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Tidligere på året udsendte vi
et særnummer i anledning af
75 året for afslutningen på 2.
verdenskrig. Her beskrev vi
DSR under besættelsen, og vi
kunne læse om en periode, der
er gået over i klubbens historie,
som noget helt særligt. Alle, der
var medlemmer dengang, har
kunnet huske de år.

Som eneste internationale events
blev EM for U23-roere afholdt
i Duisburg i september og for
Europas eliteroere over en lang
weekend midt i oktober i polske
Poznan. Hver og en behørigt iført
masker i alskens fantasifulde
udgaver.
Men intet er så galt, at det ikke
er godt for noget. Trods en trist
kaproningssæson fik DSR sin
første europamester i mændenes

singlesculler, da Sverri Nielsen
satte sine europæiske rivaler til
vægs og vandt guld i Polen.
Og nedlukningen gjorde os
pludselig bevidste om, HVOR
meget det sociale miljø i en klub
betyder.
Træningen har man måske
kunnet få andre steder, men
alle de hyggelige småsnakker
i omklædningsrummene, over
salatbaren, omkring klargøringen
af båden til en rotur, til kaffen
efter morgengymnastikken,
til standerhejsningen,
bådvedligeholdelsen, festerne,
kaproningerne, ja, til alt det, der
kitter os sammen ud over selve
roningen.
Alt det, der motiverer os til
at komme i klubben og på
trænigsbanerne, til at yde vores
bedste for fællesskabets skyld,
alt det, der giver livskvalitet.
Hvor har vi savnet det.
GB/LB
Tegning af Peter Munch

INDHOLD

INFO OM DIN KLUB
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.

Vi har levet med
rejserestriktioner, zoner,
afspritning, håndvask, aflysninger
af fester og begivenheder - og
ikke mindst med de forbandede
mundbind.

Vi modtager altid gerne tekster og
meget gerne billedmateriale til bladet, som sendes til:
bladet@danskestudentersroklub.dk

Redaktionen forbeholder sig ret til at
redigere i indsendte artikler.

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.

For os, der er medlemmer nu, vil
2020 også gå over i klubhistorien,
som et år, vi vil huske. Et
år hvor corona’en lukkede
klubben ned og satte en brat
stopper for utallige aktiviteter,
både træningsmæssigt,
konkurrencemæssigt …og socialt.

Forsiden: Maskerade
Sverri Nielsen til
EM i Poznan på vej
ud til indledende.
To dage senere blev
han Europamester
og skrev rohistorie.
Her får han hjælp af
sin træner Thomas
Poulsen.
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Sport i Coronaens tegn
Året vi helst vil glemme
Vi gennemførte det meste
Sprit og sport
Vi ser frem til både vinter og næste sommer
Imponerende mange kaniner og roretter
Alt det der ikke skete
To år uden en materielforvalter
Dagsorden for Generalforsamlingen
Plads til 115 på årets Generalforsamling
DM med påbud om masker, zoner og sprit
Skitur anno 2021
DSR’s kalender fra november 2020

Camilla Hessel Krog (tv) og Freya Hvass
skåler for sejren i årets SSP-turnering. Læs
sportsrochefens beretning side 14-15.
Foto Henrik Isling
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Formandens beretning

ÅRET VI HELST VIL

GLEMME
Hvis nogen troede, at 2020 skulle have
været et jubelår, som skulle toppe i
sommer med fejringen af 75-året for
Danmarks befrielse, OL i Tokyo og EM i
fodbold, hvor flere kampe skulle være
spillet i København, ja så var det skam også
planen. Lige indtil vi kom frem til marts, og
en vis coronavirus viste sit grimme ansigt i
Danmark.

Foto Tina Taul (s.4) og Gunilla Sommer

Vi skal se fremad
I et år som 2020, hvor vores
udfoldelsesmuligheder har været
meget indskrænkede, åbner der
sig en skattekiste af muligheder for
fremtiden. Og der er mange gode
emner at se og tage fat på.

Af Kasper Haagensen

Fra den ene dag til den anden blev
Danmark ganske simpelt lukket ned.
Helt ned!
Jeg kan huske, at jeg skulle ind i
roklubben for at hænge opslag op
om, at klubben nu var lukket ned,
og at der ingen adgang var. Der var
ingen biler på Lyngbyvejen. Det, som
mødte mig på Strandvænget, var
et mennesketomt klubhus. Hvilket
trist syn. Her går man som formand
og praler med, at uanset på hvilket
tidspunkt, man kommer i klubben, så
er der altid liv i træningslokalet eller
på 1. sal.

planlægningsarbejde i gang, specielt
for vores rochefer. Her skal komme
en stor opfordring til jer medlemmer
om at takke hver og en af dem næste
gang, I møder dem i klubben. Deres
indsats har været ”priceless”!
Da vi endelig kunne komme på vandet
igen, lå der stadig mange både med
bugen i vejret, som på ingen måde var
roklare. Niels Bak Henriksen tog med
jerngreb fat, og i løbet af 5-6 uger – og
med en masse gode medlemmers
store indsats – blev bådene klargjort,
så en nærmest normal sæson kunne
køre fra juli måned.

Jeg kan ikke beskrive med
ord, hvilket kæmpe stykke
arbejde, der nu gik i gang blandt
bestyrelsesmedlemmerne, hvor alle
tog fat. Vi skulle på vandet, så snart
muligheden viste sig på en forsvarlig
vis. Vi skulle samtidig passe på
hinanden.

Medlemsnedgang kunne være værre
Vores instruktører har også i år løftet
et stort stykke arbejde, selvom vi er
50 færre medlemmer i dag i forhold
til 2019. Det kunne have været meget
værre. Vores normale indtag af nye
medlemmer er jo netop i den periode,
hvor vi havde lukket ned.

Der blev holdt ugentlige møder
med planlægning, og da vi igen
kunne åbne stille op, gik et stor

Da vi genåbnede, var der over 50
personer på venteliste, parate til
at komme i gang. Der blev knoklet
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igennem, først i faste hold, siden i en
mere normal instruktion.
Kajakker et tilløbsstykke
Kajakkerne har også været lidt af
et tilløbsstykke i år. Der er kommet
mange nye til, og der er gjort et stort
stykke arbejde med at få instruktion
og tilbud til at køre. Vi indførte for
nogle år siden den mulighed, at man
kunne komme direkte ind som nyt
medlem på kajakinstruktionen. Det
er der en del, som har gjort i år. Der
er dog stadig mange af vores romedlemmer, som fortsat får kajakret,
for at kunne variere deres træning.
Langture har der ikke været mange af
i år. Dog har der været en del private
langture, som har lånt både rundt
omkring i Danmark. Vi kan håbe på, at
vi kan få flere langture til næste år.
Kaproninger har der også været
færre af, så Danmarks Rocenter har
i løbet af sæsonen forsøgt at invitere
til mindre stævner. Vi har prioriteret,
at der stadig har været træningslejre,
selvom der ikke har været mange
regattaer at træne op til.

