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25 milliarder dollars koster det
at udskyde De Olympiske Lege i
Japan et år. De skulle ellers have
fundet sted i juli/august i år.
Japan har kastet håndklædet i
ringen og opgivet håbet om, at
Covid-19 bare var en kortvarig
virus, der hurtigt ville forsvinde
igen.
Det er mange penge – hvordan
man så ellers beregner det –
udover, hvad det har kostet at
opføre alle de store olympiske
anlæg. Aldrig har en virus, en
mikroorganisme, der muligvis
er muteret fra en flagermus,
forårsaget så store omkostninger.
Men det er bare de økonomiske.
Så er der alle de menneskelige.
De kan ikke gøres op i penge.
Rundt omkring i hele verden

sidder der topatleter, der har
trænet og trænet med dette
ene mål for øje: OL 2020 i Japan.
Atleter, der lige nu er på toppen
af deres formåen. De er dybt
frustrerede.
De må føle en enorm skuffelse,
som om luften er gået ud
af ballonen. Det har kostet
nærmest umenneskelige kræfter
og store personlige afsavn og
omkostninger at nå dertil. Kan
man klare at holde sig på toppen
et helt år endnu? Kan bagland,
familier, økonomi, studier og
arbejdspladser holde til det?
Især uvisheden om, hvor
man står i forhold til andre
konkurrenter, og om man i det
hele taget bliver udtaget til
OL er dybt frustrerende – og
demotiverende – samtidig med,

at træningslejre, Worldcup,
incl. Ol-kvalifikationsregattaen
er blevet aflyst … og højst
sandsynligt også EM.
Men nu er der i det mindste
faldet en afgørelse – og så må
man tage den derfra. Det kræver
kreativitet og indsigt at lægge
nye træningsplaner og træffe
nye aftaler. Og ommøblering i
roernes hjerner.
Vi krydser fingre for, at I, vores
topatleter, kan klare mosten,
både den fysiske, men også den
psykiske.
Vi er en hel klub, der føler med
jer og står bag jer.
GB

Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i indsendte artikler.
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Tlf. 27 29 07 33
lb@mth.dk
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INFO OM DIN KLUB
Indmeldelse
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.
Adgang til klubben
Adgang til klubben sker ved hjælp af
en elektronisk ”nøglebrik”. Nøglebrikken fås ved at skrive til brikogskab@
gmail.com og oplyse medlemsnummer og navn. Samtidig indbetales
depositum, kr. 200,- på reg. nr. 3219,
konto nr. 3219944128. Når depositum er modtaget, gøres brikken klar,
og du får besked på mail om afhentning.

2

| DSR NR 2 | Maj 2020

Kontingent
Kontingent opkræves kvartalsvis forud via giro eller betalingsservice. Ved
overskridelse af betalingsfristen pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker.
Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort fra rykkeren,
men gebyret vil blive opkrævet det
følgende kvartal. Kontingentet er 780
kr. pr. kvartal. Medlemmer i aldersgruppen 20 - 24 år betaler 520 kr. pr.
kvartal. Det første kvartals kontingent
er dog 780 kr. Forskellen 260 kr.
modregnes ved det følgende kvartals
opkrævning.
Adresseændring
Adresseændring: Henvendelser om
adresseændring og manglende levering af bladet skal rettes til kontingentkassereren på e-mail adressen:
kontingent@DanskeStudentersRoklub.dk

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kontingentkassereren, enten pr. brev til
DSR eller pr. e-mail til kontingent@
DanskeStudentersRoklub.dk. Udmeldelse skal ske med mindst 3
dages varsel til den første dag i en
kvartalsmåned (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10).
Genindmeldelse fra personer, der
har udmeldt sig af klubben inden for
de seneste 12 måneder, accepteres
kun mod betaling af kontingent for
perioden fra udmeldelse til genindmeldelsen.
Forsiden:
Kvindernes
bronzevindende 4- ved
VM 2019.

Foto Carsten Hede
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VORES OL-ROERE I KLEMME
DSR’s olympiske roere Hedvig Lærke Rasmussen,
Christina Juhl Johansen og Sverri Nielsen er blevet sat i
stå efter meldingen om, at OL udsættes til 2021. Samtidig
er flere af årets regattaer aflyst, så med studierne på
pause er roerne nærmest blevet arbejdsløse.
Af Lena Baden

Firer uden, efter at de havde vundet World Cup’en i Rotterdam 2019

Sverri Nielsen træner i uroligt vand på Bagsværd Sø. De fleste landsholdsroere er nødt til
at træne i Danmark for tiden, mens de venter på en afklaring af programmet for sæsonen
2020, som er blevet smadret af aflyste regattaer i Danmark og i udlandet.
Foto: Rógvi Langgaard
Kvindernes 4- vandt World Cup i Rotterdam sidste år. Her jubler fv. Christina, Lærke,
Frida og Ida iført de gule førertrøjer. Det var, mens alt var lyst og lykkeligt.
Foto: Carsten Hede
Frida, Ida, Lærke og Christina i selvvalgt isolation på Fyn. En time efter, at de havde fået at vide, at
OL var udsat. til 2021. Foto: Lena Baden

De lå ellers i træningslejr i Portugal,
og alt var godt. Fladt vand og varmt
vejr, det var skønt. Så rykkede Corona nærmere.
Sverri, der ror singlesculler og trænes
af Thomas Poulsen fra Guldfireren,
havde planlagt at blive i Portugal til
midt i april. Kvindernes firer uden,
som Lærke og Christina sidder på
sammen med Ida Jacobsen og Frida
Sanggaard Nielsen fra Bagsværd Roklub, ville have været et smut hjemme i marts og så af sted igen indtil
midten af april. Først overvejede de
bare at blive i Portugal, men situationen med pandemien spidsede til, og
så var de nødt til at vende hjem alle
sammen midt i marts. Hele deres verden var kastet op i luften, og det var
umuligt at sige, hvor den ville lande.
”Der skete så mange ændringer hele
tiden, så vi holdt møder, hver gang
der var en ny udvikling. Nu gider jeg
ikke rigtig mere, jeg må bare træne
og så se, hvad der sker”, var Sver-
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ris umiddelbare kommentar sidst i
marts.

Da DSR Bladet talte med dem, havde
de lige fået at vide, at OL var aflyst.

de sidste små ting, der bare ikke sad i
skabet”, forklarer Lærke.

”Den eneste plan lige nu er, at jeg skal
finde en anden motivation i stedet
for OL. Jeg har været meget fokuseret på OL hele tiden, og alt skulle
være perfekt. Nu er vi blevet lidt
mere afslappede igen. Jeg skal bare
nyde træningen, ikke være så hyper
kritisk over, hvordan det går. Have
det lidt sjovere. Det gælder både mig
og Thomas”, siger Sverri, der er fra
Færøerne, men nu bosat i Bagsværd.
Hans studier til stærkstrømsingeniør
ved universitetet på Færøerne er sat
på pause grundet OL. Nu overvejer
han at genoptage studierne i et eller
andet omfang, for ”det bliver for kedeligt ikke at have andet at lave”.

”Mentalt er det noget af en rutsjebanetur. OL bliver udskudt til 2021, og
derfor er vi ikke sådan i hopla. På den
ene side er jeg lettet, for jeg havde
ikke lyst til at tage til OL, hvis det her
skulle være min optakt. På den anden
side er det med til at forlænge vores
fokus. Det kan jeg mærke er hårdt,
fordi der heller ikke er nogen konkurrencer i år, så det bliver ligesom én
lang vintertræning”, siger Lærke og
Christina nikker.

Skal man se deres situation fra den
lyse side, er der nu ekstra tid til at få
tingene på plads.

Rutsjebanetur
Lærke og Christina havde isoleret sig
14 dage i et sommerhus i Otterup på
Fyn sammen med Ida, Frida og deres
træner Mads Haubro (i huset ved
siden af). Båden lå nede ved Odense
Kanal og vægtudstyret ude i haven.

