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HALL OF FAME
DSR-roerne Mads Rasmussen 
og Rasmus Quist indlemmet i 
Sportens Hall of Fame ved DR 
Sport 2020. 
Dansk kaproning har det 
ikke specielt godt. Interview 
med kaproningschef Mark 
Hartsteen.

Vinterroning er skønt men 
kan være farligt. Søren 
Strange giver gode tips.
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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. 

Drømme forbinder vi ofte 
med passioner i livet, som skal 
udleves, og mål, som skal nås. 
Noget fremadrettet, som vi gerne 
vil opnå og derfor arbejder mod 
med masser af engagement og 
drive tilsat en god portion tro og 
håb.

I det første blad i 2020 var 
lederens overskrift: Spændende 
start på et nyt årti - og vi så 
netop frem mod OL i Tokyo 
med deltagelse fra DSR; en 
ny sæson med regattaer, EM 
og DM; og en ”make-over” af 
klubhus og blad, samt klubbens 
mange fester og fællesskaber. 
Drømme og forventninger, som 

DRØMMENE SOM STADIG LEVER

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. Der er mange forholdsregler at huske, når 

du ror om vinteren: Søren Strange tager dig 
igennem en lille lektion i vinterroning. Se side 8. 
Foto Martin Ast

Forsiden: Med Mads 
Rasmussen (th) og 
Rasmus Quist har DSR 
nu tre roere i Sportens 
Hall of Fame. Eskild 
Ebbesen var den før-
ste roer, der blev ind-
lemmet i det fornem-
me selskab i 2016.
Foto Lars Møller

ved årets afslutning blev afløst 
af overskrifter i udvalgenes 
beretninger som: Året vi helst vil 
glemme og Alt det der ikke skete. 

For som vi alle ved og stadigvæk 
oplever her ved indgangen af 
2021, så er ”alt vendt på hovedet” 
og mange drømme er sat på 
standby i klubben, i DK og hele 
verden. 

En stilstand med tid til refleksion 
og eftertanke, hvor det blandt 
andet handler om at være god 
til at træde vande og være super 
tålmodige og fleksible. Noget, 
som klubben som helhed tackler 
fantastisk godt. 

Vi favner og kæmper sammen 
i en underlig tid, hvor alle yder 
sit og mere til (specielt tak til 
bestyrelsen) for at drømme på 
forskellige planer stadigvæk kan 
have sin berettigelse. 

Derfor er der i klubregi også 
lyspunkter og mange tiltag. 

Der høstes alligevel medaljer 
og sejre, et nyt udendørs 
træningsanlæg står klar, klubben 
istandsættes, Rasmus får ny ovn 
og er i gang med lækker fredags 
take away. Og der afholdes 
online ergometer i DM. For blot 
at nævne nogle af de mange 
aktiviteter, som netop kan lade 
sig gøre ved hjælp af klubånd og 
medlemmer, som løfter i flok.

Hvad angår drømme, så er der 
inviteret til ferielangtur til Tolo 
i Grækenland i september, og 
du kan her i bladet læse om 
Tøjudvalgets nye idéer omkring 
klubbens tøj og design, og 
hvordan du bør drømme dig til 
vintervedligehold, som kan give 
dig et fremtidssikret CV.

Så lad os udnytte ”pausen i livet” 
til refleksion og eftertanke og 
med mulighed for at skabe nye 
drømme baseret på en tro på og 
et håb om en ny tid i 2021.

MB



Vi skal have en mere 
naturlig tilgang af 
kaproere, der også 
har en passion for 
klubliv i DSR og socialt 
miljø ved Bagsværd 
Sø, mener Mark 
Hartsteen. Men det 
skal gå hånd i hånd 
med målrettede 
elitesatsninger.
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I Mark Hartsteen har DSR fået en 
kaproningschef, hvis hjerte banker 
stort og højt for kaproningen. 

Han har dyrket kaproning siden 2008, 
da han fik mulighed for at komme 
med i Talent 2016-projektet, som 
Danmarks Rocenter havde taget 
initiativ til. Det skete, mens han gik i 
gymnasiet på Metropolitanskolen.

