moderne ba-
lance, hvor man får lidt mere for 
sit kontingent. Jeg forstår godt, at 
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det er en svær øvelse. For hvis en 
bestyrelse i en klub hæver kontin-
gentet til det dobbelte i morgen, 
skal servicen også følge med, og 
det arbejde hænger så på besty-
relsen. Det kræver et ufatteligt 
planlægningsmæssigt arbejde at 
etablere fitnesshold, rohold, yo-
gahold og få ansat trænere eller 
instruktører, der kan tage imod 
de nye medlemmer og så videre. 
Det er en kæmpe opgave.”

Skal vi væk fra frivillighed. Er det 
der, du vil hen?

”Nej, ikke helt. Men vi bliver nødt 
til at give lidt køb på den. Vi kan 
ikke bruge fitnessmodellen hund-
rede procent, det er ikke det, jeg 
vil. Men jeg har så heller ikke lyst 
til at klippe hæk eller at fjerne 
alger i robassinet, når jeg skal 
dyrke min sport. Det får vi ikke 
nye medlemmer på, så den form 
for frivillighed skal vi simpelthen 
betale os fra. Men ellers er jeg til-
hænger af frivillighed, da den som 
sagt er en del af rokulturen.”

Hvad med coastal? Kan det lokke 
flere til roning?

”Ja, coastalbåden er ikke sådan en 
syg væltepeter som en singlescul-
ler, man kan rent faktisk ro i den. 

Og bortset fra balancen, så synes 
jeg, at alt det andet i roning stadig 
er der: teknik med indsats, afvik-
ling, komme rent ud og optimale 
vinkler – det er der alt sammen – 
og coastalbåden reagerer på det. 
Indgangsbarrieren ude i roklub-
berne, bliver meget lavere nu, 
hvor man kan bruge coastalbå-
dene. Det er også en båd, du kan 
løfte ned selv, du skal ikke bruge 
vogn, talje og slæbested, som vi 
skulle med gigbådene.”

”Coastalroning i Danmark fik en 
rigtig god start for fem-seks år si-
den. Udviklingskurven er dalet lidt 
nu, hvilket ærgrer mig, da coastal 
kan byde på rigtig meget. Jeg er 
selv blevet ret overrasket over, 
hvor straffet man bliver, hvis man 
ikke ror båden rigtigt og rent. Du 
har fået stabilitet, bredden og 
komfort på båden, men der er 
givet meget lidt køb på den tek-
niske udfordring. Jeg fornemmer 
også, at flere og flere roklubber 
får øjnene op for, at coastalbåden 
kan bruges både af den seriøse 
kaproer og af motionisten, der vil 
ud i en outrigger. Det er ronin-
gens svar på, hvad cykelsporten 
har oplevet med mountainbiken.”

”Coastalbåden er 
roningens svar på 
mountainbiken. Den 
har fået en god start i 
Danmark”

THOMAS EBERT – BLÅ BOG

Formand for Danmarks Rocenter (DRC)
Medlem af hovedbestyrelsen i DFfR
Uddannet skibsingeniør 1999
Medlem af DSR siden 1994 
Medlem af Sorø Roklub 1990-1993
Medlem af Ringsted Roklub siden 1985
Topresultater i ML4-:
7 x VM guld
1 x VM sølv
1 x VM Bronze
2 x OL guld
1 x OL Bronze
25 x Danmarksmester i diverse bådtyper
Gift med dressurrytter Nina Ingwersen (Thomas siger undskyld til hende for i artiklen at anty-
de, at dressur er kedeligt)
Ansat hos NOV Flexibles som Senior Test Engineer
Forhandler af AVE rowing boats

Den 14. januar 2020 bekræfte-
de Jean-Christophe Rolland i 
det franske sportsblad L’Équi-
pe, at FISA vil anmode IOC om 
at få coastal på det olympiske 
program i Paris 2024. Det vil i 
så fald enten finde sted i Mar-
seille eller på Tahiti.
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ML4- var næsten lige så hurtig som den tunge firer, og 
det var de samme nationer, der vandt begge løb. 
Dermed røg argumentet for universalitet også, forkla-
rer Matt Smith i interview med websiden Row2K.

nterview med FISA’s 
direktør, Matt Smith, 
om letvægtsronin-
gens fremtid ved VM 
og OL. Interviewet 
blev lavet i juli 2018 
til den amerikanske 
webside Row2k.

Row2k: Når man ser på 
letvægtsroningens historie inter-
nationalt, hvad var så de vigtigste 
grunde til, at FISA i sin tid indførte 
letvægtsroning i det olympiske pro-
gram, og hvilke begivenheder gen-
nem årene har ført til, at vi mistede 
mændenes letvægtsfirer efter Rio?

”Tilbage i 1993 var jeg udviklings-
leder for FISA for at udvikle ro-
ningen rundt om i verden. Denne 
stilling blev skabt af tidligere FISA 
Præsident Denis Oswald i 1992 
som et svar på IOC Præsident 
Samaranchs ønske om universa-
litet i De Olympiske Lege på det 
tidspunkt. Roning blev dengang 
opfattet som en sport for meget 
høje og stærke østtyskere, sov-
jetrussere og vesttyskere, der 
vandt alle medaljerne ved OL. 
Husk på, at helt op til 1980erne 
roede vi i træbåde med træårer, 
og roteknikken var – hvordan kan 
jeg udtrykke det – ikke specielt 

program for at 
kunne deltage i de 
14 olympiske me-
daljekategorier.”

”Letvægtskatego-
rien var nøglen 
til at overbevise 
Den Internationale 
Olympiske Komité 
(IOC) om, at roning 
udviklede sig. Let-
vægtskategorien 
blev stemt ind på 
OL-programmet 
på FISA’s ekstraor-
dinære kongres i 
1993 med to tred-
jedeles majoritet, 
og det ændrede 
roningen for altid.” 

”Lige siden har både vores sport 
og den olympiske verden udviklet 
sig. Landsholdsroernes budget-
ter er steget drastisk, og det er 
indtjening og omkostninger for at 
organisere et OL også. Roning har 
udviklet sig, både når det gælder 
de nationale sportsministeriers 
[Team Danmark i DK’s tilfælde] 
investeringer, træningskvalite-
ten, udstyret og den økonomiske 
støtte til toproerne, hvilket har 
tiltrukket stadig flere talentfulde 
roere.”

IOC VAR UNDER PRES 
FRA ANDRE IDRÆTTER 
FOR AT FÅ ML4- UD AF OL

 Oversat af Lena Baden

FISA’s direktør Matt Smith (Foto: Igor Meijer)            

I

FISA’S DIREKTØR MATT SMITH:

videnskabeligt baseret. I udvik-
lingslandene ansås roning for 
at være en lukket fest for meget 
store kropstyper. 

Denis Oswald forstod, at hvis 
roning skulle holde sin ledende 
position til OL, skulle der gøres 
vigtige fremskridt for at overbevi-
se landene med naturligt mindre 
kropstyper, at der var lige mu-
ligheder i roning, og at de skulle 
sætte roning på det nationale 
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”Den olympiske verden udviklede 
sig, og det konstante spørgsmål, 
som cirkulerede i Lausanne [red.: 
hvor IOC ligger], var, hvorfor 
roning havde en særlig kategori, 
hvor tidsforskellen mellem den 
åbne og lette klasse kun var på 
1-2 procent? Og endnu vigtige-
re: hvor de samme lande vandt 
begge kategorier? Det gav det 
indtryk, at letvægtskategorien 
nok skabte lige forhold for udvik-
lingslandene, men at særligt i firer 
uden styrmand var det svært for 
dem at opstøve fire verdensklas-
seroere.”

”Konkurrencen om de olympiske 
kvoter mellem de 28 sportsgrene 
har altid været og er stadig meget 
intens. Vores 124 letvægtspladser 
(Rio) blev anset som unfair af de 
andre sportsgrene, hvilket har 
gjort det svært for IOC at ret-
færdiggøre, at roning har denne 
kategori.”

