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Enhver idrætsklub har sine 
medlemmer, som efter mange 
års vedholdenhed med hjælp 
og gode råd om stort set alt, 
hvad kan tænkes at være til 
gavn for klubbens ve og vel, har 
modtaget klubbens påskønnelse 
i form af et æresmedlemskab. 

Det prestigefyldte ærefulde 
medlemskab offentliggøres på 
klubbens generalforsamling. 

Et medlem, der dog aldrig har 
opnået denne status er den 
allestedsværende anonyme ånd 
ved navn Nogen, som svæver 
over vores klubhus og tilhørende 
faciliteter. 

Mange vil synes, at Nogen aldrig 
bør være æresmedlem, for 
selvsamme Nogen er aldrig til 
stede, når der er brug for det. For 
eksempel: Hvor er Nogen, når der 
skal ryddes op, fejes, repareres, 
vaskes?

Så sker det, at Nogen 
materialiserer sig gennem 
et eller flere helt almindelige 
klubmedlemmer, som sørger for 
at genoprette balancen mellem 
kaos og orden. 

Denne eller disse Nogen 
er krumtappen i klublivets 
velbefindende. Supermænd og 
-kvinder uden kappe, men iført 

gummihandsker, gulvskrubbe, 
svensknøgle og malerkost.

I denne udgave af DSR Klubblad 
kan du læse om et godt bud på at 
løse mysteriet om, hvem Nogen 
er (s.14). Det vil også fremgå efter 
endt læsning, at der er mange 
flere i klubben, som lever op til 
retten at kalde sig Nogen.

Derfor må denne leder slutte 
med en let omskrivning af 
præsident Kennedys berømte 
sentens: Spørg aldrig hvad Nogen 
kan gøre for dig, spørg hvad du 
kan gøre for Nogen.

 AL

H V O R  E R  N O G E N ?

Indmeldelse 
Indmeldelse sker lettest ved at ud-
fylde den elektroniske formular på 
klubbens hjemmeside (www.Dan-
skeStudentersRoklub.dk) eller ved at 
udfylde og indbetale et indmeldelses-
girokort. 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”. 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 deposi-
tum er modtaget, gøres brikken klar, 
og du får besked på mail om afhent-
ning.

Kontingent 
Kontingent opkræves kvartalsvis for-
ud via giro eller betalingsservice. Ved 
overskridelse af betalingsfristen på-
lægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. 
Hvis rykker krydser forsinket indbe-
taling, kan der ses bort fra rykkeren, 
men gebyret vil blive opkrævet det 
følgende kvartal. Kontingentet er 780 
kr. pr. kvartal. Medlemmer i alders-
gruppen 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 manglen de leve-
ring af bladet skal rettes til kontin-
gentkassereren på e-mail adressen: 
kon tingent@DanskeStudentersRo-
klub.dk

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til kon-
tingentkassereren, enten pr. brev til 
DSR eller pr. e-mail  til kontingent@
DanskeStudentersRoklub.dk. Ud-
meldelse 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 udmel delse til genind-
meldelsen. 

Fie Clara Røssel får en tur i baljen men 
holder fanen højt ved sensommerens 
Kanindåb den 22. august. Se side 12.
Foto Søren Strange

Forsiden: 
Christine Meinert 
Cardel, U23-roer 
i toer, fejrede sin 
studentereksamen 
ved at træne med 
huen på. Hun får 
lige en high-five af 
en klubkammerat.

Foto Lena Baden



DSR

Jubilæumsnummer  for Danske Studenters Roklub Maj 2020

DSR &
M   DSTANDSKAMPEN

DANSKE STUDENTERS ROKLUB var en central del af kampen mod den tyske besæt-
telse 1940-1945. Mindst 35 af vores medlemmer var aktive i modstandsbevægel-
sen, og 19 unge roere gav deres liv for Danmark. 

FOR BEFRIELSEN
75-ÅRET

HER ER HELE HISTORIEN

DSR 
Danske 
Studenters 
Roklub

Eskild Ebbesen har været medlem i DSR gennem mange år, men 
Silkeborg kom først med at opkalde en vej efter ham
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TAKKEBREV TIL OS FRA 
HENDES MAJESTÆT 
DRONNING MARGRETHE II

Kasper Haagensen: Sikken en positiv overraskelse!

I år er det 75 år siden, at 
Danmark atter blev et 
frit land efter fem 
års besættelse af 
Tyskland. 

Det havde vi 
som klub valgt at 
ville markere med 
foredrag og lys i 
vinduerne den 4. maj 
om aftenen, som ville 
passe med det præcise 
tidspunkt, hvor der for 
75 år siden lød de så 
bekendte ord "I dette 
Øjeblik meddeles det, at 
Montgomery har oplyst, at 
de tyske tropper i Holland, 
Nordvesttyskland og i 
Danmark har overgivet sig. Her er 
London.Vi gentager: Montgomery har 
i dette øjeblik meddelt, at de tyske 
Tropper i Holland, Nordvesttyskland 
og Danmark har overgivet sig". 

Til samme lejlighed havde 
Paul Brüniche-Olsen skrevet et 

jubilæumsnummer, som 
fortalte, hvordan medlemmer 
fra Danske Studenters Roklub 
hver især spillede hovedroller 
i modstandskampen mod 
besættelsesmagten. Vi valgte som 

klub at sende tre eksemplarer af 
jubilæumsnummeret til kongehuset. 

Få dage efter kom der et meget 
smukt takkebrev fra Dronning 
Margrethe, hvori hun giver 
sin ”hjertelige tak til Danske 

Studenters Roklub for det 
interessante hæfte om DSR og 
Modstandskampen. Det har 
været en glæde at læse det og 

kalder minder frem om min 
fars tid som roer i DSR og 
om den smukke rolle, som 

klubben spillede under 
krigen.”

 Til sidst afslutter 
Majestæten med at 

fortælle om den glæde, som 
Majestæten selv har haft ved at 
besøge klubben igennem årene. 

”Jeg må nok sige, at jeg både 
faldt bagover, da jeg læste det 
håndskrevne brev, og samtidig blev 
enormt stolt på klubbens vegne,” 
siger formand Kasper Haagensen.

Eskild Ebbesen har som en af de 
få sportsstjerner i Danmark fået 
opkaldt en vej efter sig – i Silkeborg. 

Eskild startede i Silkeborg Roklub 
som 15-årig, og i anledning af 
hans optagelse i sportens ”Hall of 
Fame” i 2016 blev passagen mellem 
Silkeborg Roklub og Hjejleselskabets 
værksteder omdøbt til ”Eskild 
Ebbesens Passage.”  