De fleste af jer har sikkert allerede
været oppe på 1.sal og set vores
nyistandsatte veranda. Det har
længe været et ønske at få ”lægeværelset” lavet om, så det kunne
matche vores flotte festsal. Da vi
kunne fornemme, at der ville være
flere uger i træk, hvor der ikke kom
medlemmer i huset, gik vi hurtigt i
gang med renoveringsprojektet. Nyt
gulv, malede vægge og lofter, nye
radiatorer, som skulle skjules, og
meget snart også ny belysning. Nu
passer verandaen og vores festsal
sammen, og så kunne det måske
tænkes, at mange medlemmer går og
drømmer om at holde deres bryllup
eller fødselsdage i det nye istandsatte
rum.
Det næste, vi kommer til at kaste
os over, er køkkenet. Der bliver i
skrivende stund malet i køkkenet og
baren. Vi tænker dog, at vi godt kan
gå videre end dette. Vores ovn er
nedslidt og kommer til at skulle skiftes
ud i løbet af det næste år. Vi kigger
også på, om der kan laves et kølerum,
så vores køleskabe kan afskaffes.
Det vil give mere plads i køkkenet, så
dybfryserne i baren kan flyttes ud i
køkkenet. Der kan måske også laves
en dør direkte ind til baren?

Garderobeområdet bør desuden få en
kærlig hånd, så det ikke ligner et sted,
hvor glemte sager hober sig op, og
hvor ødelagte stole forsvinder hen.

endnu mere, for selv om man f.eks.
ror med på et motionstilbud, så har
man stadig brug for at blive teknisk
bedre.

Fornyelse af rotilbud
I bestyrelsen ser vi hele tiden på, hvad
vores medlemmer ønsker, og hvordan
vi på bedste vis kan imødekomme
nye medlemmer med et bredt
kvalitetstilbud. Lad os allerførst
slå fast: Der er rigtigt meget, som
fungerer supergodt allerede i dag.

Vigtige spørgsmål
Derfor kunne det være dejligt at få en
fast tekniktræner til at varetage denne
tjans, måske en gang om ugen eller
hver fjortende dag? Det er måske også
værd at overveje, om der skal være
forskel på coastal- og inriggerroning?
Der er en naturlig forskel ved at ro
med en eller to årer, men når det
kommer til brugen, bør der måske
ikke være en forskel? For burde man
ikke lige så godt kunne få instruktion
direkte i coastal som i inrigger? Bør
vi have både et kaproningstilbud for
inrigger og coastal? Bør det ikke blot
hedde kaproning fra Svanemøllen?

Motionsroningen, som Marlene
Evensen fik givet vinger, og som Lone
Haulund flot har fået til at blomstre,
er et kæmpe aktiv i dag. Ronald får
hver morgen 5-15 morgenfriske
medlemmer ud kl. 7 fra roklubben,
og ved lidt blæst går turstart fra
forposten.
Anna Layborn og Marianne Stæhr
Olsen samler flere medlemmer end
nogen sinde til Puls og Program,
Andreas Sloth fylder vores udvidede
coastal-park op med medlemmer,
som ønsker at ro med to årer på
Øresund. Bøg Mosgaard træner godt
igennem på inriggerkaproningen – til
trods for, at der ikke rigtigt er nogle
kaproninger for tiden. Tor Hoyer
Rasmussen og Svend W. Frydendahl
fik sat gang i racerkanin. Endelig fik
Birgit Pontoppidan og Jesper Millung
styr på pingvinerne og tirsdags-løbene
fra Hellerup.
Så det går rigtigt godt i DSR. Vi tror
dog på, at vi kan spidse blyanten

Puls og Program har i år haft et godt
samarbejde med coastal-roerne, og
der har været stor interesse for, at der
også ros i coastal på PoP.
Jeg har ikke svarene på disse
spørgsmål, men det er vigtigt for
mig som formand at vise klubben
frem med et samlet tilbud til vores
medlemmer, som ikke er alt for
fragmenteret. Ligesom det er vigtigt
for mig som formand at sørge for, at
der stadig er en læringskurve for alle,
som har lyst til at lære mere, også
efter instruktion.
Lad 2020 været året, som vi har
lært en masse af, og så ser vi
forhåbningsfuldt frem mod 2021.
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Kajakrochefens beretning

Husforvalterens beretning

VI GENNEMFØRTE DET MESTE

SPRIT OG SPORT

Det var en svær sæsonstart med aflysninger midt i marts
på grund af Corona.

Der er købt mere sprit ind på et halvt år, end
der er solgt i baren de sidste 50 år.

Af Jesper Millung

Af Hans Søndergaard

Sæsonstarten var svær, da alle
planer måtte aflyses midt i marts
på grund af coronavirus. Vi fik dog
startet kajakinstruktion midt i juni,
kun en måned forsinket i forhold til
normalt.
Pingvinerne havde træning to gange
om ugen og endte således med at
få kajakret i slutningen af juli som
sædvanlig.
Pingvinerne har udover de normale
ture ved Svanemøllen, også været
på ture i Københavns havn, op
ad Furesøen fra Træningcenter
Bagsværd, og ned ad Mølleåen fra
Lyngby til Strandmøllen med pitstop
hos Kasper.
Langture
Vi havde i år tre dejlige langture. Den
første var en forlænget weekendtur
til Tidsvildeleje, hvor vi overnattede
i Karin og Paul-Erik’s dejlige
sommerhus. Vejret havde vi med
os, i form af højsommervejr med 28
grader og vindstille. Vi kunne pga af

det gode vejr padle de vidunderligt
smukke strækninger langs
Nordkysten på fladt vand. Det var
helt eventyrligt, og virkede nærmere
som om vi var under sydligere
himmelstrøj med den klare himmel
og de høje temperaturer.
Den næste langtur gik til Jyllinge,
hvor vi overnattede hos Majbritt. Det
var også en forlænget weekendtur,
og vi havde igen højsommervejr
med høj sol, dog denne gang med
noget vind. Roskildefjorden er
et smukt rofarvand, med meget
dyreliv som holder til i de forskellige
naturreservater. Vi havde nogle
meget fine ture imod syd mod
Roskilde, og nord mod Frederikssund.
Den sidste langtur var kanin/pingvin
langturen til Vordingborg, som pga
for kraftig vind, for pingvinernes
vedkommen blev ændret til en fin
dagstur fra Træningcenter Bagsværd,
via Mølleåen, og op over Furesøren
til Furesøbad og retur. Her kunne

vi padle beskyttet for vinden på
den vestlige side af søen på helt
fladt vand, og holde en velfortjent
frokostpause ved Furesøbad, før vi
begav os hjemad igen.

og turneringer blev aflyst pga
coronavirus. Træningen blev sat på
pause i marts, dog startede juniorne
hurtigt op igen med virtueltræning
over computer hjemmefra.