Row2K: Begrundelsen for at ændre 
kategorierne i roning (red: fjerne let-
vægtsfireren) har været, at det var 
nødvendigt at skabe kønsligestilling. 
Men har der været andre grunde, 
som har spillet en rolle – såsom 
sikkerhed, popularitet og konkur-
renceniveauet?

”Forandringen fra Rio til Tokyo 
skete samtidig med udskiftningen 
af præsidenter i IOC fra Jacques 
Rogge til Thomas Bach og også 
samtidig med voksende udfor-
dringer med hensyn til at finde 
OL-værtslande og vedligeholde in-
teressen for De Olympiske Lege.” 

”Så højest på IOC’s dagsorden var 
at bevise, at OL og den olympiske 

bevægelse kunne skabe foran-
dring og have en positiv effekt 
på uligheden i nutidens samfund 
og bruge det som motivation for 
at fortsætte Legene – og for byer 
til at søge om OL-værtsskabet. 
Her havde kønsligestilling første 
prioritet for IOC frem mod legene 
i Tokyo 2020.”

”For at holde roning på linje med 
IOC’s prioriteringer for det olym-
piske program, måtte roning 
ændre sit program fra otte løb for 
mænd og seks for kvinder til syv 
for hvert køn. En anden ændring 
i IOC Olympic Agenda 2020 var, 
at alle events blev sat under 
mikroskop for at definere deres 
fremtidige ”værdi” for De Olym-
piske Lege. Med et maksimum 
på 310 events, skulle alle events 
evalueres for at vurdere deres 
differentiering og interesse for de 
store Tv-selskaber, sponsorer og 
tilskuere.”

”IOC var under pres fra de andre 
sportsgrene i spørgsmålet om 
kvoter, og derfor stillede de i 
særdeleshed spørgsmålstegn ved 
letvægtsfireren, fordi de samme 
lande tilsyneladende vandt både 
den åbne og den lette kategori. 
Det var svært at forklare; tiderne 
hos letvægtsfireren var ofte de 
samme og nogle gange hurtigere 
end i den åbne klasse etc. En af 
mændenes bådklasser skulle jo 
ud, og vi indså på vores møder 
med IOC, at mændenes letvægts-
firer var den sværeste bådtype 
at forsvare som tilstrækkeligt 
enestående i forhold til andre 
bådtyper.”

Row2k: Letvægtsotteren var en po-
pulær og konkurrencepræget inter-
national bådklasse, men den findes 
ikke længere i det internationale 
program. Når vi har talt med roere 
og trænere, siger de, at letvægtsro-
ning engang var vital for sportens 
vækst hos mindre lande, som ikke 
havde størrelsen eller ressourcerne 
til at frembringe et stort rohold eller 
stærke tunge roere. Var den tanke-
gang forkert?

”Letvægtsotteren var en populær 
båd i 1980erne og 1990erne, men 
den er blevet fjernet fra program-
met til VM på grund af mangel på 
interesse. Vi har en Rule 37, der 
stipulerer, at når tilmeldingerne 
til en bådklasse ved VM tre år i 
træk er færre end syv, vil bådklas-
sen automatisk blive fjernet fra 
programmet.”

”Ifølge den information, vi har, 
er de fleste landshold først og 
fremmest finansieret af landenes 
sportsministerier, og den finan-
siering er tæt knyttet til de olym-
piske bådklasser.  Som vi alle ved, 
er det dyrt at arrangere trænings-
lejre for ottere og transportere 
dem til kaproninger og VM, med 
hvad det indebærer af overnat-
ninger og måltider.  I nogle lande 
er der en kultur for ”egenbetaling” 
for de bådklasser, som ikke finan-
sieres af det nationale forbund, 
men de er ganske få.”

”Eftersom de nationale forbund 
ikke længere modtog penge til 
de ikke-olympiske bådklasser, 
droppede de letvægtsotteren for 
at kanalisere midlerne over på de 
olympiske roere og bådklasser. 
Det er den forklaring, jeg har hørt 
fra de nationale forbund.”

Row2k: Når du kigger på 2020, 
hvad tror du, der vil ske med 
letvægtsroningen som bådklasse i 
internationale konkurrencer – både 
til verdensmesterskaber og til OL?

”Vi ser vi stadig nogle fantastiske 
lokale, regionale og nationale 
konkurrencer i letvægtsklassen, 
især i de engelsktalende lan-
de. I resten af verdenen er det 
en anden sag. Her er særligt 
enåres-letvægtsroning ikke så 
udbredt, og letvægtsscullerroning 
er formodentlig den kategori, der 
har størst deltagelse i øjeblikket. 
På et tidspunkt drømte jeg om, at 
letvægtsotterløbet i Luzern ville 
blive det uofficielle VM for dette 
event, men selv her har det været 
svært at få nok tilmeldinger for at 
holde det i gang.”

”En af mændenes 
bådklasser skulle jo 
ud, og vi indså på 
vores møder med 
IOC, at mændenes 
letvægtsfirer var den 
sværeste bådtype at 
forsvare ”
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”Jeg er stadig optimistisk med 
hensyn til, at letvægtsroning ved-
bliver at være perfekt for mange 
lande i deres bestræbelser på at 
motivere folk til at prøve sporten 
og udgøre en ekstra konkurrence-
kategori for at holde dem til ilden.  
Når det kommer til at finansiere 
trænings- og udtagelseslejre samt 
rejser til internationale konkur-
rencer, ser det dog ud til at blive 
stadig sværere.”

”Vi er ikke lykkedes med at over-
bevise folk uden for vores sport 
om, at letvægtsroning rent faktisk 
har en stor eksistensberettigelse 
ved De Olympiske Lege. Vi prøver 
ikke at skjule, at IOC stadig har 
reservationer over for letvægtska-
tegorien (de to dobbeltscullere) 
og beder om stærke og overbevi-
sende argumenter.”

”Vi har ikke givet op, og vi søger 
stadig nye ideer, hvoraf en af dem 
er at sænke vægten. Faktisk blev 
maksimumvægten for letvægts-
roere etableret i den vestlige ver-
den, så der er egentlig ikke lagt 
videnskabelige undersøgelser til 
grund. Da jeg var udviklingsleder 
og rejste i Sydøstasien og Afrika, 
var det en sejr at finde en mand, 
der vejede 70 kilo. Så man kan 
godt sige, at de vægtgrænser, vi 
har valgt, ikke fremmer udvikling, 
selv om de burde gøre det.”

”Da de tunge dobbeltscullere og 
letvægtsdobbeltscullere har den 
samme bådvægt, kunne man 
også gøre letvægtsbådene lettere, 
men det ville gøre dem hurtigere 
og kvæle formålet.” 

ores nabo, 
Roforenin-
gen KVIK, 
er Nordens 
ældste idræts-
forening. DSR 
Bladet har 
fået lov at 
kigge inden 
for og få en 
snak med 
forkvinde Tine 

Aabye om foreningens kerne-
kompetencer, fremtidsplaner og 
ikke mindst KVIKs plads i dansk 
rosport. 

Vi lægger ud med en rundvisning. 
Hele det fine hvide hus med de 
karakteristiske buer og blåmalede 
kanter har i forbindelse med 150-
års jubilæet i 2016 fået en total 
intern make-over, som har vendt 
op og ned på rammerne omkring 
husets faciliteter. Og resultatet 

ser ret fantastisk og indbyden-
de ud. Den store navnkundige 
festsal, som engang var berømt 
for sin status som indspilnings-
studio for diverse musikindspil-
ninger i 60’erne og 70’erne, er nu 
overtaget af ergometertræning, 
og VIP-rummet er ommøble-
ret til ”bøfrum”. I stueetagen 
finder vi ”De’vel”-loungen med 

”Et andet forslag, vi har fået, er 
at standardisere båden, så kun 
letvægtsroere ville kunne passe 
i dem, og på den måde holde to 
sæder åbne for letvægtsroere. 
Men det er stadig svært at ret-
færdiggøre over for publikum, da 
båden og konkurrencerne ser ens 
ud i de to dobbeltscullerløb.”