”Det skete samme aften, som jeg 
blev optaget i Hall of Fame på TV. 
Silkeborgs borgmester overrakte 
mig et billede af vejskiltet og viste en 
video fra Silkeborg. Jeg anede intet, 
så det var en stor overraskelse, siger 
Eskild. Han har siden været forbi ”sin” 
passage for at se den i virkeligheden.

Eskild er født i 1972 og er uddannet 
cand.scient. i idrætsfysiologi og 
foredragsholder. Eskild har som den 
eneste roet på guldfireren ved hele  
fem olympiske lege og har hentet en 
medalje hjem til Danmark hver eneste 

gang (OL-guld i 1996, 2004 og 2008 
og OL-bronze i 2000 og 2012). Ved 
VM i letvægtsfirer er det blevet til 
guld i 1994, 1997, 1998, 1999, 2002 
og 2003, samt sølv i 1995 og 2001. 

Han har herudover gennem årene 
vundet 19 World Cup-
guldmedaljer og adskillige 
danmarksmesterskaber. 

Letvægtsfireren bevarede 
verdensrekorden gennem 
mere end 15 år, og i 
ergometerroning havde Eskild 
i en periode verdensrekorden 
i aldersklassen +40 år. 

Han er i dag verdens mest 
vindende letvægtsroer, har 
modtaget en lang række 
priser og har i 2013 modtaget 
rosportens største hæder, 
”The Thomas Keller Medal” 
for sin lange og glorværdige 
karriere på robanerne.  

ESKILD EBBESENS PASSAGE

Silkeborg Roklub og kommunen har forstået 
at ære og fejre deres bysbarn ved at opkalde 
en vej efter deres succesrige roer Eskild 
Ebbesen, der har vundet medaljer ved fem OL i 
træk. Foto: Søren Strange

Eskild Ebbesen vandt en bronzemedalje ved OL i London 
2012. DSR holdt i den anledning en reception for at fejre 
ham og medaljen. 

Den 4. maj 2020 skulle klubben have haft en festlig højtideligholdelse af 75-året for Danmarks 
befrielse, men Corona ville det anderledes. Stearinlys i alle klubbens vinduer kunne pandemien 
dog ikke forhindre. Foto. Kasper Haagensen

Af Søren Strange

Det må være på tide at finde et 
nyt navn til Strandvænget – Eskild 
Ebbesens Boulevard? 

Af Kasper Haagensen
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Imens forfalder det 
gamle rostadion. I 
startzonen står de frøn-
nede banenumre og 
mister deres gule farve, 
mens starttårnet er  
saneringsmodent
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ABSURD TEATER OM 
FREDNINGER FORSINKER 
BYGGERI AF DANMARKS 
ROSTADION 
MED      år

Keep on dreaming. Det kommer 
ikke til at ske. Nu bliver datoen for 
ibrugtagning af Danmarks Rostadion 
den 21. april 2025 – hvis alt går vel.

Det har kostet bygherren Fonden 
Danmarks Rostadion cirka fem milli-
oner kroner om året i sagsbehandlin-
ger og driftsomkostninger siden for-
året 2018 at slås for projektets tilbli-
ven. Da Bagsværd Sø og omgivelser 
er fredede og underlagt alle mulige 
restriktioner, har Fonden og Gladsaxe 
Kommune været i gang med dispen-

sationsansøgninger og tilladelser i 
en lind strøm, og i skrivende stund 
venter Fonden og kommunen negle-
bidende på, at den seneste klage fra 
Danmarks Naturfredningsforening 
(DN) Gladsaxe færdigbehandles. 

Afgørelsen falder forhåbentlig senest 
i 2022, inden flere af de allerede op-
nåede dispensationer og tilladelser 
går hen og bliver forældede. De gæl-
der for tre år ad gangen. En VVM-un-
dersøgelse, der blev lavet i 2014, er 
allerede udløbet og er nu i gang med 
at blive foretaget igen.

Et stadion i forfald 
Imens forfalder det gamle rostadion 
ligeså stille. Omklædningsfaciliteterne 
fra 1960’erne er totalt outdated og er 
mildt sagt trange – især for kvinderne 
– med smalle bænke, der bugner af 
roernes tøj, to toiletter, fire brusere, 
hvor man skal løbe efter vandstråler-
ne, og et ringe antal lockers til at låse 
sine ting inde i. 

I disse Corona-tider er omklædnings-
forholdene om muligt endnu trange-
re, da der kun må være et begrænset 

antal roere ad gangen derinde. Vægt-
træning sker i omklædningsrummet 
ovenpå i uskønne omgivelser. Dom-
mertårnet, som ikke har været rigtig 
brugt i år på grund af Corona, ser 
også trøstesløst ud. 

Nede i startzonen står de frønnede 
banenumre og mister deres gule 
farve, mens starttårnet er sanerings-
modent.

Dispensationer indklages 
De første dispensationer og tilladel-
ser, som kommunen fik i april 2018 

blev straks indklaget af DN Gladsaxe 
for Nævnenes Hus (Klagenævnet), 
som i mellemtiden var blevet ”udflyt-
ningsramt” og nu ligger i Viborg. Her 
tager det omkring to år at behandle 
klagesagerne. 

”Vi får blandt andet en dispensation 
fra Skovloven og fra Naturbeskyttel-
sesloven. Det drejer sig om byggelin-
jer mellem sø og skov og for at lave 
ændringer i en sø, forklarer projekt-
leder Gry Meisner fra Gladsaxe Kom-
mune, der har arbejdet med projek-
tet siden 2009.

”Så er der Miljøbeskyttelsesloven, 
hvor vi får dispensation angående 
sedimentet, der indeholder miljø-
skadelige stoffer. Dernæst får vi en 
Landzonetilladelse, som drejer sig om 
dommertårnet, der står i en landzo-
ne. Endelig er der dispensationen fra 
fredning af Bagsværd Sø og Radio-
marken, som vi får. Der bliver givet 
dispensation for i alt cirka 20 for-
hold,” fortsætter hun og tilføjer, at de 
alle bliver indklaget af DN Gladsaxe 
med det samme i sommeren 2018.

Et bureaukratisk maraton uden sidestykke har udspillet 
sig om det nye rostadion ved Bagsværd Sø – Danmarks 
Rostadion. De flotte nye bygninger skulle have stået klar 
til brug i år, så Dansk Kano & Kajak Forbund kunne have 
afholdt deres VM 2021 i nye, lækre og velfungerende 
faciliteter. 