VM i Østrig sidste år, hvor fireren
vandt bronze, gik ikke helt optimalt,
fordi Frida var blevet skadet tre uger
før VM, så roerne først satte sig sammen igen, en uge inden VM startede.
”Og da havde vi ikke roet sammen i
10-12 dage. Det gør bare en forskel,
når man står året inden OL til en kvalifikationsregatta. Så er der ikke plads
til ikke at ro sammen i 10 dage. Vi var
ikke så stabile i vores roning. Det var

”Den sidste måneds tid har budt
på en masse forskellige planer og
forsøg på at gøre tingene mest optimalt i forhold til vores træning. Det
er klart, at da beskeden om, at OL
bliver udskudt, så gav det os lidt ro
i vores forberedelser, men det har
også givet os et “tomrum”, hvor vores
motivation lige pludselig ikke er den
samme”, skriver Christina den 7. april
i en opfølgning til interviewet i sommerhuset.
”Vi holder formentlig en kort ferie til
sommer og måske igen i efteråret,
når det hele er lidt mere åbent, og vi
rent faktisk vil kunne nyde en ferie
mere, end man kan lige nu. Jeg forsøger at genoptage mit studie på DTU,
hvor jeg kun mangler mit afgangsprojekt for at være færdig med kemi og

bioteknik. Jeg har ikke noget projekt
eller en vejleder på plads endnu, og
jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre
lige nu med Covid-19”, fortsætter
Christina.

alle stadig deres drøm om OL – nu i
2021 – intakt.

Lærke skriver i en mail, at hun har afbrudt sin orlov fra studiet i statskundskab og netop er blevet tilmeldt fag,
så hun kan gå til eksamen i maj/juni.

”Jeg har aftalt med Thomas, at alt
afhængigt af om EM bliver afholdt,
holder jeg en længere pause. Hvis jeg
skal træne på det her niveau et helt
år mere, bliver det svært, så begynder
jeg nok at miste motivationen. Lige
nu skal jeg ikke tænke for meget på
OL, for jeg kan ikke holde fokus i så
lang tid”, forklarer Sverri, der i øvrigt
giver Thomas Poulsen en stor del af
æren for sin fænomenale fremgang
sidste år, der førte til en sølvmedalje
ved VM i Østrig.

”Der bliver en del at læse op, men det
kan jeg passende bruge den ekstra
tid til, jeg pludselig har derhjemme.
På den måde kan jeg forhåbentlig stadig afslutte mit studie i 2021”.
Roerne kender lige nu ikke deres niveau præcist, og det var meningen, at
fireren skulle bruge de første
World Cups til at komme ud og mærke niveauet. Nu kan roerne muligvis
se frem til et EM, der afholdes i september eller oktober, så de har det
mål at gå efter. Træner Mads Haubro
lægger et nyt træningsprogram for
fireren, som skal sikre den rigtige
progression i deres træning. De har

Sverri, er også stadig opsat på at deltage i OL næste år.

”Vi skal selvfølgelig tilbage til det, som
virker godt lige nu. Vi kørte i en meget
god stime, lige før OL blev aflyst. Men
det tror jeg heller ikke bliver noget
problem. Det er planen, at jeg tager
lidt hjem til Færøerne og også andre
steder. Også at lave anden sport udover roning”, konkluderer Sverri.
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RONING MÅ TILPASSE SIG
FOR AT BLIVE PÅ
OL-PROGRAMMET
Det var ikke med FISAs gode vilje, at olympisk roning måtte sige farvel til mændenes
letvægtsfirer på OL-programmet. Det fortæller FISA-præsident Jean-Christophe Rolland til DSR Bladet. Han forudser, at roning kan blive nødt til at gennemgå flere forandringer for at tilpasse sig det olympiske program. FISA forhandlede længe med IOC
(Den Internationale Olympiske Komité) og forsøgte ifølge Rolland at gøre processen så
transparent som muligt for de nationale roforbund. Det lykkedes ikke helt.
Af Lena Baden / Fotos: Igor Meijer

de nationale forbund kommunikerer til deres eget bagland. Vi havde
endda inviteret IOC’s præsident,
Thomas Bach til VM i Plovdiv i 2018,
hvor han gjorde det krystalklart for
alle, at IOC ikke ville acceptere endnu en letvægtskategori [kvindernes
letvægtsfirer for lige kønsfordeling]
på det olympiske program”, forklarer
Jean-Christophe Rolland på en Skype-forbindelse fra FISAs hovedkvarter
i Lausanne. Han gentager flere gange,
hvor store anstrengelser han personligt gjorde sig for at kommunikere
åbent.
IOC evaluerer løbende
I Plovdiv sagde Thomas Bach, at IOC
var nødt til at se letvægtsroning i en
bredere kontekst, hvor komiteen
evaluerede det samlede olympiske
program – ikke kun roning og ikke
kun letvægt.

IOC-præsident Thomas Bach på besøg og inspektion af et FISA-event ved VM i roning i
Aiguebelette 2015. Her sammen med Jean-Christophe Rolland under en præmieceremoni.

Jean-Christophe Rolland virker
ivrig efter at få hul igennem
til den danske ro-offentlighed,
da DSR Bladet kontakter ham.
FISA, som han står i spidsen
for, er blevet kritiseret fra flere
sider for ikke at føre en transparent kommunikation med
de nationale forbund omkring
fjernelsen af letvægtsroning fra
det olympiske program.
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Senest i DSR Bladets februarnummer,
hvor olympisk mester og formand for
Danmarks Rocenter, Thomas Ebert,
fortalte, at man længe ikke vidste,
om det i grunden var FISA eller IOC,
der ønskede at fjerne mændenes
letvægtsfirer.
”Vi gjorde alt, hvad vi kunne, for at
forklare situationen til de nationale
forbund, og vi har været meget transparente gennem hele processen. Men
vi kan jo ikke kontrollere, hvordan

”Letvægtsroning vil være blandt de
mere end 300 begivenheder, som
vi skal til at analysere. Vi må se på,
om det reelt har bidraget til at gøre
roning mere universelt, så flere nationer har kunnet vinde flere medaljer.
Eller om det er de samme allerede
succesrige nationer, der bare vinder
flere medaljer. Vi bliver nødt til at
sætte dette i sammenhæng med det
overordnede program og kvoter for
de olympiske lege”, forklarede Thomas Bach.
Roerne fylder meget
Rolland fortæller videre, at IOC ikke
kunne retfærdiggøre over for andre

sportsgrene at have fire letvægtsevents, da roning på det tidspunkt var
den tredjestørste sport målt på antal
atleter til OL. IOC var og er motiveret
af problemer med at holde OL på et
niveau, der er til at styre – hvilket vil
sige cirka 10.000 deltagende sportsfolk, og at få omkostningerne ned
for værtsbyerne. Dertil kommer, at
IOC i tråd med sin Agenda 2020 skal
fordele pladserne lige mellem mænd
og kvinder.
Dilemma i Los Angeles
IOC har i de senere år haft problemer med at tiltrække nye værtsbyer,
fordi afholdelsen af legene kan koste
astronomiske beløb, og den folkelige
opbakning i mange byer er lav. Derfor
har IOC allerede givet sommerlegene
i 2028 til Los Angeles, hvor arrangørerne selvfølgelig også ser på mulighederne for at holde omkostningerne
nede.
”FISA har måttet overveje valget
mellem en robane på Lake Perris øst
for Los Angeles, som ville kræve en
olympisk by udelukkende for roerne
derude, eller en eksisterende bane i
Long Beach, hvor roerne kan bo i den
fælles olympiske by. Der er bare den
bagside ved Long Beach, at banen
kun er 1.500 meter lang. Vi står med
et dilemma her, om vi skal acceptere
den billigste løsning og skære distancen ned til 1.500 meter”, konstaterer
Rolland, der påpeger, at det er den
slags krav om tilpasninger, roning
kan blive mødt med i fremtiden. For
at holde omkostningerne nede for
værtsbyerne kan FISA blive nødt til at
acceptere ikke-optimale forhold, hvis
roning vil bevare et fuldt program til
OL.
Slut med at være i defensiven
”Vi har måttet kæmpe hårdt for at
beholde letvægtsdobbeltsculleren,
og vi indså, at i stedet for at være i
defensiven hele tiden måtte vi være
proaktive for at redde det nuværende
antal events. Derfor foreslog vi over
for IOC at indføre coastal som erstatning for letvægt,” uddyber Rolland.
Den taktik ser ud til at ville lykkes.
FISA vil til oktober aflevere en formel
begæring til IOC om at få coastalroning på OL-programmet i Paris 2024,
og Jean-Christophe Rolland mener,
at der er gode muligheder for, at det
bliver godkendt. Coastal er allerede