Konkurrencer
Svanemøllematchen gik godt, DSR
vandt igen den samlede kajakpokal,
begge pingvinløb og øvede herrer.

Da voksen- og juniortræning
startetde igen, var det med
forholdsregler på maks 4 pers på
banen, hvilket ikke er ideelt til at
spille kajakpolo.

En mindre skare har som sædvanlig
konkurreret hver tirsdag i Hellerup
handicapløbet. Banen er 5,5 km
lang, og de hurtige får forsinket
deres start med et tidshandicap.
Handicapløbet er normalt 20 løb,
hver tirsdag fra slutningen af april til
midt i september. I år startede vi først
midt i maj.
DSR løb af med pokalen for
den samlede placering, som
undertegnede vandt.
Kajakpolo
Kajakpolo havde en temmelig stille og
rolig sæson, da næsten alle stævner

Sprit og sport går normalt ikke
hånd i hånd, men 2020 blev året,
hvor det skete.
Som formanden konstaterede, er der
købt mere sprit ind på et halvt år, end
der er solgt i baren de sidste 50 år.
Heldigvis foregår træningen selv under flere restriktioner om

Danmarks Turneringen blev denne
sæson afholdt splittet op i små
turneringer over hele landet,
for ikke at overskride maks
forsamlingsforbudet. DSR
herrer endte i den bedste
danske række i ligaen.
Damerne fik en 3. plads,
og DSR’s juniorhold
”Pink Swans” fik en flot
3. plads i U18 rækken.
Desuden fik DSR
spillet et nyt hold op i
2. divisionen i DT.

Snart vil Verner Pantons lille flower
pot kaste sit rolige lys over bordene
og forhåbentlig indbyde til endnu
mere brug af lokalet. Og spotlys vil
fremhæve de historiske skulpturer på
væggene.
Mulighed for mere udendørs træning
på land har længe været efterspurgt.
Derfor vil der, i området bag
kajakskuret, etableres en overdækket
terrasse med underlag af gummi
til træning. Terrassen vil
kunne bruges både til
styrke, ergometer og frie
kropsøvelser afhængigt
af behov og årstiden.
Foran terrassen vil
der desuden blive
lagt et underlag til
udendørstræning.
Dette nye
træningsområde
vil stå
færdigt - efter
planen - inden
vintersæsonen for
alvor begynder.
For medlemmerne
er det mindre synligt,
at køkkenet nu er under
renovering, så Rasmus får
bedre forhold at kokkerere
i. Det er velfortjent.

brandbar atmosfære - i ”good spirit”
- og ingen gnister har antændt andet
end ønsket om bedre form og gode
resulter.

Jesper Millung himself (forrest) som deltager i Svanemøllematchen. Foto Lars Bundesen
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Under nedlukningen blev verandaen
istandsat. Det gamle blå (bølgende)
vinylgulv blev erstattet af stave af
egetræ, så der nu ligger et hårdt lyst
parketgulv - rammet ind af antik
Københavnerblå på endevæggene.
Det sender både lys og lyd lidt
livligere rundt i rummet. Så vi har en
veranda, hvor udsigt og mad nu kan
nydes - uanset om der kigges ud eller
ind – så at sige.

Som hvert år har håndværkere især VVS - været hyppige gæster i
bygningen. Den flittige brug af bad
og toiletter, samt bygningens alder,
skjuler sig ikke, og de kommende år
vil der sikkert være behov for mere
gennemgribende renoveringer ude
såvel som inde.
DSR-klubbygningen er en fantastisk
smuk ramme for rosport, kajak,
kajakpolo, styrketræning, skitræning,
gymnastik, ballet og yoga. Den er
heldigvis brugt af flere og flere.
Vi skal alle sammen huske at passe
på den.
Foto Lars Bundesen
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Motionsrochefens beretning

VI SER FREM TIL BÅDE VINTER
OG NÆSTE SOMMER
Roning i tidsslots, afspritning, afstand og faste små hold
blev hverdag for motionsroerne i denne sæson. Men vi
kom ud og ro og kom også på langture i Danmark. Og vi
nåede en vinsmagning, inden det hele lukkede ned.

Af Lone Haulund/Foto Karin Jønsson
Foto Steen Knudsen

Foto Karin Jønsson

Af Lone Haulund

2020 er ikke forløbet helt,
som jeg havde forestillet mig.
Motionsudvalget havde lagt
mange planer for forårs- og
sommersæsonen. Vi havde planer
om fælles ture, både de traditionelle
og nye tiltag, grillaftener og sociale
arrangementer. Men ak og ve – så
gjorde en virus sit indtog.
Det startede ellers godt sidste efterår.
Vi fik gang i ergometerroning for
motionsroerne hver søndag. Det blev
muligt, da instruktionsudvalget ikke
længere ønskede at have hold for
”let øvede”. Vi kunne derfor få den
ledige tid søndag formiddag. Med en
tilslutning på 15–22 personer var der
næsten fuldt hus hver gang. Så tak til
Peder Juhl Madsen, Steen Knudsen,
Tina Voer og Peter Dahlgaard, som
på skift lagde træningsprogram og
agerede trænere. Også en særlig
tak til Bøg Mosegaard, som var
gæstetræner fire søndage, hvor
motionsroerne bl.a. blev introduceret
til at ro i slides.
Brætspil og vinsmagning
Vinteren bød på sociale
arrangementer. Der blev afholdt
en aften med vinsmagning. Holte
Vinlager fortalte med kyndighed om
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en række vine, og smagsprøverne var
ganske gode. Derudover blev der
arrangeret en søndag eftermiddag
med masser af brætspil, kage og sjov,
hvilket tiltrak både børn og voksne.
Skrap nedlukning
Nedlukningen af klubben i marts
betød, at vi som klub for alvor blev
sat på prøve. De meget skrappe
restriktioner og forsamlingsforbud
ved kun 10 personer blev en
udfordring. Det betød, at der måtte
omrokeres på ugeplanen.
Motionsroningen blev flyttet fra
mandag og onsdag til tirsdag og
torsdag. Medlemmer, der gerne
ville ro, skulle nu inddeles i små
hold á højst seks personer, som så
måtte ro sammen. Medlemmerne
skulle melde sig til på det
træningstilbud, hvor de mente, de
hørte hjemme. 49 medlemmer valgte
motionsroningen, og jeg skulle så
fordele medlemmerne på hold. Det
blev til 10 hold, hvor de tre hold var
morgenroere. Der var nu roning i
faste tidsslots à to timer tirsdag og
torsdag samt hver morgen. Det var
en svær øvelse at tilgodese alles
ønsker, men det lykkedes de fleste
hold at komme på vandet.