”En tredje mulighed er at basere 
kategorien på roernes højde og 
ikke deres vægt, men når man 
ser nærmere på den mulighed, er 
den fuld af problemer. Under alle 
omstændigheder har vi ikke givet 
op og har brugt 2018 til at lytte til 
alle mulige ideer, som kan hjælpe 
os til at skabe en separat kategori 
på det olympiske program.”

PÅ DEN ANDEN SIDE
Besøg hos Roforeningen KVIK ved siden af DSR på rosportens 
svar på ”The Strip” – Strandvænget i Svanemøllenhavnen

VV
Tine Aabye er forkvinde for KVIK og tidligere 
kaproer. Her foran det bugnende pokalskab. 
(Foto: Antonie Lauritzen)       

Af Antonie Lauritzen

after-rowing faciliteter og tid til 
mindfulness med udsigt ud over 
havneløb og Øresund. Det er godt 
tænkt, og atmosfæren er i top.

Fællesskab, frivillighed og fami-
lieliv 
For at huset kan fungere optimalt 
har KVIK som alle andre rofor-
eninger og -klubber udfordringer 
med at få den frivillige admini-
stration og det praktiske arbejde 
til at forenes blandt medlemmer-
nes kompetencer og travle hver-
dag. Derfor har man valgt en smal 
bestyrelse på fem medlemmer, 
som tager sig af de overordnede 
lovpligtige ansvarsområder, mens 
den daglige drift er lagt over på 
diverse udvalg efter parolen: 
frihed under ansvar. 

Og der er nok at tage sig til. KVIK 
har medlemmer fra 12-års alde-
ren og helt op til +90. I øjeblikket 
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AF PLANKEVÆRKET

Roforeningen KVIK tegnet af Peter Munch           

består ungdomsafdelingen af 25 
spilopmagere, og det kræver sine 
voksne at sørge for, at rosporten 
er i fokus, samtidig med at der er 
et barneliv, som skal leves og le-
ges. Derfor er det vigtigt for KVIK 
at være en familieforening, hvor 
både mor og far og søskende 
føler sig velkomne og som en del 
af ro-fællesskabet. 

Fra skoleelev til verdensklasse
Men KVIK er også en kapronings-
klub, hvor den 12-årige kan for-
følge en olympisk drøm, om det 
skulle være. KVIK tilbyder talent-
udvikling af egnet potentiale, dels 
gennem ”egen avl” – de 12-årige, 
dels gennem det fælles Roprojekt 
2020, og vi kan bare kigge på de 
fornemme resultater gennem 
tiderne. Tænk bare: Guldfireren 
fra OL i 1964. En ren klubbåd, 
som vandt OL-guldet og det halve 
kongerige. 

Eller hvad med KVIKs damedob-
beltfirers VM-sølv i slut 1998, og 
som efterfølgende regerede som 
Danmarksmestre over flere sæ-

soner? For slet ikke at tale om Fie 
Udby, der med sit OL-sølv i 2012 
og utallige danske mesterskaber i 
sin singlesculler har fået os ud på 
stolekanten, når det blev lidt for 
spændende. Sidst- men slet ikke 
mindst - OL-bronzemedaljen i Rio 
i 2016 med KVIKs Anne Dsane 
Andersen og vores egen Lærke 
Rasmussen i toer uden styrmand. 

KVIK lover desuden, at klubben er 
på vej med flere damer og nogle 
herrer!  Det bliver spændende 
at følge disse roeres udvikling 
gennem målrettet klubtræning 
og videre gennem elitecenter 
Danmarks Rocenter som roere i 
verdensklasse. 

Alt tæller og bliver respekteret
KVIK har de senere år haft stigen-
de succes med tilbud om mere 
konkurrenceroning – også på mo-
tionsplan. Med langdistanceka-
proning, SPP (sved på panden), og 
masters roning på Bagsværd Sø 
smelter bredde og elite sammen 
til fælles fornøjelse, og alle sejre 
værdsættes på behørig vis af 

klubben. Seneste skud på aktivi-
tetsstammen er costalroning som 
er blevet meget populært, især 
blandt KVIKs kvinder, mens der 
på kajaksiden er øget interesse 
for sport på konkurrenceniveau. 

De fire hjørnesten
Tine Aabye nævner fire punkter, 
som udgør hovedprioriteterne i 
Roforeningen KVIK:
1. Motionsroning, både baglæns 
og forlæns
2. Kaproning, herunder, kortba-
ne, langdistance, costal- og kajak. 
Universitetskaproning er på vej.
3. Ungdomsroning
4. Langtursroning

Kittet, der binder det hele sam-
men, er den frivillige indsats, som 
sørger for at arrangere, orkestre-
re, sætte i gang, uddelegere, op-
muntre, bespise, betjene, deltage 
i, grine og græde med, favne og 
rumme. Alt det, der gør ro-livet så 
værdifuldt for den enkeltes ople-
velse sammen med de mange. 

Læs mere om vores nabo på:
 www.roforeningen.dk 
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TO JUBILÆER 
I DSR’s
O-SEKTION

2020 er året, hvor 
orienteringssekti-
onen bliver 80 og 
Gåsehuset 75 år.

Orienteringssektionen op-
fattes af mange som en del 
af DSR. Sådan skal det også 
være, men det er en selv-
stændig forening med sin 
egen bestyrelse og sektion og 
er derfor ikke underlagt DSRs 
bestyrelse.

Den 29. november 2020 fylder 
sektionen 80 år. I marts er 
det 75 år siden, at Gåsehuset 
blev indviet.

Historien er, at i Sverige var der 
opstået en sport, hvor man kon-
kurrerede i hurtigst muligt at op-
søge et antal steder i en skov i en 
bestemt rækkefølge.  Punkterne 
blev angivet på et kort, som man 
medbragte. Det er det, vi kalder 
orienteringsløb. 

I slutningen af 1930erne kom 
sporten til Danmark. Atletikfolke-
ne syntes, det var absurd at læg-
ge den slags tankevirksomhed ind 
i løb, så de var ikke interesseret. 
Skifolkene fandt det interessant, 
for de manglede aktivitet, når der 
ikke var sne på jorden. Roerne 
fandt det også interessant, for 
de manglede aktivitet uden for 
rosæsonen, og den gang var de 
indendørs aktiviteter ikke opfun-
det/opdyrket. Derfor tog mange 
roklubber orienteringsløb ind 
som en vinteraktivet, og da der 
den gang var vintre med sne, så 
blev det sammen med skiløb. Det 
blev afdelinger med forskellige 
navne. Man kaldte sig Ski- og 
Orienteringsafdeling eller –sekti-
on. 

Nogle var afdelinger i roklub-
berne. Andre blev selvstændige 

foreninger. I DSR blev der opret-
tet en selvstændig forening med 
navnet DSRs Skisektion i novem-
ber 1940. Formålet var at tilbyde 
og fremme skiløb og orienterings-
løb blandt DSRs medlemmer og 
andre interesserede. Oriente-
ringsløb var fra starten hovedakti-
viteten. Derfor blev navnet senere 
ændret til DSRs Ski- og Oriente-
ringssektion.  Orienteringsløb var 
under Skiforbundet og 1958 skilt 
ud i eget forbund. De to forbund 
fortsatte dog med fælles kontor 
langt op i 1970erne. I DSR opgav 
vi senere skiløb, og vi ændrede 
derfor navnet til DSRs Oriente-
ringssektion.