Tekst, foto og grafik af Lena Baden
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Anstrengt forhold til DN Gladsaxe 
Klaus Nørskov, der er forretningsfører 
for Fonden Danmarks Rostadion og 
tidligere direktør i Gladsaxe Kommu-
ne med ansvar for blandt andet Glad-
saxe Rostadion, kalder hele sagen 
absurd teater.

”Vi har haft et rigtigt godt samarbejde 
med alle parter på nær Danmarks Na-
turfredningsforening i Gladsaxe. Jeg 
har selv været medlem af foreningen 
i over 40 år, så jeg har slet ikke no-
get imod foreningen som sådan. DN 
Gladsaxe har været inviteret til alle de 
arrangementer og møder, vi har haft 
i projektet, blandt andet bruger- og 
interessentinvolvering, men de har 
ikke ønsket at deltage,” siger Klaus 
Nørskov, der er ganske frustreret 
over de mange forsinkelser.

Formanden for DN Gladsaxe, Kurt 
Loftkjær, har om projektet udtalt, 
at ”det formentlig er det største na-
turødelæggende projekt i et fredet 
område nogensinde”. Han hentyder 
til udgravningen i målområdet, hvor 
et 3.000 m2 stort areal skal udgraves 
og afskoves. 

Så det er ikke selve byggeriet af 
rocenteret, der er problemer med. 
Det ligger uden for fredningen. Det 
er drejningen af banen på nogle få 
grader, der forudsætter, at den stejle 
brink bag mål udgraves.

”En væsentlig detalje er, at det vil be-
tyde en markant forskønnelse af om-
rådet især nede ved mål og tribunen, 
så man får et langt smukkere udtryk, 
end der er i dag. Det hverken skader 
eller gavner naturen, men er et stort 
løft for brugerne af søen. Samlet set 
har vi i fonden svært ved at se, at 
det her skulle skade naturen. Det er 
rigtigt, at der fældes nogle træer der-

oppe, men vi genplanter rigeligt, og 
vi får et smukkere område. Endelig 
får vi renset en del af bunden op fra 
søen”, forklarer Klaus Nørskov. 

I Gladsaxe Kommune har Gry Meis-
ner også adskillige gange forsøgt at 
komme i dialog med DN Gladsaxe, 
men det har ikke været muligt. 

”Vi har et super samarbejde med 
DN Lyngby-Tårbæk, som er kommet 
med mange værdifulde input til en 
skånsom ombygning af startområdet. 
Det er desværre ikke tilfældet med 
DN Gladsaxe. Vi er åbne over for DN 
Gladsaxes argumenter, og de har da 
også nogle pointer. Men vores argu-
ment er, at søen har været gravet ud 
flere gange nede ved mål, og at der 
faktisk ikke er noget, der er natur-
skabt i den ende,” fortæller hun.

70-årige træer bekymrer ikke  
Naturstyrelsen 
Træerne, der skal fældes, er omkring 
70 år gamle og ifølge DN Gladsaxe 
bevaringsværdige. Naturstyrelsen, 
der ejer træerne, betragter derimod 
skoven som en mark, man jævnligt 
høster, når afgrøderne er til det, som 
det fx er sket ovre på skovsiden af 
søen. Så deres holdning er, at træer-
ne ikke er en særlig bevaringsværdig 
naturtype. De har accepteret, at Glad-
saxe Kommune fælder træer, men 
kræver, at der rejses erstatningsskov 
af samme type. 

”Så vi genplanter træer det samme 
sted, plus at vi udvider træarealet til 
at omfatte et stykke af den nuværen-
de tribune, som faktisk er for stor og 
aldrig rigtig bliver brugt. Det bliver 
mere intimt, hvis der står træer der 

i stedet for græs, forklarer Gry Mei-
sner. Hun fremhæver ligesom Klaus 
Nørskov, at målområdet bliver langt 
smukkere, end det er i dag, og at en 
udjævning af den stejle brink vil gav-
ne vegetationen i søen og forhindre 
tilbageskvulp fra bredden, som i dag 
generer roerne. I startområdet vil en 
udjævning af søkanten have samme 
positive effekt.

Procedurefejl har også skylden 
Gry Meisner understreger dog, at det 
ikke kun er klagerne fra DN Gladsaxe, 
der har forsinket projektet. Der har 
været flere procedurer, der måtte gå 
om, fordi fredningsafgørelserne ikke 
var konkrete nok. 

Konklusionen er, at der i øjeblikket 
hænger 13 afgørelser i Klagenævnet 
og i kommunen. De nyeste klager 

over dispensationerne fra frednings-
bestemmelserne vil forhåbentlig være 
færdigbehandlet i begyndelsen af 
2021, og alle de øvrige klager tilbage 
fra sommeren 2018 behandles for-
venteligt umiddelbart derefter. 

Projektet kan derefter gå i gang i 
september 2023, hvor stadion tøm-
mes. Nedrivning og byggeri indledes i 
november samme år, så roklubberne 
kan flytte ind i april 2025 – fem år 
senere end planlagt.
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”Vi har i kommunen aldrig oplevet en lignende 
sag,” siger Gry Meisner, projektleder i Gladsaxe 
Kommune.

En fredning af stien foran bådehallen kan bevirke, at der anlægges to stier ved siden af hinanden. 
Den nye sti kommer til at ligge nærmest vandet, så passerende slipper for at få en båd i hovedet, 
når roerne kommer ud af portene. Den inderste sti kan så bruges  som ”båd-nusseplads”.

Grafik over planerne i målområdet. Landskabstilpasning dækker 
over udjævning af søbred, fældning og genplantning. Kilde: COWI

Målområdet taget fra den skrænt, der skal udgraves, jævnes og genplantes 
med ny skov
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For næsen af vores øjne ligger det, 
der kaldes Nordhavnstippen. Det er 
dér, vi kan se Paustians og Bruun 
Rasmussens bygninger fra terrassen 
i klubben. 

Før i tiden kunne vi ro fra klubben, 
under broen, ud gennem udsejlingen 
(Kalkbrænderiløbet) og lige efter 
Skudehavnen dreje til højre og 
til højre igen. Så var man godt på 
vej mod Trekroner, Langelinie og 
Københavns Havn. 

Sådan er det ikke mere. 

For København har brug for at 
ekspandere – og samme kommune 
har brug for at komme af med 
overskydende jord fra diverse 
store byggeprojekter, bl.a. Metro  
Cityringen og Nordhavnsvejen. 