Lysere tider
Ved sommerens start i juli så det
lysere ud, de faste rohold blev
ophævet, og vi kunne igen indkalde
til roning via Groupcare. Vi har fortsat
med at mødes fast tirsdag og torsdag
kl.17.30 til motionsroning.
Det har fungeret godt og der har
været stabilt fremmøde på 10–15
roere. Det har været en god blanding
af meget erfarne roere og helt nye
fra i år. Særligt tak til de erfarne
styrmænd, som har bakket op om
motionsroningen, for uden jer var
det ikke muligt at så mange af de nye
kunne komme på vandet.

Diana Luthman i solopgang. Foto Gunilla Sommer

På grund af nedlukningen i foråret
og det fortsatte forsamlingsforbud,
blev det meget svært at afholde de
planlagte grillaftener. Det var også
i lang tid tvivlsomt, om der kunne
afholdes kanindåbsfest i år. Men da
det i starten af august alligevel blev
muligt at samles op til 100 personer,
kunne festen holdes. Det blev dog
med restriktioner – afstand, sprit på
bordene (ikke drinks) og ingen dans.
Alle var dog glade for, at der trods
alt kunne holdes en fest med god
mad, festsang, taler og højt humør. Vi
takker alle for at bidrage til den gode
stemning.
Åbne tilbud
Noget af det vigtigste for mig som
motionsrochef, er at være med til at
skabe muligheder for at komme på
tur, både korte og lange. Det uanset,
om man er ny i klubben eller har
været med i årevis.
Det er vigtigt, at der er åbne
tilbud, som man kan melde sig til.
Motionsudvalget har i denne sommer
arrangeret dagstur til Rungsted,
sensommertur på Furesø med
udgangspunkt i Holte Roklub samt
fællestur med kajakafdelingen til
Skovshoved. Jeg er derfor også glad
for, at Søren Bech Hansen igen i år

har arrangeret seks søndagsture i
konceptet ”nak en skalp”, hvor der ros
mindst 50 km til et af yderpunkterne
i vores daglige rofarvand. Det er for
dem, der kan lide at ro langt, og det
har bl.a. givet ture til Sletten, rundt
om Amager samt øst om Saltholm.
Også tak til Niels Elgaard Larsen
som har taget initiativ og inviteret til
flere ture i løbet af sommeren, samt
de øvrige, som har slået ture op på
Groupcare.
Morgenroningen har igen i år haft
stor tilslutning, hvor Ronald Clausen
har stået for den daglige indkaldelse
og organisering. Der er en fast kerne
af roere, der kommer jævnligt, nogle
næsten dagligt, og dertil kommer en
del, som har muligheden en gang
eller fem i løbet af sæsonen. Der
er noget dragende ved at sidde på
vandet og opleve morgensolen og
den særlige morgenstemning, hvilket
tiltrækker mange. Morgenroerne
mødes hver hverdagsmorgen kl.6.58
og ror en times tid. Herefter er der
kaffe og morgenbrød på terrassen.
Fast vinterroning
Vi er nu på vej ind i den
nye vintersæson, og vi har i
motionsudvalget allerede planlagt
flere aktiviteter.

Vi har nogle nye tiltag, og vi er
spændte på, hvordan de modtages.
Vi starter med fast vinterroning hver
lørdag formiddag, hvor vejret tillader
det. Derudover har vi en række
vandre-/gå-ture på programmet. Vi
forventer også at fortsætte succesen
fra sidste år med ergometerroning,
men det afhænger af, om vi kan
afvikle træningen på forsvarlig vis i
forhold til corona.
Vi kommer også til at tilbyde nogle
sociale arrangementer bl.a. en aften
med tapas og vinsmagning.
Vi kan sagtens være flere
Hvis du læser dette, og tænker at du
har en god ide til et arrangement
eller en aktivitet, så henvend dig til
motionsudvalget. Der er altid brug
for nye input.
Motionsudvalget er et lille udvalg,
som foruden mig selv består af Lars
Bundesen, Anette Frost, Tina Voer og
Marlene Evensen. Vi kan godt være
flere, så hvis du kunne tænke dig at
være med til at lave arrangementer
på tværs af klubbens øvrige tilbud,
så sig endelig til.
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Instruktionsrochefens
beretning

Eftermiddagen startede vanligt med,
at kaniner og pingviner blev rystet
sammen ved at løse opgaver og
deltage i konkurrencer på poster
i og omkring klubhuset. Til selve
dåben ankom Fru Kong Neptun og
hendes følge troligt. Med bind for
øjnene blev kaniner og pingviner
ført gennem en labyrint med
overhængende fare for at blive
overhældt med vand frem til Fru
Kong Neptun, som døbte hver
enkelt inden den obligatoriske tur i
baljen. Et halvt hundrede kaniner og
pingviner kunne herefter kalde sig
for roere og kajakroere og fejre det
med et glas bobler.
Vinterinstruktionen 2020/21
Med indtræden i oktober, og mens
de sidste kaniner får deres roretter
i hus på skæve instruktionsture,
starter vi ergometerinstruktion op
for nye medlemmer. Instruktionen
vil ligge om søndagen kl. 11, og her
vil helt nye medlemmer få mulighed
for at komme i gang med roningen.
Instruktion 2021
I instruktionsudvalget vil vi hen over
vinteren se på, hvordan vi kan løfte

niveauet på vores instruktion. Målet
er, at vores kaniner skal have et solidt
teknisk niveau, når de er færdige med
instruktionen, så de endnu lettere
kan indtræde i klubbens øvrige
tilbud bagefter. For at nå målet,
vil vi arbejde for at supplere vores
instruktørkorps med flere teknisk
dygtige instruktører og få afholdt en
instruktøraften, hvor vi kan målrette
og strømline vores instruktion
(instruktøraften 2020 måtte desværre
aflyses på grund af corona).
Styrmandsuddannelse
Med det primære fokus på årets
kaniner har der været lidt mindre
fokus på at få uddannet styrmænd.
Heldigvis er der mange engagerede
styrmandsaspiranter og instruktører
i klubben, som har taget teten,
og det er resulteret i, at to hold af
styrmandspraktik er blevet afholdt
sammen med to teorikurser – ét
i foråret og ét her i efteråret. Det
har resulteret i 14 nyuddannede
styrmænd og mulighed for at få
uddannet endnu flere i 2021.
Over de senere år er ny rettighed
blevet populær: coastalret. Der er

Fra venstre Amit Bar, Guillermo Calderon, Tuuli Kasso og Lars Bo Pedersen, der løser instruktionsøvelsen til årets kanin- og pingvindåb.