Man fandt hurtigt ud af, at man 
havde behov for et tilholdssted 
ved en skov. I 1944 tilbød en 
tidligere formand, at man kunne 
få lov til at indrette et skur, som 
var på hans grund ved Ravnsholt 
Skov, til udgangspunkt for ori-
enteringsløb. Skuret var opført 
med henblik på gåsehold, men 
der havde aldrig været fjerkræ i 
skuret.  Det blev ombygget til det, 
vi i dag kender som ”Gåsehuset”, 
og det blev indviet i marts 1945. 
I starten havde vi blot brugsret i 

Af Ronald Clausen 

Gåsehuset i al sin beskedne pragt en våd januardag  (Foto Lena Baden)
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huset, men i 1950 doneredes hele 
ejendommen til DSR. Efter den 
tidligere formands død blev grun-
den delt, og delen med hovedhu-
set ”Skovrand” blev solgt.

Sektionens aktiviteter
Hovedaktiviteten er at afhol-
de træningsløb fra Gåsehuset. 
Det gør vi cirka hver 3. søndag 
fra slutningen af september til 
begyndelsen af april. Løbene 
tilbydes til roklubbens medlem-
mer og andre interesserede. Vi 
har normalt tre baner på 4 km, 
6 km og 8 km. Vi prøver på at få 
forskellige til at lægge banerne. Vi 
har en beholdning af kompasser, 
som man kan låne, og de mere 
rutinerede giver gerne nye løbere 
instruktion. I Gåsehuset er der 
toilet, og der er brusekabine med 
varmt vand. I opholdsstuen er der 
pejs, så man kan hygge sig efter 
løbet. Efter et orienteringsløb 
er der altid noget at snakke om: 
Hvordan kom du fra post 1 til 
post 2 og så videre. Tilslutningen 
er naturligvis varierende med 
normalt mellem 15 og 25. Vi løber 
i al slag vejr. Sne og regn er ingen 
hindring.

Et specielt træningsløb er det 
årlige ”Julekispus”. Det er frem 
for alt hygge. Man skal ud på et 
løb. Man må også gå. Det gør de 
fleste. Der er forskellige opgaver. 
Det kan være alt muligt. Meget 
drejer sig om paratviden, men det 
kan også være finurligheder med 
hensyn til at finde vej. Efter dette 
bliver lønnen serveret med gløgg 
og æbleskiver.

Vi er en orienteringsklub, så vi 
kan også deltage i løb arrange-
ret af andre klubber. Det kalder 
man åbne løb. Når man deltager i 
åbne løb, skal man være medlem 
af sektionen, men det er også 
ganske billigt. Man skal betale 
startafgift for at deltage i åbne 
løb. 

Der er mange forskellige typer 
af åbne løb: Almindelige løb, lidt 
kortere løb med mange poster, 
korte løb, som løbes i byer og 
parker (det kaldes sprint), ekstra 
lange løb, stafetløb, hvor løberne 
på et hold afløser hinanden, nat-
løb, hvor man løber med pande-
lampe (man kan også løbe med 
stavlygte, men så kommer man 

let til at mangle en hånd, når man 
samtidigt skal holde på kort og 
kompas) og endeligt er der flere 
discipliner, hvor man kører på 
mountainbike.

Vi arrangerer et eller to åbne løb 
om året. Om foråret arrangerer 
vi et løb, som hedder Stifinder-
løbet,  som vi arrangerede først 
i 1941. Til næste år arrangerer 
vi nummer 75. Det er kun smut-
tet 4 gange i de snart 80 år, vi 
har eksisteret. Der er op til 300 
deltagere på 15 til 20 forskellige 
baner i disse løb, og det er en stor 
mundfuld for sektionen, så det 
kræver mange hjælpere.

Som klub deltager vi i klubturne-
ring. Vi danner hold med to andre 
klubber. Der er seks divisioner 
med fire hold eller klubber i hver, 
og vi er i 6. division. Her drejer 
det sig om at stille med mange lø-
bere. Det drejer sig naturligvis om 
at løbe godt, men der er så man-
ge tællende løbere, så næsten 
alle løbere giver point i de lavere 
divisioner. I divisionsmatcherne 
betaler sektionen startafgiften.

Ronald Clausen er O-sektionens Grand Old Man. Her fanget, før han skulle løbe fra 
Gåsehuset i begyndelsen af januar 2020

Gåsehuset i al sin beskedne pragt en våd januardag  (Foto Lena Baden)
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vad skal vi have fokus på, eller 
er der emner, som der skal 
bruges lidt ekstra tid på, som 
vi ikke når på vores ordinære 
bestyrelsesmøder?

Rosæsonen 2019
Når vi kigger på vores medlems-
statistik igennem de seneste seks 
år, kan vi se, at en typisk roer er 
meldt ud af DSR igen efter tre år. 
Således er der blot 20-25 % tilba-
ge af en årgang efter tre år. Sådan 
har det været i mange år. Det er 
selvfølgelig ærgerligt, at så mange 
melder sig ud igen, omvendt er 
der ikke nogen direkte bekymring 
ved dette faktum.

I løbet af 2019 kan vi se, at færre 
har deltaget på racerkanin-tilbud-
det. Dette var et bevidst valg fra 
starten af 2019, da vi gerne ville 
have flere nye medlemmer over 
på blandt andet motionsroning. 
Vi er alligevel af den opfattelse, at 
vi i 2020 vil gå tilbage til, at vores 
nye medlemmer får et fælles 
træningstidspunkt, uanset om 
de ønsker at deltage i racer- eller 
motionsroning. Det er vigtigt at 
få dannet netværk mellem vores 
nye medlemmer. Vi frygter lidt, 
at det har været en af ulemperne 
ved den måde, tilbuddet er kørt 
på i år. 

Stadig høj fastholdelse
Der har været nogle forskydning-
er i, hvor mange der har benyttet 
vores forskellige træningstilbud 
som PoP, InKa og coastal mv. På 
samme tid kan vi se, at nu, hvor 
vi er kommet tilbage med faste 
trænerteams på de enkelte tilbud, 
er fastholdelsen af medlemmer 
på de enkelte tilbud meget højt. 
Vi skal fortsat sikre os dygtige 
trænere på vores tilbud og måske 
lave endnu flere tilbud over tid.

Bestyrelsessammensætning
Der kommer ofte spørgsmål fra 
generalforsamlingen omkring be-
styrelsens sammensætning: Sid-
der der for mange i bestyrelsen? 
Bør der være et forretningsudvalg 
over evt. fagudvalg? Skal der 
være repræsentant fra kajakpolo i 
bestyrelsen?

Styrker og svagheder
Derfor satte vi dette punkt på 
dagsordenen og fik en god 
drøftelse. Vi valgte at liste op (se 
analyse ovenfor), hvilke styrker 
vores nuværende form har, og 
hvilke svagheder vores nuværen-
de struktur byder. Der var gene-
relt opbakning til den nuværende 
struktur, og ingen så rigtigt nogen 
gode argumenter for at ændre 
strukturen. 

H

STRATEGIDAG
FOR DSR’s
BESTYRELSE

Af Kasper Haagensen

Hvert år i januar mødes bestyrelsen i DSR 
for at afholde strategidag. Her kigger vi 
på året, som er gået, og kigger fremad.
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Det er en stor fordel, at mange 
områder er repræsenteret med 
bestyrelsesmedlemmer, for det 
giver gode inputs om, hvad der 
sker aktuelt i klubben. Så må vi 
leve med, at det kan medføre lidt 
længere møder. Det er en pris, vi 
gerne vil betale.

Imidlertid er det sundt, at man 
jævnligt drøfter, om sammen-
sætningen er den rigtige. En af 
grundene til, at det kører godt nu 
og her og tidligere år, er meget 
afhængigt af, hvilke personer, der 
sidder i bestyrelsen på de enkelte 
poster.  Selvfølgelig bærer man 
egne erfaringer og oplevelser 
med til møderne, og det er en 
kæmpe styrke. Men når der træf-
fes beslutninger, så træffes de for 
roklubbens skyld og ingen andre.