Vindere og tabere 
Det har betydet, at et helt stort 
område på 100 ha eller - ca. 1 
million kvadratmeter - også kaldet 

Nordhavnsstubben, er vokset op 
af overskydende jord. Det har bl.a. 
givet plads til en 1.100 m. lang 
krydstogtskaj, til en kommende ny 
containerterminal samt til store 
ubebyggede områder, hvor fugle 
og andet vildt har fundet fristeder – 
indtil man engang skal bygge på dem. 

En win-win situation for kommunen 
– og en lose-lose situation for 
roklubberne i Svanemøllehavnen. 

For nu skal man ro en kæmpe 
omvej på adskillige kilometer for at 
komme ind til fx Langelinie, ud forbi 

hele opfyldningen, stensætningen 
og krydstogtskajen, hvis man er 
træt af altid at ro op nordpå langs 
strandsvejskysten og gerne vil lidt 
sydpå og evt. udforske Københavns 
Havn. 

By & Havn versus Nordhavns 
Naturvenner 
At få et helt nyt areal i en storby, 
der svarer til en udvidelse på ca. 1%, 
er jo unikt – og derfor er der kamp 
til stregen om arealet. Arealet ejes 
af Udviklingsselskabet By & Havn, 
der har til opgave at udvikle store 
områder i København, fx Ørestad og 
Nordhavn. 

By og Havn ejes af Københavns 
Kommune (95%) og staten (5%). 
Og By & Havn har en kæmpegæld, 
der skal afvikles, nemlig de mange 
milliarder, der er brugt til opførelsen 
af den nye Metro Cityringen. Derfor 
er deres interesse at få bebygget 
så meget som muligt – og derved 

KAMPEN OM  NORDHAVN

få nedbragt gælden. Men i By & 
Havns planer indgår dog et område 
på ca. 20 ha, der skal bruges til 
organiserede fritidsaktiviteter, f.eks. 
fodboldbaner o. lign. 

Dette projekt støttes af DGI, DBU og 
forskellige lokale idrætsforeninger. 
De forudser, at når der kommer 
til at bo ca. 40.000 nye beboere i 
området, så vil der være massivt 
behov for fodboldbaner, tennisbaner, 
mountainbikeruter og andre 
idrætsfaciliteter, så beboerne kan 
dyrke sunde interesser i deres 
nærområde. 

Over for dem står flere 
borgergrupper, der også ser et 
kæmpe potentiale i de 100 ha ny-
indvundne jord. 

Nordhavns Naturvenner er en 
samling af 10 interessegrupper (bl.a. 
Danmarks Naturfredningsforening, 
Østerbro lokalråd m.m.), der har 
slået sig sammen for at bevare de 
100 ha, Nordhavnsstubben, som et 
”vildt” naturområde, et rekreativt 
åndehul for byens borgere. De har 
fået udarbejdet et arkitekttegnet 
projekt med søer, badeområder, 

skov, strandenge m.m. Et alternativ til 
Fælleden, kan man godt sige. 

Nye kanaler 
Ro- og sejlklubberne har overhovedet 
ikke været spurgt eller på anden 
måde inddraget i forbindelse 
med disse større – eller mindre – 
naturparker. Det kunne jo godt være, 
vi havde nogle gode idéer, som vi – og 
andre kunne få glæde af. 

Til gengæld har vi løbende været 
involveret i langtidsplanlægningen for 
København. Og her er der godt nyt 
for os, der kommer frem på vandet 
ved håndkraft. Vor mand i disse 
planer er vores langtursrochef, Niels 
Bak Henriksen – og han kan fortælle, 
at man har planlagt ikke mindre end 
tre små kanaler, der skal være en 
slags smutvej, hvis man vil ro sydpå 
til havnen, Trekroner eller Langelinie. 
To af dem skal starte lige der, hvor 
vi kommer ud af lystbådehavnen 
under broen, ud i Kalkbrænderiløbet. 
Lige overfor dér, hvor der i dag er en 
containerhavn. 

Det betyder, at vi ikke skal ro 
heeeele den lange vej uden om 
Nordhavnsstubben (opfyldningen), 

men kan skære genvej. 
Det bliver jo dejligt – selv 
om det hverken sker 
i dag eller i morgen – 
eller i 2021. Det kan 
først gennemføres, når 
containerhavnen bliver 
flyttet op på østsiden 
af ”stubben”, der hvor 
krydstogtkajen også er. 
Men det kommer! 

Optimistiske 
Naturvenner 
For øjeblikket er 
man som sagt ved at 
lægge langtidsplaner 
i Københavns 
borgerrepræsentation, 
og umiddelbart ser 
det ikke ud, som om 
Nordhavns Naturvenner 
får deres projekt 
igennem.

Knud Erik Hansen 
fra Naturvennerne 
oplyser, at selv om 

langtidsplanerne lægges nu, så har 
kommunen ikke lagt sig helt fast på, 
hvad arealet skal bruges til. Men de 
100 ha ”vild” natur får man ikke. Og 
det ser ud, som om By & Havn har 
størst chance for at få deres projekt 
igennem. 

Men Naturvennerne er optimister. 
Der er stadig ca. 50 ha, som man er 
uenige om, og en lov fra 2011 siger, 
at der skal være grønt område på den 
vestlige del af ”stubben”. Desuden 
varer det 10-20 år, før området skal 
bebygges, så ”der kan jo ske meget 
på den tid”, siger Knud Erik Hansen. 

Desuden har man for nylig besluttet, 
at Nordhavnsmetroen skal flyttes 
lidt sydpå i forhold til det planlagte, 
så der bliver større plads til 
naturområder. 

Det bliver interessant at se, hvad 
der folder sig ud for vores øjne i 
det kommende årti.  Uanset hvad 
det ender med: vild natur eller 
bebyggelser og organiserede 
”natur”-områder, så får vi vores 
genvejskanaler … og det er jo ikke så 
ringe endda. Nordhavns Naturvenners planskitse til 

udnyttelse af de nye områder.

Af Gunvor Bjerre

Der er mange muligheder 
for aktiviteter i området, 
mener Naturvennerne.

Et primært stisystem fra ydre Nordhavn leder 
vejen gennem Nordhavn Naturpark og rammer 
undervejs en vifte af nedslagspunkter med 
forskellige rekreative værdier. Et sekundært 
stisystem fordeler sig videre ud i området.