IMPONERENDE MANGE
KANINER OG RORETTER
Af Simone Krog Christensen/Foto Henrik Isling

Årets organiserede instruktion på
vandet sluttede med udgangen af
september. Svanemøllematchen
er overstået, og vores kaniner
klarede det fremragende i den
årlige nabodyst.
Over hele linjen har årets kaniner
vist stort engagement og velvillighed
til at tilpasse sig de forhold, som
instruktionen har været underlagt. I
alt har vi haft 113 kaniner og tildelt
78 roretter, hvilket må siges at være
imponerende i denne særlige sæson
med coronanedlukning. En stor tak
til vores dedikerede instruktører
for at bidrage til det. Mens antallet
af kaniner, som har påbegyndt
instruktion, den seneste årrække
har været faldende, så har andelen
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af kaniner, der har fået roret, til
gengæld været stigende: i 2020 har
hele 70% fået roret! (i 2019 var det
65%, hvilket var pænt højt).
Efter at klubben åbnede op oven
på coronanedlukningen primo maj,
startede vi som noget nyt, (vi skal
vist tilbage til 80erne, før det sidst
har været brugt i DSR) sæsonen med
instruktion i faste bådhold i 2ere.
Det lykkedes os i dette set up at få
godt 30 kaniner med 15 instruktører
på vandet; hvoraf de fleste var
vinterstartere. Vi oprettede også som
noget nyt en venteliste for potentielle
nye medlemmer, så vi, efterhånden
som vi fik plads på instruktionen,
kunne optage nye medlemmer. Da
der i juni blev åbnet fuldt op for

klubben og instruktionen, lykkedes
det i løbet af en lille måneds tid at få
afviklet ventelisten, og vi har siden
kunnet optage medlemmer og afvikle
instruktionen som vanligt.
Kanin- og pingvindåb 2020
Kanin- og pingvindåben gennemgik
i 2020 en forandring. Væk var
skærsilden – til gengæld var der
vand og bobler. Tiden var løbet fra
nogle af de gamle skikke i dåben:
eksempelvis indsmøring og dypning
i diverse madvarer. Dåben skulle
vendes fra noget, som kunne opleves
ydmygende, til en overvejende
festlig begivenhed. Måske er det en
af grundene til, at vi i år kunne se et
stigende antal deltagere i dåben på
trods af færre kaniner.
Kursus i styrmandsteori i september. Astrid Munksgaard viser rundt i DSR’s rofarvande

stor interesse for at ro coastal, og
alene i 2020 har otte erhvervet
coastalret (tidligere svavaret). Til
gengæld er der ikke uddelt scullerret
i 2020. Scullerinstruktionen har
været trængt i baggrunden af
bl.a. interessen for coastal og
den omstændighed, at den årlige
Hjelmsjölejr måtte aflyses som følge
af coronaen.
Uddannelses- og
rettighedsstruktur
De sidste par år er det ikke
gået ubemærket hen, at vores
uddannelser og rettighedssystem
har nogle forskellige udfordringer.
Medlemmer af Instruktionsudvalget
har derfor taget initiativ til at få
igangsat et arbejde, som skal
kigge på en revidering af såvel
uddannelser som rettigheder.
Der er således blevet nedsat
en arbejdsgruppe bestående af
medlemmer fra de forskellige
afdelinger af klubben og ledet
af Instruktionsudvalget, som
forhåbentligt i løbet af næste forår
kan præsentere nogle opdaterede
rammer for klubben.

Sverri Nielsen på vej i finalen i Poznan

Kaproningschefens beretning

ALT DET DER IKKE SKETE
Af Mark Hartsteen/Foto Lena Baden

Alle beretninger i år er
mærkede af den igangværende
pandemi. Alligevel må jeg som
kaproningschef sige, at det er
mærkeligt at skrive en beretning
om noget, der ikke rigtig er sket i
år.
I skrivende stund venter vi på den
første regatta for seniorer og håber
på, at man kan afholde et DM, så man
trods alt kan have et resultat stående
ved sæsonen 2020.
Det startede ellers godt tilbage i
vinters med masser af fine resultater
ved ergometer-DM, særligt skal
nævnes, at Sverri S. Nielsen og Emil
Espensen begge forsvarede deres
mesterskaber, for Sverri endda i ny
mesterskabsrekord 5:44.3 for de
2000 m.
Igennem februar fortsatte sæsonen
egentlig som normalt, der blev
lagt planer om regattadeltagelser
og træningslejre, og vores
landsholdsroere i Danmarks Rocenter
tog på træningslejr til Portugal som
vanligt for at forberede sig til OLkvalifikationsregattaer og OL.
Aflysningerne tikkede ind
Men så kom bomben, og
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aflysningerne begyndte at tikke ind,
i takt med at flere og flere lande blev
alvorligt ramt af corona. Det er vist
ingen hemmelighed, at denne sæson
har været en af de mest udfordrende,
man har kunnet tænke sig, for de
fleste af vores roere. De, der har
haft fri fra studier og arbejde for at
forberede sig optimalt, har hurtigt
måttet omstille sig til et nyt normalt
unormalt liv.
I løbet af forsommeren begyndte
tingene dog at komme så meget
under kontrol, at en vis følelse af
normalitet har kunnet genfinde
sig. Igennem juni og juli måned
kunne man i dansk roning
holde små lukkede regattaer og
træningssamlinger for de roere,
der skal udgøre stammen på
landsholdene mod OL 2024. Her
har DSR som vanligt været rigt
repræsenteret.
Det blev også muligt for os i
DSR, takket være stor hjælp fra
Ratzeburg og Friedrichstadt roklub
i Nordtyskland, at afholde mindre
træningslejre for vores U23-elite.
Denne ledte op til deltagelse for
otte af vores roere og fire af vores
trænere ved U23-EM i Duisburg. Her

blev det til et mindre gennembrud for
Mathias Heldbo i singlesculler med
en sejr i B-finalen (7. plads totalt).
Derefter ventede vi så alle spændt
på det EM i roning, der skulle give de
første indikationer på, hvor meget
styrkeforholdene har flyttet sig, når
vi går ind i den vigtige OL-sæson
2021. DSR var rigt repræsenteret på
det danske rolandshold – nogle af
vores roere slås hårdt for at få en af
de eftertragtede pladser, andre er
sikre kort eller måske endda blandt
de største danske medaljehåb ved
legene.
EM Guld
Sverri blev den helt store vinder. Han
fejede al modstand af banen i en tæt
finale og vandt guld. Det er klubbens
og Danmarks første europamester i
mændenes tunge singlesculler.
Lærke Rasmussen og Christina
Johansen måtte nøjes med en
4. plads til EM i W4-, mens Emil
Espensen (med Oscar Petersen,
Bagsværd) i LM2X fik en 2. plads i
B-finalen.
Det bliver spændende at følge
Emil i LM2X og Nikoline Laidlaw i
dameenåres roning, som begge