Kajakpolo
Vi drøftede også igen, om vi skulle 
indlemme en repræsentant fra 
kajakpolo i bestyrelsen. Alle i 
bestyrelsen er glade for, at vi som 
klub har et tilbud som kajakpolo, 
og der er også løbende budgette-
ret flere midler til tilbuddet. Vi ser 
det dog stadig som et supplement 
til DSRs øvrige tilbud og dermed 
ikke som et tilbud, som bør have 
en selvstændig bestyrelsespost, 
og vil fortsat blive repræsenteret 

Styrker
• Næsten alle former for roning er 

repræsenteret
• En gang om måneden får man en 

mulighed for at høre, hvad der fore-
går i klubben

• Bestyrelsesmedlemmerne er tæt på 
udvalgene og tilbuddene

• Bestyrelsesmedlemmerne er aktive 
roere

• Stærkt sammenhold
• Ung bestyrelse (udskiftning, lav an-

ciennitet, ikke konservativ)
• Kan have en kort proces
• Mange hænder, der kan løfte
• Mere synlig bestyrelse – Mange ken-

der et medlem 

igennem kajak-rochefen. En vigtig 
del af denne beslutning skal ses i 
lyset af, at de, som ror kajak, i dag 
i højere grad også er aktive roere 
i inriggere eller andre bådtyper. 
Hvorimod de, der dyrker kajakpo-
lo, kun sjældent ses i andre bådty-
per end i kajakpolo-bådene.

Styrmandsinstruktion
På opfordring fra instruktions-
udvalget havde vi en drøftelse 
omkring styrmandsret i DSR. Den 
primære baggrund 
var, at instruktionsud-
valget overvejer at gå 
væk fra de teoretiske 
styrmandskurser og 
indføre e-learning i ste-
det for. Det er en stor 
opgave at lave disse 
kurser, og hvis e-lear-
ning kunne erstatte 
dem, som ville det være 
en god vej frem.

Racerkaninerne
Vi drøftede så også 
muligheden for, at der 
kom større fokus på 
styrmandsret til delta-
gerne på racerkanin. 
Meget ofte vil årets 
racerkanin få mange 
timer i styrmandssædet 
og det burde være et 

mål, at en større del af racerkani-
nerne får styrmandsrettigheder. 
Klubbens flaskehals er ofte man-
gel på styrmænd, så dette bør 
undersøges.

Kommunikation i DSR
Først og fremmest blev der snak-
ket en del om Groupcare og hvil-
ke krav, vi måtte have for et andet 
system. Vi kigger videre på tilbud 
som memberlink, holdsport og 
evt. udvidelse af ro-protokollen.

Svagheder
• Vi er mange i bestyrelsen
• Interessekonflikter – Er man der for 

tilbuddet eller som medlem af besty-
relsen?

• Lange møder
• Kajakpolo føler sig ikke repræsenteret
• Repræsentation af områder ikke helt 

klare (hvem føler sig repræsenteret)
• Risiko for enegang (bestyrelsesmed-

lemmer der ikke holder sig til besty-
relsesbeslutninger

• Besvær med at udfylde posterne (ak-
tuelt materielforvalter)

• Risiko for fordybelse i detaljer vs. visi-
oner for DSR

• Manglende respekt for udvalgenes 
selvstændighed (ret til selv at beslut-
te)

Bestyrelsen lavede en halv SWOT-analyse for at se på den siddende bestyrelses styrker og svagheder.

Der er godt fyldt op på alle aktiviteter i klubben 
med et medlemstal, der er det højeste i de sene-
ste 10 år. (Foto Lena Baden)
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Formandens beretning
Formand Kasper Haagensen 
indledte med at illustrere med 
billeder fra blandt andet langture, 
kanintur, Hjelmsjö og VM, at 2019 
har været et rigtigt godt år for 
DSR. Vi har haft et stigende med-
lemstal, så vi ved udgangen af 3. 
kvartal havde vi 887 medlemmer, 
hvilket er det højeste medlemstal 
i 10 år. 

Inden for kaproning har DSR haft 
flotte resultater til World Cup og 
VM, ligesom vi havde masser af 
sejre ved DM.

 I kajakpolo har 3 af DSR’s ung-
domstalenter været på podiet for 
Danmark ved det uofficielle ju-
niorverdensmesterskab i Belfast. 
Sofia Le Andersen vandt bronze i 
U15-rækken, mens Magnus Krum-
me og Rasmus Svensson vandt 
sølv med U18-landsholdet.

På kaproningsbanerne er det 
blevet til både to samlede World 
Cup sejre for kvindernes firer 
uden styrmand og i mændenes 
singlesculler. 

Højdepunktet var ifølge Kasper 
VM i Linz i Østrig, hvor Lærke og 
Christina sammen med Ida og 
Frida vandt bronze i firer uden 
styrmand. Og det flotte resultat 
har gjort, at de er nomineret til 
Årets Sportsnavn.

Også Sverri Nielsen gjorde det 
fantastisk i singlesculler med en 
sølvmedalje til VM.

Ved Danmarksmesterskaberne 
på Brabrand Sø stod der DSR 
overalt. Samlet blev det til 12 sæt 
guldmedaljer.

Fire mesterskaber til Sverri
Sverri Nielsen gjorde imidlertid 
noget, som ingen andre i Dan-
mark har gjort før ham. Han 
vandt fire DIF-guldmedaljer ved 
samme DM.

Og Svanemøllematchen bragte 
bolsjeglasset og spejlet tilbage til 
DSR. Formanden nævnte deref-
ter Coastal VM, som blev afviklet 
i Hong Kong, og hvor Kasper 
var med til sit første VM som 
FISA-dommer. Som dommer hav-
de han kunnet følge de danske 
roere på tætteste hold – og han 
gav en malende beskrivelse af 
bl.a. dobbeltfirerløbet, hvor Lea, 
Cecilie, Samantha, Simone og 
med Martin som styrmand deltog 
– og hvor de fik bronze.  

Klubbens byggeplaner
Formanden kom derefter ind 
på byggeplanerne. Københavns 
Kommune vil ikke tillade byggeri 
i tre etager, og vi må derfor nøjes 
med to etager, stue og 1. sal. I 
stedet for tre etager er planer-
ne derfor at omdanne taget på 
bygningen til træningsområde à 
la Lüders træningsanlæg.

Frivillighed som strategi
Kasper nævnte, at på bestyrel-
sens strategidag i januar var 
emnet ”frivillighed” på dagsorde-
nen og spørgsmålene var: Hvad 
er det, vi som roklub ønsker med 

frivilligheden? Og hvordan kan vi 
blive bedre til at understøtte den? 
Initiativet resulterede i, at der blev 
nedsat et udvalg af medlemmer, 
som blev bedt om at komme med 
inputs omkring frivilligheden.
Arbejdet var mundet ud i 4 kon-
krete mål, som skal indarbejdes i 
det daglige arbejde med frivillig-
hed:

1. Det skal være nemt at blive 
frivillig

2. Det skal være sjovt at være 
frivillig

3. Vi skal som klub motivere med-
lemmer til at hjælpe frivilligt 
med

4. Frivillighed skal tænkes ind i 
løsninger af opgaver i DSR

Han omtalte derefter prisen 
”Årets frivillig” der tildeles en 
ildsjæl lidt ud over det sædvanli-
ge. Ud over titlen modtager årets 
frivillig også sidste års stander. I 
år var det Steen Knudsen, der var 
Årets frivillige.  

Kasper takkede DSR’s venner for 
gaven i form af renovering af læ-
dersofaen i foyeren og gjorde ved 
samme lejlighed opmærksom på, 
hvordan man kan blive medlem 
af DSR’s venner.  

Afslutningsvis skulle forsamlingen 
ved klapsalver vælge ”det bedste 
frivillige billede”. Det blev et bille-
de, hvor Anja og Ritmer var i gang 
med bådvedligeholdelse.