Som det kunne læses i sidste blad, 
har vi i DSR besluttet, at tiden 
er løbet fra de gamle skikke ved 
kanindåben, hvor kaninerne skal 
gennem diverse prøvelser. 

Som fx at blive dyppet i sur mælk og 
gamle fisk, som det var tilfældet, da 
undertegnede blev døbt i 1989.

Dåben skulle vendes om fra at være 
noget ydmygende, kaninerne skal 
igennem, til en overvejende festlig 
begivenhed.

Så i år var det anderledes, dog 
selvfølgelig med mange af 
traditionerne intakt.

Dåbsdagen begyndte som vanligt 
med, at kaninerne blev rystet 
sammen under et løb med 
diverse poster med opgaver og 
konkurrencer.

Startskuddet til selve dåben var 
selvfølgelig ankomsten af kong 
Neptun og hans følge. 

Da kanindåben jo også skulle 
overholde reglerne for at 
undgå coronasmitte, skulle 
kaninerne og pingvinerne inden 
dåbsbegivenhederne vaske sig 
af på alle synlige hudflader med 
sæbevand. 

Efter med bind for øjnene at have 
kæmpet sig igennem en labyrint 
– med fare for at blive overhældt 
med (rent) vand – skulle kaniner og 
pingviner naturligvis i baljen for at 
blive døbt på behørig vis af kong 
Neptun og hans hjælpere. Et halvt 
hundrede kaniner og pingviner 
kunne derefter kalde sig rigtige 
roere og kajakroere og fejre det 
med et glas bobler.

Kanindåbsfesten om aftenen var 
i år med begrænset deltagerantal 
og kortere varighed på grund af 
coronareglerne. Men dejligt, at 
der igen kan holdes fest i DSR 
efter mange måneder uden større 
arrangementer. 

Tillykke til de døbte for nu at være 
rigtige roere og kajakroere!

12     | DSR NR 3 | September 2020    DSR NR 3 | September 2020 |      13    

FRA SKÆRSILD TIL VAND OG BOBLER 

Foto: Søren Strange/Lars Bundesen

Af Lars Bundesen



Johan Frydendahl (tv) og 
Ronald Clausen i gang med at 
fixe en fireråres inrigger. 
Foto: Gunvor Bjerre
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Hvad gør du, hvis du ser noget 
ligge og flyde i klubben – eller der 
mangler en møtrik i båden? Siger 
du. ”Sikke rodet her er – det må 
nogen da tage sig af” … eller samler 
du det op eller går ind i værkstedet 
og finder den møtrik? 

Hvem er den ”nogen” ?  Dig? Mig? 
Din makker? Eller nogen, der føler 
et ansvar for, at tingene fungerer i 
klubben? For der er ikke ansat nogen 
til at rydde op. ”Din mor arbejder ikke 
her” osv. 

Jo, vi har en ”mor”, der er ansat – eller 
rettere ”far” – husforvalteren. Men 
hans arbejdsområde ligger mere på 
de større linjer og tiltag i klubben. 

Tingene skal fungere  
For eksempel er to af dem, der 
samler op og reparerer og fixer, 
makkerparret Johan Frydendahl og 
Ronald Clausen. DSR’s svar på Jem & 
Fix, Harald Nyborg, Biltema, Bauhaus 
m.m. 

Giver bruseren i saunaen indimellem 
et iskoldt gys, så skal man lige 
lufte det tilfældigt, mens de to 
venner hører på det. Så bliver det 
fixet i løbet af kort tid med hjælp 
af en svensknøgle og lidt fælles 
ingeniørkundskab. 

Er der rod på bordet i medlems- 
køkkenet, så smider Johan eller 
Ronald lige det snavsede service i 
opvaskemaskinen og sætter den i 
gang, i stedet for at vente på, at ”de 
ansvarlige” gør det. Men så kan man 
komme til at vente længe, for det gør 
de ikke.  

”Tingene skal fungere”, siger Johan. 
”Der skal være lys i samtlige 
lamper. Skal man skrive sig ind i 
roprotokollen, så står der ofte, 
at båden er let skadet. Tit er 
det jo bare en lille bitte ting, 
der mangler. Hvorfor laver 
man den ikke på stedet, 
når man konstaterer 
det?” 

Flere gange 
har Ronald 
gravet ned til 

stophanen for at få vand i Gåsehuset. 
Det er også ham og Johan, der pillede 
de gamle årestativer ned, da vi skulle 
have de nye bådelevatorer. 

”Tit er det nemmere og hurtigere – og 
billigere – at gøre det selv, frem for 
at bestille en håndværker,” supplerer 
han. 

Makkerpar  
De to har været medlemmer i DSR 
i en menneskealder, siden 1966 for 
Ronalds vedkommende og 1976 for 
Johans. Nu er de begge pensionerede 
fra deres ingeniørjobs – og tilbringer 
rigtig meget tid i klubben – udover 
deres roning. Somme tider lidt for 
meget, mener Ronalds kone.  

Johan har været kasserer siden 1986. 
Ronald og han er begge meget aktive 
i orienteringsløb-sektionen, hvor de 
sammen arrangerer kæmpestore løb 
for adskillige hundrede mennesker 
– og hvor Ronald har været 
formand siden 1972. 

”Det er sjovere at være to 
om tingene,” siger Ronald. 
De to rovenner har 
opbygget et venskab 
og et makkerpar 
gennem deres 
mange år 
 i klubben. Og 
de supplerer  
hinanden 
godt. 

JEM & FIX I DSR
Ejerskab  
En ting er at påtage sig et større 
ansvar for en betroet post, det 
være sig rochef, kasserer, 
formand m.m., men hvad 
med alle de små dagligdags 
frivillige handlinger, der 
gør, at vi trives og føler, 
at klubben er et rart 
sted at komme – og 
ikke en beskidt 
rodebutik, hvor 
alt sejler. 

Hvad skal 
der til 
for at 

Af Gunvor Bjerre

engagere folk i klubben, så de ikke 
bare betragter den som en anden 

form for fitnesscenter, hvor 
denne ”nogen” kommer og 

rydder op efter én? 

”Ejerforhold,” siger Johan 
med eftertryk. ”Det 

handler ikke om, at 
folk har travlt, og 

derfor ikke kan nå 
at gøre noget.  

Man skal føle, 
man har et 

ejerforhold 
til 

klubben. Det er det vigtigste”.  

Men hvordan får man et ejerforhold 
til klubben, hvis man er ny og usikker 
og ikke aner, hvor værkstedet ligger 
– og om man overhovedet må gå 
derind? Hvordan føler man, at det er 
min klub? 