på programmet til Ungdoms-OL i
2022 i Senegal.
”Coastal har et stort udviklingspotentiale og passer også godt til udviklingslandene, især alle østaterne.
Dertil kommer, at robanen allerede
eksisterer – nemlig havet – så der
skal ikke bygges et nyt, dyrt anlæg.
Ved African Beach Games i 2019 i
Cape Verde var der stor interesse for
coastal, og ved Commonwealth Games i 2018 i Australien vandt Vanuatu
deres første guldmedalje nogensinde
i mændenes coastalsingle”, oplyser
Rolland.

let FISA i udsigt, at roning skulle foregå på en bane i Tome 400 km nord
for Tokyo. Det var FISA meget imod,
og de fandt til sidst en løsning. OL-roningen kommer til at foregå på Sea
Forest Waterfront i Tokyo, hvor der
bliver plads til 14.000 tilskuere. Løbene kommer til at foregå i saltvand,
hvilket er sjældent for en robane.
Paris 2024 på ny bane
I Paris 2024 kommer roløbene til at
foregå på et helt nyt roanlæg, som
blev åbnet i 2019 på Base Nautique
i Vaires-sur-Maines 42 km fra den
kommende olympiske by i Paris.

Jean-Christophe Rolland vandt OL-guld for Frankrig som stroke i toer uden i Sydney 2000.
Hans makker var Michel Andrieux. Rolland blev præsident for FISA i 2014.

Coastal er publikumsvenligt
Han ser også et stort potentiale i
TV-dækningen af coastalløb, der har
budt på flotte billeder fra konkurrencer rundt om i verden. Han er
overbevist om, at løbene vil blive en
fantastisk tilskueroplevelse. FISA forudser tre løb i coastal til OL, i singlesculler for mænd og kvinder og mixed
dobbeltsculler, men har endnu ikke
lagt sig fast på, hvilket format løbene
skal have.
Rolland vender tilbage til problemet
omkring de anlæg, som roning forudsætter for at kunne afholde konkurrencer. Det er langtfra alle storbyer,
der har et 2.000+ meter langt stykke
vand i sin umiddelbare nærhed, så
Tokyo 2020, der har været igennem
flere budgetnedskæringer, havde stil-

Jean-Christophe Rolland er medlem
af Paris’ olympiske organisationskomité.
”Jeg er selvfølgelig stolt af, at OL skal
holdes i Paris næste gang. Jeg tror,
at rosporten vil drage stor fordel af
begivenheden i Paris og sikre sin
position i de olympiske lege. Alle
sportsgrene bliver jo evalueret af IOC
efter hvert OL for at bedømme, om
sporten fortjener at forblive på det
olympiske program. Vores sport er
ikke i farezonen, men vi skal tilpasse
os de krav, som IOC stiller”, konkluderer Rolland.
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KOM MED PÅ KLUBBENS
SKØNNE LANGTURE

med forskellige ”ro-færdigheder” som
f.eks. ræserkaniner; motionsroere;
PoP og Inka. Fælles er, at du som
mandskab både på vand og til lands
har tjanser, og alle hjælper hinanden.
En langtur…
er en udefinerbar størrelse i distance
– og er nødvendigvis ikke det samme
som, at der skal roes langt. Se blot de

to langturs- eksempler her i bladet.
I sin enkelthed kan langturen bestå
af en langtursstyrmand og to andre
roere, som sætter sig i en båd og ror
en dagstur til Humlebæk og retur.
Og i den mere ekstreme ende er der
maratonroning og Danmark rundt.

planlægning og afstemning, hvad
angår farvand; mandskab; bådtype;
vejr/vind; turens samlede længde;
og hvis det er over flere dage, også
de daglige distancer, som fremgår af
turbeskrivelsen.

Fælles er dog, at der forinden og
undervejs altid foregår en form for

SOMMERENS LANGTURE 2020
Hvis du er blevet inspireret og har lyst til at opleve den ultimative glæde ved en langtur, så er der i
skrivende stund følgende langture på plakaten.
• 20. maj-24. maj (Kr. Himmelfart): Flensborg Fjord. I år 100-året for genforeningen med bl.a.
Romregatta
• 29. maj-01. juni (Pinsen): Østfyn og Storebælt. Nyborg-Kerteminde og nok Romsø rundt
• 13. juli-16. juli: Oslo, Norge. Overnatning i Norske Studenters Roklubs sommerhus på Solodden
og ture derfra rundt på Oslofjorden
• 12. september-19. september: Douro, Portugal. Ned ad Douro-floden
Hold desuden øje med Groupcare og Facebook, hvor turene løbende bliver annonceret.
Tjek klubbens hjemmeside for eventuelle aflysninger.

LANGTURSSTYRMANDSRET
Måske du allerede har roet en masse langture og fået en del kilometre i blodet og kunne tænke dig
nu at blive langtursstyrmand m/k. Hvis det er tilfældet, så kan du læse nærmere på DSR og DFfRs
hjemmeside. Med en uddannelse til langtursstyrmand bliver hele verden dit rofarvand, og du lærer
at planlægge og udføre en langtur til glæde for alle deltagere. Uddannelsen foregår både gennem
et teoretisk kursus i DFfR-regi og en praktisk gennemførelse af en langtur for klubbens medlemmer,
og så skal du naturligvis allerede være kortturs styrmand. Tilmelding til det teoretiske langtursstyrmandskursus foregår gennem Langtursrochefen på langtur@danskestudentersroklub.dk

Årets langtursbillede anno 2019. Foto: Niels Bak Henriksen

LANGTURE PÅ ØSTFYN ELLER TIL DOURO I PORTUGAL
Af Marianne Bentzen

Det er tid til at drømme sig væk, og
hvad er bedre end at tænke sig af
sted på en langtur.
Vi har flere bud på, hvordan en langtur kan se ud. Lige fra en dejlig weekendtur i det danske til den ultimative
tur over Atlanten på 5000 km.
Hvad definerer en langtur
DFfR’s langtursreglement er gældende for DSR, og en langtur defineres
ved enhver tur, der går ud over klubbens daglige rofarvand, som i DSR-regi strækker sig langs kysten fra Dra-
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gør i syd til Sletten i nord. Langture
samt ture inden for det daglige rofarvand, der indebærer overnatning skal
bevilges af langtursrochefen, Niels
Bak Henriksen, og der skal naturligvis altid være en langtursstyrmand i
båden.
En langtur…
antager mange former og kan fås i
alt lige fra korte ture til lange ture;
indland til udland; telt til hotel; få til
mange deltagere; konserves til bøf og
rødvin; billig til dyr; seabag til trolley;
oplevelse til ekstrem – og sådan kun-

ne jeg blive ved..!
Fælles er, at det er en fantastisk
måde at opleve på, og uanset hvilken
turtype du vælger, så MÅ du som roer
prøve det minimum én gang – det er
super hyggeligt og stærkt vanedannende!
En langtur…
er for alle, også kaniner. De fleste
ture kræver dog et antal minimum
roede kilometre, så alle deltagere
undervejs får glæde af turen. Ofte
kommer deltagerne på en langtur