Han kom dog aldrig på landsholdet, 
selv om han prøvede i flere omgange 
- sidste gang i 2018, hvor han gav det 
et sidste forsøg i dobbeltfirer med 
Sverri Nielsen, Tøger Berg og Frank 
Steffensen. Men det glippede. 

”Personligt kan jeg vist ikke prale så 
meget, men vi har haft det sjovt. I 
korte perioder har jeg troet på, at jeg 
ville lykkes, men uden rigtigt at slå 
igennem. Timingen har været sådan, 
at jeg lige har været et år for sent 
med målpunkterne,” forklarer Mark.

”Men jeg er ikke sådan for alvor 
ærgerlig over det. Jeg har det fint 
med det, fordi jeg er glad for det, jeg 
har fået ud af roningen. Det kunne 
selvfølgelig have været fedt lige at 
give den det nøk, der manglede,” 
indrømmer han. Nu har han 
genoptaget sit medicinstudium på 
9. semester og venter at blive færdig 
som læge i 2023. 

Drevet af klubroning 
Mark mener, at hans engagement i 
roning altid har været meget drevet 
af klubben og klubroning på højt 
niveau. Derfor er det også på tide, at 
der bliver gjort noget ved kulturen 
omkring kaproning, som han synes 
er præget meget af en stærk men 
lille elite og alt for få roere på 
mellemniveau.

”Vi er nu en hel generation af 
kaproere, der er stoppet, og vi har 
gjort os tanker om, hvad der er 
galt i dansk roning – ikke kun i DSR 
men også generelt. Vi har talt om, 
hvad man kunne gøre anderledes, 
og jeg har overvejet, hvad man 
kunne gøre i DSR. Det er ikke så 
meget i Danmarks Rocenter, men 
at vi i kaproningsdelen i klubberne 
sætter os ned og diskuterer, hvad 
slags roning vi vil have og hvad slags 
forbund. 

Mark frygter, at vi er på vej mod 
noget, der er ekstremt snævert og 
professionelt drevet, hvor talenterne 
drives frem af professionelt ansatte 
trænere. Han søger noget, der er 
bredere og mere naturligt. Altså at 
folk starter med at dyrke sporten 
for sjovt, og så bliver mere og mere 
seriøse. Men ved eftertanke mener 
han, at de to ting skal supplere 

være hæmmet af, at i hvert fald  
københavnerroere synes, at det 
ligger for langt væk. Det er også 
derfor, at vi som klub ikke kan satse 
på juniorroning. Kaproning i klubben 
er nærmest umuligt, med mindre vi 

ror coastal. Bagsværd er ikke et sted 
skole- og gymnasieelever vil tage 
hen i massevis. Vi skal overveje vores 
målgruppe”, 

Mere naturlig vej til kaproning 
Hans ambition var – Corona har jo 
ødelagt mange af hans planer – at 
DSR og andre klubber skulle lave 
en mere naturlig vej for dem, der 
kommer af sig selv ned i roklubberne, 
til også at komme ud til Bagsværd og 
konkurrere i outriggere. 

”Det kan godt være, at det ikke er 
den mest oplagte måde at finde 
talenter på, men vi ser alligevel en 

DSR’s nye kaproningschef Markl Hartsteen  

hinanden. Der skal være plads til 
begge dele. 

”Men vi er nødt til at tage fat på 
diskussionen om, hvordan vi skal 
gøre det. Jeg synes ikke, at man i 
dansk roning har taget det alvorligt, 
at vi har stået og ikke har haft nogen 
plan.” 

Han fremhæver, at der tidligere var 
meget mere liv omkring Bagsværd 
rostadion og mange roere på alle 
niveauer. Det har ændret sig, og i den 
tid Mark har været kaproningschef, 
har han flere gange hørt fx Lærke 
Rasmussen sige, at hun synes, 
der virker tomt ude i Bagsværd. 
Der er simpelthen ikke noget 
kaproningsmiljø længere. Selv i 
Bagsværd Roklub har de kun meget 
få voksne kaproere, til trods for at de 
bor ved søen og ikke skal lokke roere 
inde i byen ud til Bagsværd. 