”Det er noget med at blive 
inddraget,” mener de to herrer 
samstemmende. ”At man fx kommer 
ind i et team og føler, at man hører 
til fællesskabet. Det er noget, alle har 
ansvaret for”. 

”Måske er det også ”arveligt”, 
supplerer Ronald. ”Hvis man har 
haft forældre, der tog initiativ, der 
var med i børnehavens eller skolens 
bestyrelse, der var engagerede, så 
smitter det af på børnene”. Det er 
der iflg. ham en undersøgelse, der 
har påvist. 

Inklusion 
Klubben har tidligere oprettet 

en ”Årets frivillige”- pris til 
en ildsjæl og nedsat et 

frivillighedsudvalg”, hvor 
man skulle diskutere, 

hvordan man fik 
medlemmerne til 

at lægge mere 
frivilligt arbejde 

i klubben. 
Ikke for at 

få ”billig 

arbejdskraft”, men mere ejerskab til 
vores fælles klub. 

Udvalget konkluderede, at det skulle 
være nemt og sjovt, at klubben skulle 
motivere medlemmerne til at deltage 
– og at frivillighed skal tænkes ind i 
løsningen af opgaver i DSR.  

Men kan man sætte sådan noget 
på formel? Ronald giver et bud. 
”Jeg tror, at det betyder noget, at 
man er et team, en lille gruppe, der 
har det godt sammen og holder 
hinanden til ilden – fx i forbindelse 
med bådvedligeholdet. Og at man 
er inkluderende og inviterer nye 
med ind i de fællesskaber, man har 
opbygget gennem længerevarende 
medlemskab. Der er jo mange, der 
gerne vil hjælpe”. 

Det koster ikke noget  
Men man behøver jo ikke at have 
hænderne skruet rigtigt på og at 
kunne håndtere en vinkelsliber 
eller en boremaskine. Det er tit 
småting, der lige stikker i øjnene og 
som kan ordnes i en håndevending. 
Tænde for opvaskemaskinen i 
medlemskøkkenet, fjerne en ulækker 
tallerken, som står og lugter, klippe 
visne roser af, samle en øldåse 
op. Det koster ikke noget – og det 
hjælper. Både på miljøet i klubben 
og ens følelse af ejerskab og 
medansvarlighed. Just do it! 

Hvem er den 
sørge for, at

”nogen”, som burde rydde op, og 
klubben ikke ligner en rodebutik?
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Kajakafdelingens to weekendture 
denne sommer gik først til Paul-
Eriks og Karins sommerhus i 
Tisvildeleje i slutningen af juni, 
senere til Roskilde Fjord. 

Første aften i Tisvildeleje fik vi 
badet, og de ivrigste deltagere 
tog en kajaktur i solnedgangen. 
Kajakkerne skulle bæres 143 trin 
ned ad trapperne på skrænten! 
Solnedgangen var forrygende, og 
der blev også tid til leg på Thomas’ 
paddleboard. 

Næste dag gik turen i kajak fra 
Tisvildeleje til Liseleje og retur i 
højsommervejr, sol, svag vind og 25 
grader. Frokostpausen blev holdt på 
den dejlige Liseleje strand. 

Tredjedagen gik turen fra Tisvildeleje 
til Gilleleje. Der var lidt kørsel, da 
det blev en envejstur.  Vi stoppede 
i Rågeleje og spiste frokost og is. 
Sommervejret på 25-28 grader, lyset 
og naturen på strækningen var utrolig 
smukt, og der var næsten vindstille. 

Sidste dag syntes vejrguderne, der 
skulle være lidt variation, og vi fik 
let til frisk vind fra NV, bølger og 
en regnbyge. Variation er godt, så 
surfskiene blev brugt til det, som 
de egentlig er beregnet til - at lege i 
bølgerne. Det var også sjovt at lære. 

Vi fik i løbet af weekenden trænet 
distance og teknik og fik et godt 
sammenhold og ikke mindst et ønske 
om flere af disse længere kajakture. 

Roskilde Fjord  
Den dejlige tur til Tisvildeleje førte til 
endnu en sommerhustur hos Majbritt 
Ekelund Jensen i Jyllinge fra torsdag 
31. juli til søndag 2. august. 

Majbritts hus ligger i anden række 
fra vandet ved Roskilde Fjord, hvilket 
gjorde, at vi kunne bære kajakkerne 
frem og tilbage til stranden. 

Overnatningen foregik i huset, 
telte i haven og terrassen, så der 
fortsat var opmærksomhed omkring 
Covid-19 anbefalingerne. Og igen var 

vejrguderne med os. Rigelig med sol, 
højsommervejr, vind og variation. 

Den hårdeste tur var anden dag på 
udturen mod Veddelev. Solen var 
med os, men ikke vinden, den var stik 
imod. Veddelev er ca. 3-4 km nord for 
Roskilde, og man kunne se Roskilde 
Domkirke i det fjerne. Undervejs nød 
vi vores medbragte mad, samt en is 
på den lokale campingkiosk. Og ih, 
hvor var vi stolte, da vi kom hjem 
efter en lang dagstur med modvind 
på hele udturen. 

Roskilde Fjord er meget smuk med 
masser af dyreliv, og fuglelivet på 
øerne er flere steder fredet. Vi havde 
en pause på en lille strand, hvor der 
nok var flere tusinde vildgæs et par 
hundrede meter fra os, og senere så 
vi mellem 300-500 svaner liggende 
ved en ø, som vi passerede i fjorden. 

Det var endnu en forrygende 
weekend med god mad, godt 
samarbejde, godt selskab og mod på 
flere kajakoplevelser. 

 

SOMMER-WEEKENDTURE MED 
KAJAKAFDELINGEN 
Sammenhold, super selskab, og spændende kajakoplevelser 

Af Karin Jönsson 

Københavns Kommune har igennem 
mange år haft en pulje, som hedder 
Klubhuspuljen. Den giver støtte 
til foreninger i kommunen og 
mulighed for at lave ombygninger 
eller tilbygninger. Den har dog 
været lukket ned på grund af 
anlægsloftet og vi havde skudt en 
hvid pil efter den. 

Da corona kom ind over landet, 
hævede regeringen kommunernes 
anlægsloft, og det gjorde så igen, 
at denne pulje med få dages varsel, 
blev åbnet op igen. Så det gik noget 

NU FÅR VI ET OVERDÆKKET 
UDENDØRS TRÆNINGSANLÆG

hurtigt med at se på, hvad vi evt. 
kunne/skulle søge om. 