Christina Johansen og Lærke Rasmussen på vej ud til indledende i Poznan i W4-

kommer til at kæmpe om de sidste
billetter til OL igennem foråret 2021.

magter for at starte et nyt kapitel i
kaproningsafdelingen.

Til DM, som var en noget amputeret
affære med masser af aflysninger
og Corona-restriktioner, toppede
Sverri sæsonen af med danske
mesterskaber i M1X, M2X (med Emil)
og M4X.

Klar til at tage imod unge roere
Mange træner allerede meget
og er gået kaproningens vej,
men vi bliver aldrig mange nok!
Det hed det fra klubbens store
koryfæer som Gudmund Schack
og Dr. Mathiesen, og med coastal,
organiseret kaproningstræning
for universitetsroere og et nyt
rekrutteringsprojekt har klubben
sjældent haft bedre mulighed for
at tage imod unge mennesker, der
gerne vil prøve sig selv af.

DSR vandt desuden DM i W4X, W8+,
W2-, W4- og Inrigger M4+
Store planer stod stille
Da jeg besluttede mig for, at jeg
virkelig ville gå efter og gå ind i at
blive kaproningschef, var det, fordi
jeg så en unik mulighed for at få
afdelingen til at vokse til noget større
og bedre. Mange projekter lå allerede
nærmest klar til at blive skudt
ordentligt i gang, og flere
dygtige roere og trænere
havde meldt sig på banen
til en indsats for at tegne
satsningen i dansk roning
frem mod OL 2028 i DSR.
Som bekendt er det ikke
gået helt efter planen.
Et skoleprojekt har
måttet stå stille, et talentrekrutteringsprojekt nærmest
det samme. Alligevel har DSR
ved DM for universitets- og
juniorroere for første gang i
mindst 15 år formået at stille
en otter for universitetshold.
Det begynder også at røre
på sig i vores rekruttering.
Planerne er lagt, og vi venter
kun på ”go” fra de højere

Til sidst i denne beretning vil jeg
gerne takke alle dem, der gør det

Sverri interviewes af TV2 efter DM

muligt at ro kaproning i DSR, alle
trænerne og dem, der får det til
at gå op, når det ikke helt hænger
sammen, dem, der skriver om
kaproning og kommer og hepper
på kaproerne (når det kan lade sig
gøre), og alle roerne, der har vist stor
omstillingsparathed og hjælpsomhed
hele denne udfordrede sæson.
Kaproningsafdelingen står således
særdeles stærkt på vej ind i sæsonen
2021, som tegner spændende både
for DSR og for hele rodanmark. Tak
for sæsonen 2020 og godarbejdslyst i
den kommende sæson.
Artiklen er blevet redigeret af redaktionen, da
beretningen er skrevet før EM i Poznan og DM
i Bagsværd. Vi har tilføjet lidt om begge dele.

Emil Espensen (th) og Oscar Petersen fra Bagsværd Roklub efter start i B-finalen ved EM I Poznan

Sportsrochefens beretning

SEJE FRIVILLIGE OG TRÆNERE
Af Samantha Robbins

Når jeg sidder her og tænker
tilbage på min tid som
sportsrochef, er det nemt
udelukkende at fokusere på de
udfordringer, vi har haft i 2020.
Verden blev ramt af en pandemi,
som lukkede ned for alt, og vores
kære klubhus, som plejer at
summe af aktivitet, var helt stille
i næsten to måneder. På grund
af forsamlingsforbuddet kunne
medlemmer, i vores træningstilbud,
i flere uger ikke træne sammen,
som de plejer. Man fik jævnlige
mavepustere for hver konkurrence,
som blev aflyst: først var det CoastalVM i Portugal, så var det de første
runder af SPP, Coastal-DM i Odder,
og senest vores alle sammens
yndlingsregatta Copenhagen Harbour
Race.
Men der skete også rigtig mange
spændende og gode ting i år, og det
vil jeg bruge resten af min beretning
til at fokusere på!
Vi kom endelig på vandet!
Efter mange timers møder og
tusindvis af mails med de øvrige
rochefer, lavede vi en plan for endelig
at sparke udendørssæsonen i gang.
Det startede med de mindre bådtyper
og i små faste hold. Med utallige
excel-ark og reservationssystemer
formåede vi at holde antallet af
roere på bådpladsen på et minimum.
Træningstilbuddene kom for alvor i
gang, da forsamlingsforbuddet blev
sat op til 50, og der var brede smil
over hele bådpladsen og en meget
lettet sportsrochef.
Udvikling og nye tider
Puls og Program, vores største hold
i Svanemøllen, er igennem de sidste
par år vokset enormt meget. Det
skyldes udelukkende de to dygtige
trænere, Marianne Stæhr og Anna
Laybourn. Trænerparret har med
deres store indsats og gejst for roning
vist, hvor vigtig en engageret træner
er – og hvor heldige, vi er i DSR at
have så mange dygtige trænere.
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Da jeg mødtes med Anna og
Marianne tilbage i marts for at snakke
om deres ambitioner og ønsker til
den kommende sæson (ironisk nok,
den samme aften hvor Danmark blev
lukket ned), snakkede vi om, hvordan
vi får gang i coastalroning på PoP.
Efter et par måneders forsinkelse
kom vi i gang med et meget vellykket
projekt, hvor de erfarne coastalroere
brugte et par weekender på at lære
PoP-roere op i at håndtere og styre
coastalbådene. Vi har nogle gange
en tendens til at holde os til vores
egen lille kreds her i klubben, så da
jeg så coastal- og PoP-roere mixe
sammen på bådpladsen, blev jeg
en meget stolt sportsrochef. Og
nu kan PoP’erne nemt sende flere
coastalbåde på vandet hver aften!
Medaljer i coastal
Udover deres frivillige indsats med at
instruere andre i coastalbådene, har
coastalholdet også haft en produktiv
sæson. Trods mange aflyste
konkurrencer, fik holdet stadig høstet
en del medaljer ved Nordsjællands
Coastalregatta i Humlebæk. Jeg
vil gerne rose trænerne Andreas
Sloth og Timothy Patrick Antonie
for deres stærke indsats og arbejde
for at holde humøret højt. Det er
ikke nemt at være træner for en flok
konkurrencemindede mennesker, når
der ikke er nogen konkurrencer.
Inriggerkaproning (INKA)
Før vi overhovedet havde hørt om
COVID-19, vidste Inka-holdet godt,
at sæson 2020 ville blive noget helt
andet. Da LDK blev nedlagt, var
træneren Bøg Mosegaard og Inkaroerne omstillingsparate og klar til
at støtte op om, hvad fremtiden for
inriggerkaproning ville indebære.
Pandemien satte en stopper for et
muligt LDK- alternativ for i år, men
jeg har ingen tvivl om, at Inka’erne
vil være mere end klar til at give den
gas i 2021 - og også lige om lidt til
kortbane-DM på Bagsværd.
Johan Frydendahl (tv) og
Ronald Clausen i gang med at
fixe en fireråres inrigger.
Foto: Gunvor Bjerre