Endelig fik Andreas Sloth 
som træner overrakt båd-plaket-

Af Peter Juhl Madsen

REFERAT AF DSR’S
GENERALFORSAMLING
2019
Formanden kunne fortælle om medlemsfremgang til 887 med-
lemmer, flotte præstationer på kaproningsbanerne og prisvær-
dig indsats blandt alle de frivillige.
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ten fra bronzemedaljen ved VM i 
Coastal af Kasper.

Lars Bundesen spurgte som kom-
mentar til formandens beretning 
om status for skoleroningspro-
jektet, som blev diskuteret på 
sidste års generalforsamling. 
Formanden oplyste, at projektet 
er løbet ind i vanskeligheder, idet 
der var bestilt både hos et firma 
i Frankrig, der var gået konkurs. 
Pengene er i behold, og man har 
bestilt en 4-åres hos et andet 
firma. Indkøb derudover er sat 
på pause, men man forventer at 
have bådene klar til næste år.

Herefter blev formandens beret-
ning taget til efterretning.

Regn af hædersbevisninger
Efterfølgende var der uddeling af 
diverse hædersbevisninger: 
Simone Christensen uddelte 
Alligatoren til Svend W. Fryden-
dahl for hans store engagement i 
instruktionsudvalget og for initia-
tiver med fredagsbar og fester.

Niels Henriksen og Samantha 
Robbins motiverede herefter ud-
deling af Guldstanderen til Rune 
Glerup og Lee Koefoed Harborg 
for organiseringen af vintervedli-
gehold.

Sejrsmasten blev uddelt af Kasper 
til Henrik Asmussen, for hans 
store arbejde med bl.a. talent 
2016-projektet, for sit arbejde 
som sparringspartner for øvrige 
trænere i DSR og andre klubber, 
for hans kæmpe engagement 

inden for kaproningen både som 
træner, dommer kaproningschef 
mv. 

Martin Scherning uddelte heref-
ter årets juniorpokal til Mathilde 
Kiilgaard, som i år har stillet op 
til start 18 gange og været først 
over målstregen 14 gange. Hun 
fik endda en sølvmedalje til DM 
for seniorer, selvom hun stadig er 
junior, hvilket beviser, at hun kan 
slå de bedste i Danmark.

Hædersbevisningen i form af 
Papirkniven blev af Kasper tildelt 
Anne Yde, som gennem flere 
år var materielforvalter, og som 
havde ydet en kæmpe indsats for 
klubben på flere felter. Den an-
den modtager var Laurits Rauer 
Nielsen, der har en fortid som 
bestyrelsesmedlem i små 10 år og 
haft flere forskellige poster f.eks. 
formand i 3 år, ligesom han har 
været aktiv i DFfR-regi.

Kasserer Johan Frydendahl frem-
lagde regnskabet til godkendelse. 
Regnskabet bar præg af gaven 
fra arv mm., som luner i vores 
regnskab.

To forslag
Under punkt 3, særlige forslag, 
havde Jørgen Elgaard Larsen ind-
givet to forslag.

Første forslag gik ud på, at ved-
tægternes § 9, nr. 4, der nu lyder 
”Fastsættelse af kontingent for 
det følgende år” skulle efterfølges 
af et nyt punkt, der lød ”Forelæg-
gelse og godkendelse af budget 

for indeværende regnskabsår og 
foreløbigt budget for det efterføl-
gende regnskabsår.”

 Forslaget affødte en del debat 
og et modforslag fra bestyrelsen, 
der lød ”Forelæggelse af budget 
til orientering og fastsættelse af 
kontingent for det kommende år.”
Ved afstemning fik Jørgens forslag 
1 stemme, mens bestyrelsens for-
slag fik de krævede 2/3’s flertal, 
hvilket betød, at forslag gik videre 
til en ekstraordinær generalfor-
samling.

Jørgens andet forslag angik 
opdatering af vedtægternes § 13, 
hvoraf det fremgår, at ”Regnska-
bet skal henligge til gennemsyn 
på klubbens kontor de sidste 3 
dage før generalforsamlingen”. 
Da klubben ikke har et kontor, 
hvortil alle medlemmer har 
adgang, kan kravet ikke opfyldes. 
Forslaget var derfor, at regnska-
bet gøres tilgængeligt elektronisk 
for medlemmerne.

Efter at formanden havde re-
degjort for, at bestyrelsen ikke 
ønskede regnskabet rundsendt 
elektronisk, blev forslaget om-
formuleret til: ”Regnskabet gøres 
tilgængeligt for klubbens med-
lemmer senest 3 dage før gene-
ralforsamlingen. Oplysning om, 
hvordan regnskabet tillgås, ud-
sendes sammen med indkaldel-
sen til generalforsamlingen”. Ved 
afstemningen om forslaget var 
der også her 2/3’s flertal, således 
at det går videre til en ekstraordi-
nær generalforsamling.

Svend Frydendahl (tv.) fik Krokodillen 
for sin indsats som frivillig i instrukti-
onsudvalget.

Mathilde Kiilgaard får overrakt årets 
juniorpokal af Martin Scherning for 14 
sejre ud af 18 kaproningsstarter og en 
sølvmedalje til DM i seniorklassen.
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Kontingentet
Johan Frydendahl forelagde 
budgettet for det kommende år. 
Bestyrelsen foreslog uændret 
kontingent, dvs. 260 kr. pr. må-
ned svarende til et årskontingent 
på 3.120 kr. pr. år. Dette blev 
vedtaget.

Frisk blod til bestyrelsen
Ved valg af bestyrelse var der 
genvalg (med applaus) til for-
mand Kasper Haagensen, kasse-
rer Johan Frydendahl, sekretær 
Marie Erika Busch, langtursrochef 
Niels Bak Henriksen og husfor-

valter Hans Søndergaard. Der var 
nyvalg til kaproningschef Mark 
Hartsteen, instruktionsrochef 
Simone Krog Christensen, 
motionsrochef Lone Haulund 
Christensen og sportsrochef for 
Svanemølleaktiviteter Samantha 
Robbins. 

Til posten som kajakrochef var 
der kampvalg mellem Jesper 
Millung, der genopstillede, og 
Johan Topp. Den skriftlige stem-
meafgivning viste 65 stemmer til 
Jesper, 46 til Johan og 18 blanke 
stemmer. Jesper Millung var 

dermed genvalgt. Der var ingen 
kandidater til posten som mate-
rielforvalter.
Jørgen Blom og Mads Gydesen 
genopstillede som revisorer og 
blev begge genvalgt med applaus. 
Det blev overladt til bestyrelsen at 
udpege repræsentanter til Dansk 
Forening for Rosport.

Ved den ekstraordinære general-
forsamling d. 3. december blev de 
to forslag fra Jørgen Elgaard-Lar-
sen vedtaget.

Forkortet af Lars Bundesen efter Peter Juhl 
Madsens referat

LIDT OM DE FIRE NYE 
BESTYRELSESMEDLEMMER

Jeg startede med at ro i efter-
året 2008 efter at være blevet 
inviteret som en del af projek-
tet ”Talent 2016”. 

Det var et projekt, som efter 
engelsk og new zealandsk forbil-
lede prøvede at få folk med gode 
forudsætninger for at klare sig 
godt i roning ind i sporten. 
Den følelse af at være en del af et 
hold samtidig med, at man kunne 
kæmpe for at se, hvor god man 

kunne være, fangede mig med 
det samme. 

Siden har jeg deltaget ved 3 
U23-VM samt været en del af en 
masse projekter og elitesatsnin-
ger i dansk roning i den åbne 
herreklasse. I de sidste 2 år har 
jeg mest beskæftiget mig med 
klubroning på eliteplan. 

I 2018 har jeg roet 4+ ved Hen-
ley Royal Regatta, og i 2019 har 
jeg brugt en stor del af forår og 
sommer i Schweiz som en del af 
SC Zürichs hold til de schweiziske 
mesterskaber. 