NY LANGTURSROER – RART AT VIDE
Når du nu skal vælge langturen for netop dig, så udover, hvor du kunne tænke dig at komme hen, så
gør dig også nogle overvejelser om faktorer som:
• Distancer – hvor langt skal der roes dagligt, og har du roet nok (længe) til at kunne klare turen? Og hvor kort/langt har du selv ønske om at ro. Nogle ture er der landhold, og ofte er der
mulighed for at ro ekstra ture/kilometre, hvis behov for det.
• Turtype - er det telt, bål og trangia; hotel, ude og spise; roklubber – eller måske et miks? Udover prisen, så er formen for overnatning og mad også afgørende for, hvordan og hvad du
pakker, og hvordan du indgår i fællesskabet, som altid er en stor del af det at være på langtur
– uanset formen. Maden er så godt som altid super, uanset turtype, og det primitive består ofte
af lækker havregrød om morgenen og kæmpe buffet til frokost..!
• Udstyr/bagage – ror I fra sted til sted, så er det vigtigt med små seabags, som kan pakkes ned
i bådene, og er I kun et sted og ror såkaldte stjerneture derfra, så kan du sagtens medbringe
rygsæk eller trolley med mulighed for at pakke dagsbagage. Det fornuftige er selvfølgelig ikke
at tage mere med end højest nødvendigt, og medbringe regntøj; vadesko og oftesolcreme. Tit
kan du få en pakkeliste fra de mere erfarne langtursroere.
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“Ta’ til Costa Kalundborg
Hvor de slanke palmer står
Og svajer blidt for brisen
Bag Jens Hansens bondegård”
Shu-bi-dua

COSTA KALUNDBORG
Af Nina Enevig Clausen / Emil Christiansen
Fotos: Emil Christiansen / Steen Knudsen

Fredag d. 23.8.19 drager seks
DSR-roere mod Costa Kalundborg
for en weekend. Weekenden bød
på fantastisk rovejr, flotte udsigter
og naturoplevelser, kolde gin og
tonics, god mad og godt selskab.
Vi boede hele weekenden i Kalundborg Roklub, hvor vi også lånte både.
Da vi ankom fredag aften, blev vi
mødt af Marie, som er kasserer for
roklubben. Hun viste os rundt i klubben, fortalte hvilke både, vi skulle ro i,
og lidt om deres daglige rofarvand.
Ellers bød fredag aften på god mad,
en lækker hjemmelavet dessert, vin
og drinks, som blev nydt i det gode
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vejr ude på bådpladsen. Da mørket
så småt faldt på, trak vi indendørs
og spillede “Cards against humanity”
og drak flere gin og tonics. Kombinationen resulterede i nogle absurd
sammensatte sætninger, der gav
mange gode grin. Lørdag morgen
var vi klar til at ro ud fra Kalundborg
Roklub omkring kl. 9.00, og vi satte
kursen mod Røsnæs. Vi roede af sted
i to to-åres inriggere, som begge var
fyldt med mad, vand, glade roere og
ikke mindst en masse styrmandsslik.
Vi må have gjort vejrguderne og Kong
Neptun meget glade, så de havde
skaffet os de bedst mulige forhold for
roere: høj sol og fladt vand.

Undervejs på turen langs kysten
mødte vi en lille flok marsvin, som
fulgte efter os et godt stykke. De kom
så tæt på en af bådene, at vi kunne
høre deres prusten i vandet. Langture
er fulde af spændende naturoplevelser.
Det blev også til nogle mere eller
mindre frivillige ture i bølgen blå. Det
kan til tider være svært at vurdere
vanddybder, og derfor kan det ske, at
kommandoen: fra borde bliver til et
mindre elegant fald fra båden.
På den anden side er det heller ikke
altid helt let at skulle entre bådene
igen, men besætningerne i begge

både klarede det, og alle fik sig et
godt grin med på vejen.

er dog, at vi alle mødtes til en landgangsdrink/pre-dinner-drink.

Spidsen af Røsnæs
Da alle var kommet sikkert op,
fortsatte vi turen mod spidsen af
Røsnæs, rundede spidsen og fortsatte lidt ned ad kysten, før vi vendte om
og spiste frokost på en strand.

Vi gik sammen af sted til restaurant
Bistro Bispegården, hvor vi havde
bestilt bord til kl. 19.00. Her indtog
vi endnu mere lækker mad og gode
vine og øl.

Resten af turen forløb meget gnidningsfrit, og vi endte med at have
roet 40 km. Da vi kom tilbage og bådene var sat på plads, var der fri leg,
indtil vi skulle ud at spise om aftenen.
Her gik nogle en tur i vandet, andre
nød et afslappende øjeblik. Fælles

Søndag morgen stævnede vi ud på
en lidt kortere ro tur på 25 km mod
Asnæs fyr. Endnu en gang var vi
virkelig heldige med vind og vejr, og
begge både havde en fantastisk tur
på vandet.

Tilbage i Kalundborg Roklub vaskede
vi bådene og gjorde ellers klar til at
vende næsen tilbage mod København.
Vi havde en rigtig god luksuslangtur i
Costa Kalundborg, og det var spændende at prøve kræfter med et andet
rofarvand, end vi er vant til.
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Efter endt togt, bliver du automatisk
medlem af No Bullshit-klubben. En
klub, som du ikke kan købe dig til et
medlemskab af. Ligesom det er med
vores topatleter med et olympisk
deltagerbevis og Hall of Fame.
En unormal tilværelse mod målet
Mads Vangsø har med fuldt overlæg
og åbne øjne budt sig selv - og sin familie - en udfordring, som i den grad
betød en unormal tilværelse for dem
alle over et afmålt tidsrum. At unormaliteten havde en begrænsning,
og at der lå en målstreg med hæder
og glory -Jeg gjorde det sgu! - på den
anden side af havet, har helt sikkert
været en væsentlig drivkraft for præstationen.

Af Marianne Bentzen

DEN ULTIMATIVE LANGTUR
Af Antonie Lauritzen / Tegning af Peter Munch

Tidligere radiovært
Mads Vangsø og
makker Lasse Wulff
Hansen har været
ude på rigtig dybt
vand på en noget
anderledes rotur.

Mere end firetusindeottehundrede
km i en ombygget robåd og mange
madpakker hjemmefra skulle der til
for at jagte en drøm og finde sig selv.
Fra La Gomera på De Kanariske Øer
til Antigua i Caribien ovre på den anden side af Atlanterhavet, er 49 dage
og to timer blevet brugt på at tage
over halvanden million rotag på et
togt, der nok kunne tage pusten fra
de fleste. Selv garvede roere.
Hvorfor?
Ud fra de mange på nettet tilgængelige interviews og artikler, der er
skrevet om makkerparrets bedrift og
især baggrunden herfor, er der noget,
som står knivskarpt tilbage efter endt
læsning: Jagten på meningen med
livet. Jagten på Hvorfor. Og så begynder det at give god mening at begive
sig ud i det ekstreme og tage livtag
med tilværelsen.

Mads Vangsøs vabler. Det
er ikke just appetitligt med
de barkede næver, man får
af at ro langt. Men det har
sin charme for dem, der
har prøvet det. Pressefoto
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Nogle melder sig til Reality-TV, Alene
i Ødemarken, andre til Vild med Dans
eller X-factor. Alt sammen er det jagten på Det Andet Liv. Det der Mere
Liv. For der må da for pokker være
mere end fast arbejde, fast adresse
og fasttømrede meninger om, hvad
man skal og ikke skal. Den snærende

omklamring af hverdag og forventninger.
At de to uerfarne rorgængere kaster
sig over den ekstreme udfordring
som Talisker Whisky Atlantic Challenge, er netop svaret på Hvorfor.
Derfor!
No-Bullshit klubben
Det har ikke noget med dødsdrift og
hovedet under armen at gøre, eller
at man er en fjollerik, der sætter livet
på spil, fordi russisk roulette er blevet
for kedeligt, og at der ikke længere er
nogen af dem tilbage, som man plejede at køre ind i en mur for fuld hammer i en leaset Lamborghini med.
Ikke noget med at sætte livet på spil
for at kunne mærke, at man lever. Så
kan man jo bare skyde sig i foden og
skrige ”AV!”, så mærker man smerte
- og dermed også liv. Det her handler
om noget andet. Mening med og forståelse for det at være menneske. Og
så giver det i høj grad mening at bevæge sig ud på dybt vand og give sig
oceanet i vold. Gak ud og mærk livet,
for Fanden, synes at være drivkraften
i denne odyssé.