125. Udgave af Svanemøllematchen
Vi har måske ikke fået så mange kaniner
som vi plejer i år, men jeg vil vove at
sige, at dem, vi dog har fået, er nogle af
de mest slidstærke og seje af slagsen.
Mange tak til Tor Høyer Rasmussen
og Svend W. Frydendahl for at køre en
meget vellykket ræserkaninsæson, som
endte med tre velfortjente sejre til årets
Svanemøllematch.
Vores årlige match mod KVIK blev
ganske anderledes på grund et
forsamlingsforbud, som pludselig
blev ændret, og på trods af en meget
begrænset fællesmiddag med KVIK var
jeg imponeret over den store opbakning
fra alle holdene.
Fremtiden for sportsroning
Jeg ser mange lovende tendenser i
vores klub, og glæder mig til at se,
hvordan svanemølleaktiviteterne
kommer til at udvikle sig i 2021 og de
kommende år.

Der var ingen medaljeceremoni, så hvad gør nogle kloge kvinder? Camilla Hessel Krog (tv)
og Freya Hvass skåler for sejren i årets SSP-turnering på kajen i stedet . Foto Henrik Isling

Vi i sportsroningsudvalget har fået
mange nye ansigter rundt om bordet,
og jeg har været så glad for udvalgets
støtte, især igennem nedlukning og
genåbning af klubben.
Genopstiller ikke
Desværre kommer jeg ikke til at stå i
spidsen for udvalget i 2021. Det har
været noget af en rutsjebanetur i år,
og jeg har lært utrolig meget og håber,
at jeg fremover kan bruge min gejst og
viden i udvalget som menigt medlem.
Jeg vil gerne sige tak til alle dem, som
jeg har arbejdet sammen med i år i
de forskellige udvalg. Og jeg vil gerne
sige en kæmpe tak til dem, som fik mig
igennem det hele: Julie Schou, Tanja
Igland, Irene Kjærskov Pedersen, Emma
Rue Moos, Rita Roca og vores formand
Kasper Haagensen.
Til sidst vil jeg gøre lidt reklame for
vores kommende spørgeskema, hvor vi
i Sportsroningsudvalget gerne vil høre
om din oplevelse af sæsonen 2020.
Vi forventer at det kommer ud i midtnovember og vil meget gerne høre fra
så mange som muligt.
Tak for denne gang, og vi ses på vandet!
Tæt opløb mellem DSR og KVIK i Svanemøllematchen. DSR vandt.
Foto Lars Bundesen
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Materielforvalterens beretning

TO ÅR UDEN
MATERIELFORVALTER

”

Vi håber på,
at corona ikke
lukker os helt ned
igen som i år, så
vi kan bruge hele
vinteren til at
løse de opgaver,
som der må være
på vores både.
For uden gode
både at ro i, ingen
sommersæson
2021.

Af Kasper Haagensen

Det er ikke med bestyrelsens
gode vilje, at vi stadig ingen
materialforvalter har. Det gør, at
jeg selv, sammen med Niels Bak
Henriksen, har været bindeled til
specielt vedligeholdelsesdelen af
bådene i klubben.
Klubbens frivillige, som har hjulpet
med planlægningen - og her specielt
Lee og Rune, - har været meget
tyndslidte og med god grund. Det er
en kæmpe indsats, de har lagt sidste
vinter med planlægningen, og vi har
forsøgt at give den bedste opbakning
som muligt. Heldigvis så er både Lee
og Rune med igen i år til at hjælpe
med vedligeholdelse, dog i lidt
mindre roller.
Vi fortsætter med at have
bådhalsvagter, som løbende
sætter medlemmer i gang med de
vedligeholdelsesarbejder, som skal
laves den pågældende aften. Målet
er at have 12-14 bådhalsvagter, som
hver tager seks vagter. På denne
måde burde vi være dækket godt ind
vinteren over.
Vi håber på, at corona ikke lukker os
helt ned igen som i år, så vi kan bruge
hele vinteren til at løse de opgaver,
som der må være på vores både.
For uden gode både at ro i, ingen
sommersæson 2021.
Nyt tiltag i år
Der kommer et enkelt nyt tiltag i
år, nemlig at vi forventer, at vores
medlemmer bruger halvdelen af
deres vedligeholdelsestimer før jul
og den anden halvdel efter jul. Vi
håber på denne måde at få sat nogle
medlemmer tidligere i gang med
vedligehold og på samme tid have
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timer nok til de sidste både, som
lægges op efter jul.
Nye både
2021 skulle gerne være det år, hvor
vores nye båd fra Jørgen Andersen
kommer til klubben. Efter sigende
skulle det kun være ting som
fodspark og skinner, som mangler at
sættes i båden, førend den er klar til
levering. Det er en længe ventet båd,
rygterne vil vide, at den har været
bestilt for over 10 år siden (og dertil
lidt mere).
Det er en søsterbåd til Hu, og jeg
ved, at der står mange kaproere klar,
som gerne vil indtage den nye båd og
bringe den frem til masser af sejre i
fremtiden.
Vi skulle i år havde haft en ny båd
fra Grejsdal. Den blev dog forsinket
grundet corona og vil også blive
leveret i 2021. Det er en 4-åres
inrigger og er søsterbåd til Hermod,
som klubbens medlemmer er meget
glade for at benytte sig af. Det er altid
dejligt at tage nyt materiel i brug. Det
betyder dog også, at vi nok i løbet af
vinteren kommer til at sige farvel til
nogle af de ældre og slidte både.
Nu du er kommet så langt….
… så er det måske dig, som er vores
nye materielforvalter?
Hvad er det, som en materialforvalter
laver, kunne man spørge sig selv
om? Der er selvsagt nogle naturlige
opgaver, nemlig at sikre indkøb af
nye både, planlægge hvilke både
som skal købes ind, og ikke mindst
sikre, at vores nuværende både er
funktionsdygtige.