Jeg meldte mig som kapronings-
chef, fordi jeg følte, at vi stod med 
en mulighed for at løfte DSR og 
dansk roning lige nu. Vi har en 
gruppe roere og trænere, som 
brænder for rosporten. 

Mark Strange Hartsten – Kaproningschef
Men vi står også i en situation, 
hvor dansk kaproning er presset 
af deltagermangel, hvor der skal 
ske noget, og hvor vi skal gøre 
en indsats for at vise både med-
lemmer og andre, at roning er en 
sport, som kan engagere og give 
noget, som ingen anden sports-
gren kan give. 

Jeg tror på en kaproningsafdeling, 
der går forrest og viser hele klub-
ben, hvor fedt, det er at arbejde 
hårdt sammen. Jeg ser det som 
min vigtigste opgave at give nye, 
talentfulde roere den mulighed, 
jeg fik – nemlig chancen for at se, 
hvor god man blive og samtidig 
opleve det unikke fællesskab, 
kaproning er. 

”Vi står også i en situati-
on, hvor dansk kaproning 
er presset af deltager-
mangel, hvor der skal ske 
noget” 
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Jeg startede min rokarriere i 
DSR i efteråret 2017, ligesom 
indendørssæsonen startede. 

Grunden var, at en veninde, 
som jeg ellers trænede med, var 
startet i klubben et år før, og nu 
havde hun nærmest aldrig tid til 
at træne med mig udenfor DSR. 
Så jeg måtte jo hellere starte og 
se, hvad det hele var for noget. 

Da jeg sjældent gør noget halvt, 
så skulle det også have en ærlig 
chance. Så jeg gik all-in på klubliv 
og træning. Efter standerhejsnin-
gen gik første år med instruktion 
og ræserkanin. 

Efter en fantastisk sommerlejr 
på Hjelmsjö, blev jeg dog så vild 
med at ro med to årer, at jeg 
efter Svanemøllematchen var fast 
besluttet på, at jeg skulle over og 
ro coastal. 

Derfra er det taget til med træ-
ning og kaproning med holdet, og 
det hele kulminerede i efteråret 
2019 ved VM i Hongkong og til 
Prince Albert II i Monaco. To helt 

fantastiske oplevelser, som jeg 
håber på, at der kommer flere 
af. Jeg ser derfor meget frem til, 
hvad 2020 bringer af roeventyr. 

Jeg trådte ind i instruktionsud-
valget (IU) sidste vinter og over-
tog formandsposten samt blev 
indsuppleret i bestyrelsen i efter-
året, efter den tidligere formand 
Martin Ast. 

IU har som målsætning, at DSR 
kan tilbyde kaniner kompetent 
instruktion over det meste af 

sommersæsonen. For at optime-
re instruktionen arbejder vi på at 
få flere instruktører, på at hjælpe 
vore instruktører med at holde et 
højt niveau og på at få strømlinet 
den instruktion, vi tilbyder.

Yderligere er det planen bl.a. at 
få kigget på vores instruktionsfor-

Simone K. Christensen – Instruktionsrochef

Samantha Robbins – SportsrochefSamantha Robbins – Sportsrochef

løb. Vi vil gerne have coastalro-
ning ind som en del af instruktio-
nen i forbindelse med ro-ret. 

Derudover vil vi kigge på vores 
styrmandsuddannelse. Vi overve-
jer bl.a., om vejen til styrmands-
rettigheder i vores lokale rofar-
vand kan blive nemmere at opnå, 
samtidig med at vi beholder 
uddannelsens høje niveau. 

”Vi vil gerne have coastal-
roning ind som en del af 
instruktionen i forbindel-
se med ro-ret” 

Jeg har været medlem af DSR 
siden sommeren 2015. 

I den tid har jeg været på flere 
forskellige hold - herunder Ræser-
kanin, InKa og nu Coastal. I 2019 
deltog jeg i VM i Hong Kong, hvor 
DSR's coastaldamefirer vandt en 
bronzemedalje. 

Derefter blev vi inviteret til 
Challenge Prins Albert II Regatta i 
Monaco, hvor vi sprintede vores 
vej til endnu en bronzemedalje. 

Det var et fantastisk år, og jeg 
glæder mig allerede til 2020 i 
Portugal! 

Udover selve roningen har jeg 
også været aktiv instruktør siden 
2016. Jeg var en del af styr-

mandslauget i 2017, og jeg var 
ræserkanintræner i 2017 og 2018. 

Nu vil jeg gerne være med til at 
styrke DSR’s træningstilbud her 
i Svanemøllen både på land og 
til vands, fordi jeg synes, at det 
netop er vores fantastiske træ-
ningstilbud og dygtige trænere, 
som gør DSR til Danmarks bedste 
og stærkeste roklub.

” Jeg gerne være med til 
at styrke DSR’s trænings-
tilbud her i Svanemøllen 
både på land og til vands”
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og natur. En naturlig følge er det 
derfor, at motionstilbuddet også 
kommer til at omfatte fokus på 
roteknik. For uanset, om man ror 

Egentlig var det min tanke at 
begynde at sejle, da jeg i 1987 
kom til Svanemøllehavnen. 
Sejlklubben var imidlertid luk-
ket! -  men i DSR var der åbent. 

Og der var en masse roere og 
en masse liv. Så der gik jeg ind i 
stedet – og jeg er blevet hængen-
de siden! 

Ret hurtigt blev jeg grebet af det 
at være på vandet og at opleve 
naturen fra vandsiden. Jeg blev 
motions- og langtursroer med 
hele min sjæl. Mange kortere 
og længere ture er det blevet til 
gennem årene – både i ind- og 
udland. Ture, hvor fællesskabet, 
naturen og – til tider – strabadser-
ne er gået op i en højere enhed. 

Som motionsrochef vil jeg bidra-
ge til, at så mange som muligt 
af DSRs medlemmer får unikke 
oplevelser på vandet. Det være 
sig den kortere motionstur eller 
længere dagture, men hvor den 
fysiske bevægelse altid går op i 
en højere enhed med vind, vejr 

Lone Haulund – Motionsrochef

”Som motionsrochef vil 
jeg bidrage til, at så man-
ge som muligt af DSRs 
medlemmer får unikke 
oplevelser på vandet”

I motionsudvalget er vi indstillet 
på sammen at løfte opgaven med 
at få mere fokus på motionsro-
ning i DSR. Ikke som en konkur-
rent til de øvrige tilbud, men som 
et supplement som kommer til at 
stå klart i medlemmernes bevidst-
hed. 

Motionsroningen skal via forskel-
lige tilbud – herunder også gerne 
coastalmotion – appellere til dem, 
som ikke har lyst eller mulighed 
for at følge faste træningstilbud. 

Derfor ser jeg også frem til et 
frugtbart samarbejde med de øv-
rige rochefer.  Vi skal stå sammen 
om at få så mange på vandet som 
muligt, få uddannet de nye roere 
og styrmænd, og om at fastholde 
medlemmerne ved bl.a. at for-
midle den store frihed, der er ved 
at være roer. Klubben og bådene 
er i princippet altid til rådighed 
døgnet rundt både sommer og 
vinter. 