Det her handler om noget
andet. Mening med og
forståelse for det at være
menneske. Og så giver
det i høj grad mening at
bevæge sig ud på dybt
vand og give sig oceanet
i vold.
Sat i perspektiv til vores aktuelle
situation her i vores epidemiramte
verden, så oplever vi alle lige nu en
ufrivillig og unormal tilværelse med
udsigt til en hastigt flytbar målstreg,
hvor intet er givet på forhånd og udfaldet tegner noget usikkert. Derfor
må svaret på det store Hvorfor man

begiver sig ud på de vilde vover være:
Derfor. Det er nu, livet skal leves. Vi
ved aldrig, hvornår klokken igen ringer ind til time.
For Lasse Wulf skulle der blot gå et
lille års tid, før den var gal igen. Denne gang, i 2019, tog han turen hen
over det store oceans bølger sammen
med tre andre daredevils, Men det er
til en helt anden historie.
Hvis du har lyst til at vide mere om
Mads Vangsø og hans meritter, og
om han fandt, hvad han søgte, så læs
anmeldelsen af hans bog ”Tværs over
Atlanten” nedenfor – og læs den selv.
Kilder: Minbåd.dk og ALT.dk

FOR AT FÅ ET ORDENTLIGT
PAR PÅ KASSEN...
Anmeldelse af bogen Tværs over Atlanten om verdens
hårdeste ro-konkurrence: Talisker Whisky Atlantic
Challenge
Af Gunvor Bjerre

49 dage, 2 timer og 29
minutter senere lander
de på øen Antigua
i Caribien, nord for
Venezuela, hvor også
Columbus landede. 16
kilo lettere end da de
drog afsted. 28 både
startede, 14 kom i mål.

”Der er to niveauer af søsyge: Dér, hvor
du er så syg, at du tror, du skal dø. Og
så dér, hvor du er så syg, at du ønsker,
du var død”.

skulle jeg hilse og sige, inkl. blødende
sår, hård hud og vabler på hænderne
(for ikke at snakke om røde smertende endebalder med væskende sår).

Sådan skriver Mads Vangsø i sin
bog Tværs over Atlanten, hvor han
fortæller om den ultimative langtur:
Talisker Whisky Atlantic Challenge.
Sammen med sin ven Lasse Wulf
Hansen ror han den ca. 5000 km lange tur tværs over Atlanten, verdens
hårdeste ”regatta”.

Den 12. december 2018 starter de
2 eventyrere deres vovelige projekt
fra La Gomera – en af de canariske
øer, hvorfra Columbus også startede
sin søgen efter søvejen mod Indien
i 1492.

Lasse er kaptajn i hæren, Mads er
radiovært (og meget andet), måske
mest kendt fra det legendariske radioteam på satireprogrammet Tæskeholdet fra midthalvfemserne, (der
bl.a. også omfattede Jan Gintberg og
Casper Christensen).
I Columbus’ kølvand
Hvor mange åretag er der fra Europa
til Sydamerika? Sådan ca. 1.500.000

49 dage, 2 timer og 29 minutter senere lander de på øen Antigua i Caribien, nord for Venezuela, hvor også
Columbus landede. Ikke nok med,
at de gennemfører det hårde løb, de
ender også som nr. 1 i deres kategori. 16 kilo lettere end da de drog afsted. 28 både startede, 14 kom i mål.
At forfølge drømmen
Hvad får en mand midt i 40’erne
med kone, baby og en 10-12-årig
datter + en lysende karriere i under-
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DSR’s SLAGSANG
FYLDER 100 ÅR
Af Kasper Haagensen

Studentersangerne
Foto:
Andreas Houman, Das
Studentersangerne
Foto:
Andreas
Houman, Das Büro
Büro
Mads Vangsø før og efter 49 døgn på Atlanten. Pressefoto

holdningsbranchen til at smide alt og
kaste sig ud i et så vanvittigt projekt?
Der er mange grunde, men klarest
bliver det nok beskrevet med Mads’
egne ord: ”For at få et ordentligt par
på kassen, og se, om jeg kan stå op
bagefter”. Det fik han – og det ku han.
Mads Vangsø var blevet træt af sit
job. Følte at han gentog sig selv.
Manglede gnisten. Ville gerne være
styrmand på sit eget skib – eller som
han skriver: ”banke rusten af sit indre
liv”. En mand på jagt efter sig selv og
sin drøm.
Fysisk og mental træning
Han sagde sit fede faste job op og
kastede sig ud i at træne, både fysisk
og mentalt. Han beskriver, hvordan
han begynder at løbe rundt i Østre
Anlæg med tunge bøger i rygsækken
– hvilket kulminerer i verdens hårdeste løb: det 250 km lange Sahara-løb
på 5 dage. Men den mentale træning
er lige så vigtig – ja, måske endnu
vigtigere. Han beskriver, hvordan et
10 dages stilheds-retreat i en ødegård i Sverige giver ham et voldsomt
mentalt kick, han opsøger japanske
munke, der løber 1000 marathon’er i
løbet af 7 år.
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Bogen består dels af regulære dagbogsoptegnelser fra turen, dels af
forberedelserne, de økonomiske, de
mentale og de fysiske (han har aldrig
roet før!!!), men også af baggrunden
for beslutningen og alle de overvejelser og eksistentielle refleksioner, der
førte til den store beslutning.
Hudløs ærlig
Der er fantastiske beskrivelser af det
stjernespækkede himmelhvælv på
nattens rovagter, af hvaler, der kommer og snuser til båden, af den evige
træthed ved at have ro-tjans hver
anden time døgnet rundt, af kropslugten, når man ikke har været i bad
i 49 dage, om smerter, vilde tanker,
hjernekuller, om angsten og tvivlen.
Vi kommer hele spektret rundt. Masser af billeder understøtter fortællingen.
Styrken i bogen er ikke bare den
spændende beskrivelse af roturen
og dens forberedelser, men den
hudløse ærlighed, hvormed alt bliver
fortalt, og som ligger helt i tråd med
det store mål, Mads har sat sig: at
være lige så hudløs ærlig over for sig
selv, og hvad han vil med sit liv.

Da de lander i Caribien og modtages
af familien, siger Mads’ bror, at den
mand, der vaklende går i land, på
ingen måde ligner hans bror. ”Det
tror jeg, han har ret i,” skriver Mads.
”Et helt andet menneske – og så alligevel ikke”.
Blev du fristet?
Er du blevet tændt på den ultimative langtur? Du kan måske lige nå
2020-racet, der starter i december.
Alt skal være betalt og klart senest
1. september. Det koster kun 21.500
€ for 2. Og så er alt includeret: følgebåd, forsikring, ja selv festerne før og
efter turen! Men ikke båden.
Der er hold på 1-5 deltagere. Mænd,
kvinder og mix.
Så mangler du bare den fysiske, men
nok allermest den mentale træning.
Et godt råd er dog at vente til næste
år. Mindst. Læser man bogen, får
man i alle tilfælde indtryk af, at en
sådan tur ikke er noget, man bare
liiiiiige melder sig til.
Heller ikke selv om man er en god
roer.
Tværs over Atlanten. Jagten på et
umuligt mål
Mads Vangsø
Story House 2019, 250 kr.