Det stod hurtigt ret klart, at 
der, hvor der er størst pres på, 
er medlemmernes mulighed 
for at kunne lave styrke- og 
funktionstræning. Så det var det 
projekt, vi valgte at søge om. Vi fik 
lavet et budget, og kommunen har 
bevilget os 520.000 kr. 

Således får vi 7-9-13, inden 
vintersæsonen starter, et overdækket 
udendørs træningsanlæg, som 
kan aflaste efterspørgslen på 

Af Kasper Haagensen

styrketræning. Vi kigger dog på i 
hvilket omfang, vi kan bruge det 
i forbindelse med de coronakrav, 
som der er stillet. For det giver os 
pludselig lige godt 50 m2 ekstra plads 
at fordele træningen på. 

Det bygges som en veranda- 
konstruktion, med betongulv, som 
er dækket med gummiunderlag. 
Som udgangspunkt bygges selve 
konstruktionen først, inden vi 
beslutter hvilke funktioner, der skal 
sættes ind. Mere så vi ikke låser os 
selv for hurtigt fast. 



GEFION – EN AF 
DANMARKS SIDSTE 
DAMEROKLUBBER

En imponerende 
skytsgudinde, må man 
sige, at Roklubben 
Gefion er opkaldt efter.
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En imponerende skytsgudinde, må 
man sige, at Roklubben Gefion er 
opkaldt efter. Og noget tyder på, at 
det ikke er helt uden grund.

D’damer i huset på Strandvænget 
47 på Østerbro i København 
mangler ikke selvtillid. Formand Jytte 
Agergaard fortæller passioneret om 
klubbens historie, som begynder 
i 1940 som lejer af nogle lokaler i 
DSR’s værft ved Sundkrogen. Anden 
verdenskrig fik dog sat en stopper 
for aktiviteterne, da klubhuset blev 
bombet i 1943. Med hjælp fra bl.a. 
Kong Chr. X, bliver der opført et nyt 
klubhus på den nuværende adresse, 
som indvies 5. maj i 1945. Så i år kan 
klubben fejre 80-års jubilæum. 

Hvorfor en kvindeklub? Jyttes egen 
historie er, at for 7 år siden syntes 
hun, at hun trængte til at skifte 
sport mht. motion. Valget faldt på 
rosporten, og da hun ikke lige følte, 
at det også var en ny mage, hun 
var ude efter, fandt hun ideen om 
et medlemskab i en kvindeklub 
sympatisk, da det tilbød et frirum og 
fællesskab kun for kvinder. En anden 
form for frirum.

Gefion Roklub skiller sig ud fra sine 
naboer på Strandvænget ved ikke 
at være en opdelt klub. Dels på 
grund af størrelsen (de er pt. 90 
medlemmer) , dels fordi der ikke 
er fokus på aldersopdeling eller 
særskilte afdelinger, fx for elite eller 
ungdom. Det giver en anden, måske 
hyggeligere og sjovere oplevelse 
på tværs af forskelligheder, mener 
formanden.

90 medlemmer og et stort hus  
Hvordan klarer I det? Den 
nuværende renovering af 
klubhuset er finansieret gennem 
klubhuspuljen, der har en ekstra 
uddeling i år, idet anlægsstoppet 
i Københavns Kommune blev 

suspenderet i forbindelse med 
Corona-epidemien. Det har givet 
en velkommen fremskyndelse af 
renoveringsarbejder, bl. a. her på 
Strandvænget.

Rosport og ulvetimer  
Historien om medlemstallet er, at op 
til 70’erne havde klubben også en 
ungdomsafdeling, men i takt med at 

der bliver færre og færre unge 
mennesker i dansk rosport, kan 
nedgangen af medlemmer også 
mærkes hos Gefion. 

Klubben har de seneste år 
gennemgået en gentænkning 
af, hvilken klub ”man” ønsker, 
Gefion Roklub skal være. En del 
af filosofien er at få forynget 
medlemsgennemsnittet, som lige 
nu ligger på op mod +50 år, så man i 
fremtiden, på den lange bane, kan få 
påbegyndt et ungdomsarbejde. 

På den korte bane har ønsket om at 
tiltrække yngre kvinder – også dem, 
der har børn, vist sig at have båret 
frugt. På trods af at det umiddelbart 
kan tyde på at mors motionsaften 
og ulvetimer er en dårlig cocktail, 
ser første heat i den strategi ud til at 
lykkes. 

Design manual
Danske Studenters Roklub

DSR
Danske Studenters Roklub

Af Antonie Lauritzen

Foto og tekst af Antonie Lauritzen

”I Edda fra det 13. 
århundrede fik Gefion 
som morgengave 
af sin brudgom, 
sveakongen Gylfe, 
ret til al den jord 
hun kunne nå at 
udpløje fra hans land 
i løbet af én dag. Til 
at hjælpe sig avlede 
hun med en jætte 
fire sønner, som hun 
forvandlede til okser. 
Med sønnerne som 
trækdyr lykkedes det 
hende at pløje landet 
(Sjælland) ud i havet 
mellem Fyn og Skåne. 
Det hul hun efterlod 
i Sverige, er søen 
Mälaren.” 
Kilde: Wikipedia

Nu er det ganske vist!  
DSR har langt om længe 
fået en designmanual. 
Vores egen dygtige grafiker og 
fotograf, Christian Grønne, har 
stået for udarbejdelsen af vores nye 
visuelle identitet. Vel argumenteret 
for i den tilhørende forklarende 
tekst om hvorfor og hvordan. Vi 
har fået en rettesnor for, hvordan 
klubbens visuelle identitet skal 
formidles på tryk. Det være sig på 
vores standerflag, fremtidige blade, 
plakater, skilte, tøj, kander kopper, 
flasker, nøgleringe, mv, ja alt hvad 

der kan tænkes at skulle bære vores 
klublogo.

Og det er en rigtig god og 
kærkommen beslutning. Et logo 
styrker sammenhængskraften i 
klubben. Det er nationalflaget i et 
minisamfund.