Efter interview af Bente Kjøller

Mailliste – Fredagsmail
Maillisten er roklubbens officielle 
medie og her hvor indkaldelser til 
bl.a. generalforsamling bliver sendt 
ud. Typisk kommer der nyhedsmail 
hver fredag, derfor er mailen kendt 
under navnet Fredagsmail. Der kan 
også komme mails ud midt på ugen, 
hvis beskeder skal sendes rundt her 
og nu. Tilmelding til maillisten: http://
danskestudentersroklub.dk/kon-
takt-os/dsr-nyhedsbrev/

Facebookgruppe
På facebook har DSR sin egen 
facebookgruppe. Her er opslag fra 
og til medlemmer. Det kan være 
arrangementer (husk også at sende 
disse ud via maillisten), eller fotos fra 
langturer, klubliv og andre tiltag, som 
har noget med roklubben at gøre. 
Gruppen findes her: www.facebook.
com/groups/dsrgruppen/

Facebook-side
På DSR facebook side, som er vores 
officielle ansigt ud mod omverden, vil 
man kunne se opslag om info-aftner, 
kapronings-resultater, billeder fra 
klublivet mv. Siden findes her: www.
facebook.com/DanskeStudentersRo-
klub/

Instagram
Instagram bruger vi i klubben til 
at lægge stemningsbilleder op fra 
klubliv af forskellig art. Der har også 
været forskellige træningstilbud, som 
har overtaget vores profil for en uge 
ad gangen eller i forbindelse med ar-
rangementer. Instagram siden findes 
her: www.instagram.com/danskestu-
dentersroklub/

GroupCare
GroupCare er vores interne com-
munity som bruges af næsten alle 

træningstilbud til intern kommuni-
kation, elektronisk opslagstavle eller 
oprettelse af træningstidspunkter. 
Du finder Groupcare her: https://dsr.
groupcare.dk/. 

Opslagstavler
Langt fra al kommunikation i DSR er 
elektronisk, så det er en god ide at 
holde øje med opslagstavlerne i klub-
ben. Her finder du opslag om skæv 
instruktion, fester, bestyrelsesrefera-
ter, udklip af avisartikler mv. Tavlerne 
findes i slyngelstuen og bådehallen. 

DSR Bladet 
Vi er en af de få klubber i RoDan-
mark, der har valgt at fastholde vores 
trykte klubblad, og vi er meget stolte 
af det. Bladet sendes til medlemmer-
ne, og der ligger ekstra eksemplarer i 
klubben. Findes også online på vores 
hjemmeside.

TUNE IND PÅ DSR
Vores klub har gang i samtalen på mange platforme
Af Kasper Haagensen

kaproning eller motionsroning, 
bliver fornøjelsen ved at ro større, 
når båden glider i perfekt rytme. 
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LETTERE AT VÆRE 
ROER I DSR
De nye bådelevatorer i gang 2 i bådhallen gør 
det legende nemt at få bådene op og ned af 
hylderne. På langt sigt håber vi at kunne in-
stallere dem i alle bådgangene, så der bliver 
færre rygskader og plads til flere både. 

D
Af Gunvor Bjerre

et bliver lettere og lettere at 
være roer i DSR. I august fik vi 
installeret nogle nye indretnin-
ger i én af båd-gangene i båd-
hallen: bådelevatorer. 

Fire elevatorer har vi fået sat  op. 
Dels skal de aflaste medlemmer-
ne, så de ikke brækker ryggen på 
at løfte de tunge både op og ned, 
dels skal de skabe mere plads i 
gangene, og endelig skal de på 
længere sigt give plads til flere 
både i vores betrængte bådhal.

Det er foreløbig et forsøg, som vi 
håber at kunne udbygge en gang i 
en overskuelig fremtid. 

For nye elevatorer er ikke bare så-
dan noget, vi ”lige” får installeret. 
De installeres én båd-gang ad 
gangen, men hver gang koster 
knap 400.000 kr. inkl. systemet, 
el-installatører, nye bådvogne til 
det øgede antal både m.m.

Vi havde håbet at kunne søge 
Københavns kommune om til-
skud til flere elevatorer i de andre 
båd-gange, men desværre er den 
pulje, der evt. kunne have hjulpet 
os, nedlagt. Sååååhhhs…..

Men foreløbig må vi glæde os 
over de fire, der er installeret.… 
og de rygge, der bliver skånet.

| DSR | Nr.1 | Februar 2020 |        21



FEBRUAR   

2. Søndag fra kl. 10 Gåsehus O-løb

8.-9. Lørdag kl.10 Søndag kl. 12 1. sal udlejet

23. Søndag fra kl. 10 Gåsehus o-løb

29 Lørdag   kl. 18:30 Blåt øje-fest   

 

MARTS   

1.-2. Søndag kl.10 - Mandag kl.12 1. sal udlejet

20. Fredag kl. 18 “DSR Vennemiddag/generalforsamling” 

   på Verandaen

23.  Søndag fra kl. 10 Gåsehus o-løb

28 Lørdag Store oprydningsdag

29. Søndag kl. 12 Standerhejsning   

 

APRIL   

5. Søndag fra kl. 10 Gåsehus o-løb

18. Lørdag kl. 18 Hjælperfest

25-26.  Lørdag - Søndag kl. 9-17 Kajakinstruktion i Kongeværelset

25-26.  Lørdag kl. 10 - Søndag kl. 12 1. sal udlejet

29. Onsdag kl. 9-16.30 Verandaen booket til kursus  

 

MAJ   

1-3. Fredag kl. 19 - Søndag kl.12 1. sal udlejet

4. Mandag kl. 19 - 20.30 Fejring af 75-året for Danmarks befrielse

8-9. Fredag kl. 10 - Lørdag kl. 9 1. sal udlejet

9-10. Lørdag - Søndag kl.9-17 Kajakinstruktion

16. Lørdag  Forårsfest

16-17.  Lørdag - Søndag Copenhagen Regatta & Nordic Master

22. Fredag FredagsGRILL

23-24.  Lørdag kl. 10 - Søndag kl. 12 1. sal udlejet

29.  Fredag FredagsGRILL   

 

JULI-AUGUST 

17.7. Fredag  Hjälmsjö start

2.8. Søndag  Hjälmsjö slut

MEDLEMSJUBILÆER
50 år Niels W. Fredsted 01.04.2020

40 år Kim Philip 01.04.2020

25 år Chanet Hoffmeyer 07.04.2020

25 år  Susanne Philipsen 12.04.2020

25 år Karin Rasmussen 28.04.2020

KALENDER

Se i øvrigt nyeste kalenderopdateringer på www.danskestudentersroklub.dk 
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Kaproningschef 
Mark Strange Harsten 
kaproning@danskestu-
dentersroklub.dk

BESTYRELSEN

Tøjudvalg 
Mads Fischer 
toejudvalg@danskestu-
dentersroklub.dk

Barudvalg 
Ane Yde Skaksen 
2616 8050 
baren@danskestuden-
tersroklub.dk

Kontingentkasserer 
Bente Kjøller 
kontingent@danskestu-
dentersroklub.dkk

Husforvalter 
Hans Søndergaard 
2728 1191 
husforvalter@danskestu-
dentersroklub.dk

Langtursrochef 
Niels Bak Henriksen 
2639 0625 
langtur@danskestuden-
tersroklub.dk

Orienteringssektion 
Formand 
Ronald Clausen 
4588 5886
ronald@brclausen.dk

Sportsrochef 
Samantha Robbiins 
sport@danskestuden-
tersroklub.dk

Motionsrochef 
Lone Haulund Christensen, 
motion@danskestuden-
tersroklub.dk

Kajakrochef 
Jesper Millung 
4050 0850 
kajak@danskestuden-
tersroklub.dk

Materielforvalter 
Ledig 
materiel@danskestuden-
tersroklub.dk

Instruktionschef 
Simone Krogh 
Christensen 
instruktion@danskestu-
dentersroklub.dk

Kasserer 
Johan Frydendahl 
2278 9917 
kasserer@danskestuden-
tersroklub.dk

Formand 
Kasper Haagensen 
4083 5535 
formand@danskestuden-
tersroklub.dk

Sekretær 
Marie Erika Busch 
2463 1681 
sekretaer@danskestu-
dentersroklub.dkk

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

Danske Studenters Roklub 
Strandvænget 55,  
2100 København Ø 

Hjemmeside:
www.danskestudentersroklub.dk

Bankkonto i Danske Bank: 
1551-4330162813 

Girokonto: 500 34 66 

KALENDER
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