Året er 1920, og det er tre år siden, at
Polyteknisk og Akademisk Roklub er
blevet sammenlagt og blevet til Danske Studenters Roklub. Da roklubberne i sin tid blev lagt sammen, fortsatte man sin drift fra bådehallerne
ved Langelinie, mens man ledte efter
mulighed for et større fællesklubhus.
Man fik lov til at bygge det nye klubhus ved Kalkbrænderihavnen, og
gennem roklubbens mange gode
medlemmer fandt
man frem til en
dengang meget ung
og lettere ukendt
arkitekt. I 1919 havde Poul Henningsen
fået oprettet sin
egen tegnestue, og
man havde netop
bedt ham, om han
ikke ville tegne
Danske Studenters Roklubs nye
klubhus ved Kalkbrænderihavnen.
Man kan i årbogen
fra 1919 selv læse
om PH’s tanker om
byggeriet. Det var
et arkitektarbejde,
han for øvrigt udførte uden vederlag
for roklubben.
Til indvielsen havde
Johannes V. Jensen
lovet at skrive ”Klubbens Krigssang”,
som den omtales i
årbogen fra 1920.
Johannes V. Jensen

var meget betaget af rosporten og
dens udfoldelser.
Han skrev ofte til klubbladet, og her
kunne man blandt andet læse følgende i forbindelse med det nye klubhus:
”De unge Rosportsfolk, der sidder med
det bare Skind udsat for Vejret i Baaden, de faar et Venskabstegn af Brisen
og et salt Kys af Skvættet fra Øresund;
de vil være Søen nær. Udviklingen trænger dem længere ud nu, fra Langelinje
til Kalkbrænderihavnen, med aaben
Front imod Sundet og Byen bagved i
Hælene. Og Lykke til (jeg kan ikke gøre
for det), siger Rambukken.”
Johannes V. Jensen skrev på daværende tidspunkt for Dagbladet Politiken,
og der kom da også artikler om rosporten med til avisen.
Johannes V. Jensen fik i 1944 Nobelprisen i Litteratur, og i dag kan vi som
roklub være stolte af, at vi måske er
verdens eneste roklub, som har en
slagsang (krigssang) skrevet af en
nobelprismodtager. En sang, som er
blevet sunget lige siden ved specielle
lejligheder, som ved den stort anlagte
Universitetsmatch mellem Københavns Universitet på den ene side
og Polyteknisk Læreanstalt på den
anden side.
I dag synges den årligt af Studentersangerne ved vores standerhejsning,
og teksten er stadig den samme, men
her bliver den bare kaldt Rohymnen
og har en anden melodi.

….og er skrevet af
en nobelpristager
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LIDEN TUE KAN VÆLTE
STORT LÆS
Et tilbageblik
Hvis en celle var på størrelse med et hangarskib, ville en
bakterie være lige så stor som en robåd. En virus ville bare
være som en lille korkprop, der hoppede i vandet ved siden
af. Sådan kan man forklare corona for børn. Virus er nogle af
de allermindste mikroorganismer, der findes. Alligevel er de i
stand til at lægge en hel verden ned. Og en roklub.
Af Gunvor Bjerre

”Alle bedes læse denne meddelelse
helt til ende!” stod der med store
bogstaver på et DSR-nyhedsbrev fra
formanden, som tikkede ind den 11.
marts kl. 15.20.
Og det, vi skulle læse helt til ende,
var, at bestyrelsen havde holdt et
extraordinært møde og besluttet hvilke midler, man i DSR ville tage i brug
for at imødegå den omsiggribende
smittefare fra Corona-virussen, der
hærger i hele verden.
Det ville man gerne undgå i DSR. Så
bestyrelsen udviste rettidig omhu.
Hold afstand
To dage før havde landsmoderen,

Mette Frederiksen, lanceret sit mantra: vis sammenhold, men hold afstand.
Hver lille virksomhed måtte så selv
finde ud af, hvordan man gjorde det.
Således også DSR.
I ergometerrummet blev hvert andet ergometer stillet på højkant, så
der blev luft omkring de trænende,
medlemmerne blev opfordret til at gå
eller løbe eller træne på andre måder
- og til at fordele in-house træning
over hele dagen. Morgengymnastikken lukkede ned, DSRs venners generalforsamling blev udskudt, salatbaren spredt ud. Og alle skulle vaske

eller spritte hænder og årer. Klubben
var i krise.

Man måtte til nøds hurtigt hente sit
træningstøj og gå igen.

Men standerhejsningen den 29.
marts ville blive gennemført – dog
muligvis med grillpølser i stedet for
med Rasmus’ lækre buffet. Desværre
lidt for optimistisk. Det ville den så
alligevel ikke.

Så stod lokalerne dér, rungende
tomme. Ingen duft fra køkkenet, ingen hvislelyd fra ergometrene, ingen
hyggelig summen omkring bordene
i slyngel- og verandastuen. Ingen
gymnastikmusik fra salen, ingen både
på vandet, ingen sliben og lakering i
bådhallen.

37 minutter før lukketid
Ud på aftenen samme dag, kl. 23.23
kom der en ny bulletin: ALT lukker
ned i DSR fra kl. 24.00 og resten af
måneden. ALT, incl. standerhejsningen. Køkken, POP, Inka, yoga, gymnastik og træning. Alt.

Total nedlukning
Hvad gør man så med sin lille krop,
der helst ikke skal kitte til?
For alle motionist-medlemmerne
fandtes der heldigvis andre træningsmuligheder, nu hvor foråret var
kommet. Løbe- eller gåture. Længere
svømmeture i Sundet blev frarådet –
selv for vinterbaderne.
Så langt så godt for kroppen. Men det
sociale måtte man undvære. Alt det,
der gør en roklub til andet og mere
end et sted, hvor man ror. Fællesspisning, fredagsbar, festerne, den hyggelige snak i omklædningsrummene.
Men det var en skæbne, man delte
med alle andre i landet. Hele samfundet blev lukket ned. Stort set alle
arrangementer blev aflyst, forbud
mod at samles mere end 10…. samtidig med, at smitte- og dødsfaldtallene
steg.

Mikro-makro
På makroplanet gik firmaer konkurs,
og folk blev fyret i bundter, trods
regeringens forsøg på hjælpepakker.
Konsekvenserne var uoverskuelige.
På mikroplanet, vores egen lille
ro-verden, var frustrationerne enorme, især hos de af vores medlemmer,
der i 3½ år havde trænet så blodet
sprang for at være klar til OL i Japan i
juli/august. Ville det blive aflyst? Udskudt? Havde det været helt forgæves
at træne i alle de år? Det blev aflyst!!!
Læs andetsteds i dette blad, hvordan
OL-deltagerne har haft det med det.

Intet er så galt ...
Efter påsken blev der givet grønt lys
for at udendørs sportsaktiviteter forsigtigt kunne genoptages – og mange
roere fik julelys i øjnene, men forgæves. Når dette læses, er vi forhåbentlig så småt ved at komme igennem
krisen, og landet er forsigtigt ved at
finde sin normale rytme igen – og så
alligevel ikke.

Bådvedligeholdelsen blev ”frosset”
som den var, den dag, da klubben
blev lukket.

For hvad gør en sådan krise ved os?
Pludselig får vi øjnene op for, hvor
meget det sociale liv betyder for os,
samværet med venner, familie, rokammerater, kolleger … det at hjælpe
en ældre nabo med indkøb, at synge
fællessang fra altanerne, de kreative
tiltag der blev mobiliseret, at grine
over de samme opfindsomme tegnefilm, der gjorde grin med wc-rullehamstringen, sjove sange om corona
– alt dette skaber en fællesskabsfølelse, en glæde over folkeviddet og over,
at vi klarede os igennem trods alt
med de afsavn, der nu er og var. Og
med mod på at starte de genopbygninger, der forestår. Vi er kittet mere
sammen som samfund.

Det eneste lyspunkt var, at Rasmus
ville lave take-away-mad … .men det
viste sig at være aprilsnar!!!