Det er dog også her vigtigt at slå fast,
at opgaven løses af rigtigt mange
ildsjæle i klubben. Med et stærkt
materieludvalg, så er opgaverne mere
at styre, end måske at gøre. Som alt
mulig andet lederskab, så skal man
gå forrest og deltage. Det gælder dog
også om at uddelegere og støtte.
Der er allerede i dag rigtigt mange
medlemmer, som har skruet deres
hænder endog rigtigt godt på, til at
lave vedligehold og til at lære nye
op i denne gerning. De har dog brug
for støtte, og her kommer du ind i
billedet.
Så er der det løbende arbejde med at
se på, hvilke både som evt. der måtte
have været små skavanker på og
som har brug for en eller flere timers
kærlighed. Her er opgaven at kigge
på skadeslisten og finde medlemmer,
som vil hjælpe med at løse disse
opgaver.
Vi holder bestyrelsesmøde en gang
om måneden. Her tager vi pulsen på
roklubben og træffer beslutninger om
nye tiltag eller retninger, som klubben
skal gå i. DSR er en klub, hvor der
sker rigtigt meget, så den vigtige
opgave her er at lytte og sparre på
de punkter, som måtte være oppe på
dagsordenen, noget mere end andet.
Ligesom du måske selv har punkter
med på materielfronten.
Der er rigtigt mange medlemmer,
som står klar til at støtte op om
arbejdet med materiel, og de savner
dig som tovholder ;-)
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GENERALFORSAMLING 2020
I DANSKE STUDENTERS ROKLUB
(AKADEMISK OG POLYTEKNISK ROKLUB)
FREDAG D. 20. NOVEMBER 2020 KL. 20.00

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: Kasper Haagensen (genopstiller)
6. Valg af kasserer: Johan Frydendahl (genopstiller)
7. Valg af sekretær: Marie Erika Busch (genopstiller)
8. Valg af materielforvalter: Vakant
9. Valg af kaproningschef: Mark Strange Hartsteen (genopstiller)
10. Valg af instruktionsrochef: Simone Krog Christensen (genopstiller)

Sidste års generalforsamling. Så tæt kommer vi ikke til at sidde i år. Foto Lars Bundesen

11. Valg af motionsrochef: Lone Haulund Christensen (genopstiller)

Plads til 115 på årets generalforsamling

12. Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter: Ny kandidat skal findes

Vi vil også forsøge at gøre mødet tilgængeligt virtuelt.

13. Valg af kajakrochef: Jesper Millung (genopstiller)
14. Valg af langtursrochef: Niels Bak Henriksen (genopstiller)
15. Valg af husforvalter: Hans Søndergaard (genopstiller)
16. Valg af to revisorer: Jørgen Blom og Mads Gydesen (genopstiller)
17. Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport: Bestyrelsen foreslår sig selv
18. Evt.

Vi forventer at kunne gennemføre
Generalforsamlingen i klubben, med
75 siddende i salen og 40 siddende
på verandaen. Det bliver dog uden
middag først, da vi ikke ser dette
muligt for nuværende.

Vi ser også på en løsning, hvor
medlemmer ville kunne følge med via
et streamet signal. Man vil ikke kunne
kommentere eller stemme uden
fremmøde eller via fuldmagter.

Der vil blive sat højtaler/AV udstyr op,
så alle kan følge med både i salen og
på verandaen.

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 indkommende forslag og opstillede kandidater.
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SKITUR ANNO 2021
Skihilsner fra Cecilie, Peter og Thomas

En kærlig reminder om, at du stadig kan nå at
tilmelde dig DSR’s skitur anno 2021.
Den perfekte tur, hvis du trænger til lidt
feriestemning her i den mørke tid krydret med
godt socialt samvær.
Samlet pris inkl. fly tur-retur, hotel inkl.
morgen- og aftensmad samt 6-dages liftkort

8.995 kr.
DM med påbud om masker, zoner og sprit
Tekst og foto af Lena Baden

DM på kortbane blev afholdt i
oktober trods mange afbud og
lange diskussioner om for og imod.
Alligevel deltog 13 roklubber, de
fleste fra Jylland og Sjælland.
Mesterskaberne blev afholdt i det
smukkeste efterårsvejr – stille og
nærmest varmt.
Klubberne fik hver deres zone at
opholde sig i og lægge deres både.
DSR havde bådhallen, mens fx Sorø
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lå ovre i Bagsværd Roklub, KVIK lå
ved tilskuerpladserne, og Holstebro
havde fået teltpladsen.
Kvinderne ovenfor fra venstre, Astrid
Steensberg, Marta Kempf, Cecilie
Brünnich og Anna Calina Schanze,
fra DSR er i færd med at iføre sig
”festivalarmbånd” for at angive, at de
hører til i pink zone.
De fire vandt i forskellige
konstellationer tre danske senior
mesterskaber i W8+, W4X- og W4-.

Herover sidder tre Holstebro-roere
og holder pause fra maskerne, mens
de nyder det perfekte efterårsvejr.
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KALENDER
TJEK HJEMMESIDEN
FOR AFLYSNINGER

BESTYRELSEN

NOVEMBER
8.

Søndag

Orienteringsløb fra Gåsehuset

13.

Fredag

Vinsmagning

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
4.-5.
Fredag-lørdag
			

Prince Albert Challenge European Coastal Regatta
i Monaco.

5.

Lørdag

Julefrokost

13.

Søndag

Orienteringsløb fra Gåsehuset Julekispus

Af Marie Erika Busch og Birgitte Wraae Frydendahl m.fl.
Se de nyeste opdateringer på www.danskestudentersroklub.dk

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

Motionsrochef
Lone Haulund Christensen
motion@
danskestudentersroklub.dk

Barudvalg
Ane Yde Skaksen
2616 8050
baren@
danskestudentersroklub.dk

Kaproningschef
Mark Strange Hartsteen
3123 9721
kaproning@
danskestudentersroklub.dk

Tøjudvalg
Andreas Sloth
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

kontingent@
danskestudentersroklub.dk

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

Bagside:
Hannibal og Felix på
langtur i Tolo
Foto Gunilla
Sommer

Hjemmeside:

www.danskestudentersroklub.dk

Bankkonto i Danske Bank:
1551-4330162813

Girokonto:

500 34 66
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