Lanceringen af et nyt logo eller 
en opdatering af et allerede 
eksisterende, som det er i dette 
tilfælde, er derfor ikke nogen impulsiv 
beslutning, for der er meget at tage 
hensyn til.  Logoer er med til at 
angive tiden, vi lever i. Tænk bare på 
DSB med det ikoniske vingehjul og 
vores nationale verdensarv, den røde 
postkasse. Væk er de. Erstattet af 
nyt design og nye ejere, som ønsker 
noget andet. Til stor fortrydelse 
for dem, der nødig ser effekten af 
tidernes skiften i øjnene, og ønsker 
at verden forbliver, som den var i går. 
En verden, som vi tilsyneladende har 
glemt, var fuldstændig ligesom den 
er i dag:

Fuld af forandringer og udfordringer, 
sammenhold og splittelse.

Smag og behag  
Vores opfattelse af, hvad der er 
smukt eller ikke smukt, forankres for 
de fleste af os i vores reservoirer af 
nostalgiske følelser. Smag kan som 
sagt ikke diskuteres, og jo! - det kan 

den. Derfor er det så vigtigt, at vi har 
dygtige og veluddannede designere 
og grafiske kompetencer til at samle 
indtrykkene omkring et givent emne 
sammen. Skære igennem og skære 
fra samt tilføje og forbedre. 

Ændringer af design er et 
menneskeligt minefelt for en 
formgiver at bevæge sig i. Der vil 
altid være nogle, som føler sig trådt 
på, og modstanden mod det nye 
er stor, hvis man føler sig overset 
i beslutningsprocessen. Det er 
derfor, at vi har valgt en bestyrelse, 
som vi på vores vegne og i bedste 
demokratiske ånd, betror evnen til at 
tage de nødvendige og kompetente 
beslutninger for os, herunder 
beslutningen om, at DSR skulle have 
en designmanual. 

Noget som vi ikke har haft før og 
noget, som en klub som vores af 
den størrelse og vægt, som den har 
i den danske idrætsverden, ikke 
kan være foruden. I disse tider hvor 
logoer viser omverdenen mere end 
nogensinde, hvem du er. 

Nu er det så op til medlemmerne at 
huske, at vi har fået en designmanual, 
når I skal føre jer frem med bannere 
og hornmusik i klubregi. Den ligger 
klar til fri afbenyttelse på vores 
hjemmeside. 

Bestyrelsen har godkendt en længe ventet rettesnor  
for den grafiske del af DSR’s visuelle identitet

KLUBBENS NYE DESIGNMANUAL
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1. Aflæggelse af beretning

2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

3. Særlige forslag: 

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år

5. Valg af formand

6. Valg af kasserer  

7. Valg af sekretær  

8. Valg af materielforvalter

9. Valg af kaproningschef

10. Valg af instruktionschef

11. Valg af motionsrochef

12. Valg af sportschef for Svanemølleaktiviteter

13. Valg af kajakrochef 

14. Valg af langtursrochef

15. Valg af husforvalter 

16. Valg af to revisorer

17. Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport
18. Evt.

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. 
Forslag skal stilles skriftligt af stemmeberettigede medlemmer og skal være 
bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen.

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

Følg løbende med på www.danskestudentersroklub.dk for indkomne forslag og 
opstillede kandidater.

I DANSKE STUDENTERS ROKLUB 
(AKADEMISK OG POLYTEKNISK ROKLUB) 
FREDAG D. 20. NOVEMBER 2020 KL. 20.00



Bagside:
Foto: Kasper 
Haagensen
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 SEPTEMBER

 7. Mandag  Svanemøllematch

 8. Tirsdag kl. 10-13 Privat arrangement

 11. Fredag SPP afslutning i KR

 12.-13. Lørdag kl. 10 - søndag kl. 12 1. sal udlejet

 12.-19. Lørdag - lørdag Langtur på Douro Floden i Portugal AFLYST

 18.-20. Fredag-søndag DM Bagsværd Sø

 27. Søndag Orienteringsløb fra Gåsehuset

 

 OKTOBER

 9. Fredag Kulturnat ALYST
 10. Lørdag  Copenhagen Harbour Race
 9.-11. fredag kl. 16 - Søndag kl. 12 1.sal udlejet
 18. Søndag Orienteringsløb fra Gåsehuset
 24. Lørdag  Store Oprydningsdag
 25. Søndag Standerstrygning

  

 NOVEMBER 

 8. Søndag Orienteringsløb fra Gåsehuset
 20. Fredag kl. 20 Generalforsamling
 28.-29. Lørdag kl. 10 - søndag kl. 12 1. sal udlejet
 28.  Lørdag Sjællandsmesterskaber i ergometer, Næstved
 29.  Søndag Orienteringsløb fra Gåsehuset

 

 DECEMBER 

 5. Lørdag  Julefrokost
 13. Søndag  Orienteringsløb fra Gåsehuset
 

Tøjudvalg 
Andreas Sloth 
toejudvalg@
danskestudentersroklub.dk

Barudvalg 
Ane Yde Skaksen 
2616 8050 
baren@
danskestudentersroklub.dk

Kontingentkasserer 
Bente Kjøller 
 
kontingent@
danskestudentersroklub.dk

Husforvalter 
Hans Søndergaard  
2728 1191 
husforvalter@
danskestudentersroklub.dk

Langtursrochef 
Niels Bak Henriksen 
2639 0625 
langtur@
danskestudentersroklub.dk

Orienteringssektion 
Formand  
Ronald Clausen 
4588 5886 
ronald@brclausen.dk

Sportsrochef 
Samantha Robbins 
sport@
danskestudentersroklub.dk

Motionsrochef 
Lone Haulund Christensen 
motion@
danskestudentersroklub.dk

Kajakrochef 
Jesper Millung 
4050 0850 
kajak@
danskestudentersroklub.dk

Kaproningschef 
Mark Strange Hartsten 
3123 9721 
kaproning@
danskestudentersroklub.dk

Materielforvalter 
Ledig 
materiel@
danskestudentersroklub.dk

Instruktionschef 
Simone Krog Christensen 
6169 7043 
instruktion@
danskestudentersroklub.dk

Kasserer 
Johan Frydendahl 
2278 9917 
kasserer@
danskestudentersroklub.dk

Formand 
Kasper Haagensen 
4083 5535 
formand@
danskestudentersroklub.dk

Sekretær 
Marie Erika Busch 
2463 1681 
sekretaer@
danskestudentersroklub.dk

BESTYRELSENKALENDER

Vil du læse bestyrelsens referater, så 
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

Af Erika Busch og Birgitte Wraae Frydendahl m.fl.  

TJEK HJEMMESIDEN 
FOR AFLYSNINGER

Se de nyeste opdateringer på www.danskestudentersroklub.dk



DSR DSR 
Danske 
Studenters 
Roklub
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