Lad os skabe et nyt mantra: Vis sammenhold og nærhed. På makro- som
på mikroplan.

Flere aflysninger
Formanden måtte lægge sin optimisme til side og aflyse endnu flere
arrangementer: langtur til Flensburg,
Copenhagen Regatta og Nordic masters, mindehøjtidelighed 4. maj for
de 19 DSR-modstandsfolk, der faldt
under krigen. Andre begivenheder
risikerer også at blive aflyst.

Coronakrise i DSR. Foto: Søren Strange
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projektet var stort og meget velkomment.
Der er virkelig sket noget, siden denne
skrivekone selv begyndte som roer i en
alder af 48 år i 1997, og godt for det.
For tiden viste sig hurtigt op gennem
00-erne og 10-erne, at vi veteranroere, som gerne ville ro kaproning, var
kommet for at blive. Os, der lidt sent i
livet fik lyst til at lege med vand, iført en
rap outrigger, bigblade-årer -og stram
trikot. Det sidste var en overskridende
udfordring, men det viste sig hurtigt at
have en særdeles klar fordel for bevægelsesfriheden.
Og at lære at ro, det skal man altså
byde sig selv, hvis man vil have noget
som helst ud af at være medlem af en
roklub. Det kunne godt være en udfordring dengang i 1997, for hvem gad
træne gamle koner og vrantne oldinge
på 45+? Ingen! Jeg og min ro-makker
fandt dog én som gad, men kun på én
betingelse: Vi skulle virkelig ville det
her! Det ville vi så. De næste ti år. Resten er historie.
Af Antonie Lauritzen
Foto: Søren Strange
Foto: Søren Strange

FAGRE NYE TIDER FOR
ROSPORTENS MASTERS
Dansk Forening for Rosport giver mastersroning en stor
anerkendelse med nyt projekt for en Masters Camp.
Af Antonie Lauritzen

Tænk, at jeg skulle få lov at opleve det! At mastersroning har fået
tilkæmpet sig sin egen piedestal i
Dansk Forening for Rosport, DFfR,
og dermed en kæmpe anerkendelse i bevidstheden omkring omfanget af, hvad mennesker formår,
når de har rundet de 45 somre.
Mennesker med udsigt til livets
bedste aldre, hvad angår viden
kombineret med formåen.
På piedestalen står et nyt projekt og
skinner: Masters Camp 2020. En træningslejr i weekenden d. 6.-7. juni, og
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som afholdes på Haraldsted Sø ved
Ringsted. Projektleder og tovholder:
DFfR’s Anna Karina Gravad.
Et ønske er blevet opfyldt
Det tager tid at komme så vidt med
noget så nyt. Projektleder Anna Karina har sammen med ligesindede
brugt pænt med tid på at undersøge,
om det nu også havde sin gang på
jord at iværksætte et sådant projekt,
som tilbød intensiv træning/træningslejr for Danmarks hurtigt voksende gruppe af mastersroere. Heraf
mange, som ikke tidligere har stiftet

bekendtskab med rosporten før i en
moden alder, hvor en plads på landsholdets senior A-gruppe for længst er
blevet til uforløst fortid.
En landsdækkende undersøgelse,
omhandlende spørgsmål om, hvad
man havde af forventninger og ønsker i forbindelse med afholdelsen
af en træningsweekend - lige fra pris,
afholdelsessted og forplejning til
træning og ditto programmer, blev
foretaget, og resultatet på de mange
tilbagemeldinger viste, at behovet for

Udsolgt på 6 timer
Nu er det så blevet virkeligheden for
alle gode og gæve mastersroere at få
intensiv undervisning i teknik og træning på en nøje tilrettelagt træningslejr
hen over en weekend. Knap var der
åbnet op for tilmelding til de 48 pladser
på den første træningslejr, før skiltet
med udsolgt måtte hænges op i det
digitale vindue, seks timer efter at der
var åbnet op for tilmeldingen.

”Nu er det så blevet
virkeligheden for alle
gode og gæve mastersroere at få intensiv undervisning i
teknik og træning på
en nøje tilrettelagt
træningslejr hen over
en weekend”.
Mange gik forgæves, og til jer, som
har været så heldige at få en plads,
kan jeg kun sige: I kan godt glæde
jer. Det bliver sjovt. I får den udelte
opmærksomhed fra nogle meget
kompetente trænere med international erfaring. Og til jer, som måtte gå
forgæves: Mon ikke der kommer en
second chance?
Et imponerende trænerhold.
Projektleder Anna Karina Gravad er
ikke uden grund stolt af at kunne
præsentere det imponerende trænerhold på seks stk. Hun fryder sig over,
at det ikke længere er forbundet
med lav-prestige at være træner for
Masters-gruppen. Vi ser til stævner
i udlandet, at der de sidste 10 år er
skruet gevaldigt op for brug af kompetente trænere for denne gruppe,
og nu er vi også kommet med i det
officielle Danmark. For fuldt blus!
Tillykke med det!

Jeg præsenterer i flæng:
• Ian Baden, Bagsværd Roklub.
Mangeårig træner for både
landshold, rocenter og -klubber.
• Bo Vestergaard, Københavns
Roklub. Tidligere sportschef i DKF
samt landsholdsroer.
• Jørgen Andersen, Roklubben
Furesø. Tidligere træner for
verdensmester Henrik Stephansen.
• Per Rasmussen, Svendborg
Roklub. Tidligere landsholdstræner
og OL-bronzevinder i tung 4-.
• Søren Hansson, Bagsværd
Roklub. Tidligere verdensmester i
letvægtsotter.
• Emil Blach, Bagsværd Roklub.
Tidligere kraftcentertræner.
Springbræt til mere succes
Med disse træneres hjælp i form af
råd og vejledning på stedet og langtidsholdbare træningsprogrammer til
efterfølgende selv-træning, kan dette
års første træningslejr være springbrættet til større oplevelser og mere
succes for den enkelte roer ved de
kommende Masters-regattaer; både
dem herhjemme, men især dem i
udlandet. Det bliver meget spændende at se, og herfra skal lyde et stort
”Well Done”! til Anna Karina Gravad
og DFfR.

FAKTABOKS
MASTERS TEAM, DENMARK træningslejr 6.-7. juni 2020 (udsolgt)
Haraldsted Sø, Ringsted
Konceptet kort:
• Kvalificeret træningsvejledning.
• Knytte bånd og lave ro-aftaler på tværs af roklubberne.
• Afprøve eventuelle nye konstellationer.
• Blive en del af et netværk, hvor aktive masters-roere kan viden dele om deres klubarbejde på
tværs af landet.
• Få tilsendt ugentlige personlige træningsprogrammer.
ARRANGEMENTET ER BLEVET UDSAT EFTER REDAKTIONENS AFSLUTNING
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VORES NABOER
LÆNGERE NEDE
AD VEJEN
Om Roklubben Skjold med de røde årer
Af Antonie Lauritzen

Strandvængets
lille appendix er
domineret af ro- og
sejlsport. Det er et
herligt syn med al den
aktivitet på så kort en
strækning, som den
lille buede parallelvej
udgør.

I nr. 51 finder vi Roklubben Skjold,
med Erik Sandager i formandsstolen.
Det karakteristiske røde hus med det
lige så karakteristiske indgangsparti
med to stolte maconårer som
døråbnere, danner rammen om
den 133 år gamle roklub med
en imponerende fortid som
kaproningsklub.
Nu til dags er det motionsroning,
som dominerer klublivet, men
Erik Sandager løfter sløret for
nye tider. En kraftigt voksende
ungdomsafdeling tegner til at ændre
på roklubbens fremtidige kurs.
Skjold har som mange andre
roklubber vægret sig ved at lukke
damerne ind i varmen. Og så
alligevel blev det for meget med den
mandehørm i 60’erne. Skjold gik
på frierfødder og bankede på hos
naboen Gefion Dameroklub. Skulle
vi ikke tage at slå pjalterne sammen,
hva’?
Men nej, det ville damerne ikke. Tiden
var til kvindesag og Kan Selv sidst i
60’erne og 70’erne. Men én tog imod

FRA
SKÆRSILD
TIL EN
FEST MED
VAND OG
BOBLER

Foto:Lena Baden

charmeoffensiven fra naboen Skjold,
og hun blev klubbens kvindelige
medlem nr. 1, - og senere gift med
den nuværende formand. Og flere
fulgte efter. I juni i år kan Skjold fejre
50-årsjubilæum for kvindernes indtog
i klubben.

Modernisering af
kanindåben i 2020

Skjold har en ny og velfungerende
seniorgruppe, som er bygget op
omkring resterne af en seniorgruppe,
som gennem næsten to årtier, ifølge
Erik Sandager, havde udviklet sig til
en klub i klubben, og som truede med
at splitte hele klublivet ad. Enden
blev en masseudvandring i 2019 af
seniorer, som efterlod klubben noget
afmagret, men nu med god plads til
ny energi.
”Vi er tilbage på sporet”, lyder det
optimistisk fra formanden. Han
fortæller videre om den voksende
ungdomsafdeling og om det positive
samkvem mellem de unge og de
”gamle” (60+) som både ror og spiser
sammen hver tirsdag. Harmonien
er tilbage i klublivet, og Roklubben
Skjold lever og har det godt, skulle vi
hilse og sige.

Af Dåbsudvalget

Kanindåb 2018. Foto: Lars Bundesen

”Neptun og hans
følge vil stadig være
bærende elementer,
men alt det klamme
og ulækre fjerner vi.”

Gennem tiden har kanindåben været frygtet af mange nye roere, og
der har været eksempler på ritualer,
der gik udover folks grænser. I DSR
har vi oplevet, at folk har meldt sig
ud pga. rygter om dåben og skrækken for det, de forventede at skulle
igennem. Det synes vi ikke er meningen.
I DSR vil vi gerne tilpasse ritualet til
den tid, vi lever i - derfor laver vi det
om her i 2020. Kanindåben skal være
noget, alle glæder sig til, og noget,
som kaninerne skal være spændte
på. Vi synes, at kaninerne skal opleve,
at de bliver fejret frem for ydmyget.
Neptun forbliver
Som altid vil dåbsdagen starte med,
at kaninerne bliver rystet sammen
under et løb med diverse poster med
opgaver og konkurrencer.
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Selve dåben 2020 bliver en “ren dåb”.
Det vil sige, at vi vender dåben om fra
at være noget ydmygende, kaninerne
skal igennem, til en overvejende festlig begivenhed. Mange af ritualerne
beholder vi.
Dåben er en af DSR’s stolte traditioner og vil forblive sådan. Neptun og
hans følge vil stadig være bærende
elementer, men alt det klamme og
ulækre fjerner vi. Elementer såsom
badebassin og gabestokke ryger derfor helt ud, men man skal stadig væk
forvente at ryge i baljen for at blive
døbt!
Dagen afsluttes som altid med et socialt arrangement, hvor hele DSR og
kaninerne kan fejre deres dåb.
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KALENDER
TJEK HJEMMESIDEN
FOR AFLYSNINGER

BESTYRELSEN

MAJ
4.

Mandag kl. 19 - 20.30

Fejring af 75-året for Danmarks befrielse. Aflyst

9.-10.

Lørdag - søndag kl. 9-17

Kajakinstruktion

14.

Torsdag kl. 18-18.30

Infoaften på verandaen

16.-17.

Lørdag - søndag

Copenhagen Regatta & Nordic Master. Aflyst

16.-17.

Lørdag - søndag

DSR klubkursus modul B

22.

Fredag

Fredagsgrill

23.-24.

Lørdag - søndag

Reserveret: Instruktion af nye medlemmer

21.-24.

Kr. Himmelfart

Langtur på Flensborg Fjord

23.-24.

Lørdag kl. 10 - søndag kl. 12

1. sal udlejet

29.

Fredag

Fredagsgrill

30.-31.

Lørdag - søndag

Reserveret: Instruktion af nye medlemmer

30.-1.juni Lørdag - mandag Pinsen

Storebælt-Nyborg-Kerteminde

JUNI
5.

Fredag

Fredagsgrill

6.-7.

Lørdag - søndag

Reserveret: Instruktion af nye medlemmer

6.-7.

Lørdag - søndag

Masters Camp, Haraldsted Sø i Ringsted. Udsat

7.

Søndag kl. 8 - 20

Klassisk koncert & Brunch

12.

Fredag

Fredagsgrill

13.-14.

Lørdag - søndag

Reserveret: Instruktion af nye medlemmer

13.

Lørdag

Forårsfest - DSR Fødselsdag

19.

Fredag

Fredagsgrill

20.

Lørdag kl. 10 - søndag kl. 12

1. sal udlejet

23.

Tirsdag

Sankt Hans - Roning, Grill og Jazz

26.

Fredag

Fredagsgrill

27.-28.

Lørdag kl. 10 - søndag kl. 12

1. sal udlejet

13.-16.

Mandag - torsdag

Langtur Oslo Fjord Rundt

17.

Fredag

Hjälmsjö start

2.

Søndag

Hjälmsjö slut

7.- 9.

Fredag kl. 17 - søndag kl. 12

1. sal udlejet

15.

Kanindåb den 15. el. 22.

Følg mail, opslag i klubben og Facebook

22.

Kanindåb den 15. el. 22.

Følg mail, opslag i klubben og Facebook

28.-30.

Fredag kl. 17 - søndag kl. 12

1. sal udlejet

JULI

AUGUST

SEPTEMBER
5.- 6.

Lørdag kl. 10 - søndag kl. 12

1. sal udlejet

7.

Mandag

Svanemøllematch

11.

Fredag

SPP afslutning i KR

12.-19.

Lørdag - lørdag

Langtur i Portugal på Douro-floden

19.-20.

Lørdag - søndag

DM Bagsværd

Formand
Kasper Haagensen
4083 5535
formand@
danskestudentersroklub.dk

Instruktionschef
Simone Krog Christensen
6169 7043
instruktion@
danskestudentersroklub.dk

Kasserer
Johan Frydendahl
2278 9917
kasserer@
danskestudentersroklub.dk

Kajakrochef
Jesper Millung
4050 0850
kajak@
danskestudentersroklub.dk

Sekretær
Marie Erika Busch
2463 1681
sekretaer@
danskestudentersroklub.dk

Materielforvalter
Ledig
materiel@
danskestudentersroklub.dk

Husforvalter
Hans Søndergaard
2728 1191
husforvalter@
danskestudentersroklub.dk

Kontingentkasserer
Bente Kjøller
kontingent@
danskestudentersroklub.dk

Motionsrochef
Lone Haulund Christensen
motion@
danskestudentersroklub.dk

Barudvalg
Ane Yde Skaksen
2616 8050
baren@
danskestudentersroklub.dk

Kaproningschef
Mark Strange Harsten
3123 9721
kaproning@
danskestudentersroklub.dk

Tøjudvalg
Mads Fischer
2448 5450
toejudvalg@
danskestudentersroklub.dk

Sportsrochef
Samantha Robbins
sport@
danskestudentersroklub.dk

Orienteringssektion
Formand
Ronald Clausen
4588 5886
ronald@brclausen.dk

Langtursrochef
Niels Bak Henriksen
2639 0625
langtur@
danskestudentersroklub.dk

Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55,
2100 København Ø
Hjemmeside:

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

Bagside:
DSR under CoronaKrisen. Hvert andet
ergometer er rejst
op.
Foto: Søren Strange

www.danskestudentersroklub.dk

Bankkonto i Danske Bank:

MEDLEMSJUBILÆER

1551-4330162813

25 år

Karen Kristine Jensen

27.06.2020

25 år

Erik Brandt Dam

06.07.2020

25 år

Poul Danstrup Andersen

18.07.2020
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Girokonto:

500 34 66
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