”Jeg tror, at det giver os et problem, 
hvis vi ikke sørger for, at der er et 
miljø ved søen. Der skal ikke bare 
være tophold,” siger Mark. 

Kan det være de fysiske faciliteter i 
Bagsværd, der ikke er så attraktive? Vi 
får jo nok et nyt center på et tidspunkt.

”Det kommer an på, hvad der 
kommer. Bagsværd vil altid 

gang imellem nogle, der kommer 
af sig selv.  På trods af at de er i 
begyndelsen af tyverne, når de stadig 
et vist niveau. Hvis vi havde et bedre 
system, kunne de være nået til et OL. 
Fx Lars Fjord eller Anna Laybourn, 
der startede relativt sent og kunne 
have nået til tops. Jeg vil arbejde for, 
at der bliver en mere klar vej ind til 
kaproning for den type roere, der 
kommer af sig selv.”

Mark er godt klar over, at rekruttering 
er et gammelkendt problem, og at 
vi ikke kan nå til tops internationalt 
uden en elitestruktur. 

”Personligt tror jeg, at begge dele 
er enormt vigtige, men vi risikerer 
med den snævert fokuserede 
talentrekruttering at stå med et 
system, hvor der ikke er noget miljø 
og meningsfyldt socialt samvær i 
roningen. På den anden side, hvis 
man kun laver bredderekruttering 
og roning for sjov, bliver der heller 
ikke nogen resultater. Man risikerer, 
at værdien af eliteroning går lidt 
tabt. En stor del af det, man får ud 
af kaproning, får man, fordi det 
er hårdt, det er en kamp, man er 
under pres. Hvis det kun er for sjov, 
udvikler man sig ikke som menneske 
og får ikke så meget ud af at dyrke 

DANSK KAPRONING 
HAR DET IKKE 
SPECIELT GODT

Tekst og foto af Lena Baden 

Livet på Bagsværd Sø skal danne rammen om seriøs konkurrencesport, men der skal også være plads til socialt samvær. DSR bør gå forrest i at 
genskabe et godt kaproningsmiljø .

”Kulturen omkring 
kaproning er 
præget af en stærk 
men lille elite og 
alt for få roere på 
mellemniveau”

Interview med 
kaproningschef  
Mark Hartsteen
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kaproning. Så vi skal finde ud af, 
hvordan vi får de to ting til at hænge 
sammen,” konstaterer han.

Tøger Berg sidder nu i en 
arbejdsgruppe i DFfR, der handler 
om U-23 landsholdet, og Mark selv er 
medlem af gruppen, der behandler 
kraftcenterstrukturen. Så DFfR er 
ved at vågne op og har sat en del 
initiativer i gang for at sikre nye 
generationer af talenter til kaproning. 
Desuden er en stor gruppe af 
roere fra årgang 1990-95 nu blevet 
formænd og kaproningschefer rundt 
om i klubberne, så der er en ung 
generation, der er ved at tage over.

”Vi skulle egentlig have startet et 
samarbejde med DRC om fast-track 
til OL. En Version II af Talent 2016. 
Som kaproningschef i DSR vil jeg 
gerne give dem, der har mod på 
det, mulighed for at træne mere 
fra klubben med blandt andet 
coastal, der jo ikke bliver olympisk 
i 2024 som planlagt, men det 
kommer nok. Det kunne være en 
trædesten til at komme ud og prøve 
outriggerkaproning. Det kan noget, 
udover resultaterne, der er større 
end bare at dyrke en sport eller vinde 
noget.” 

Marks filosofi er, at det er godt for 
mennesker at dyrke kaproning og 
drømme stort. Det er en fed sport, og 
dem der bliver gode, de lærer nogle 
ting om sig selv, og hvordan man 
arbejder sammen med andre. Det er 
noget, de kan bruge resten af deres 
liv. Det er også vigtigt at turde sige 
højt, at man går efter resultater.

DSR er den rige klub 
DSR er den absolut rigeste klub i 
landet og en magnet for ambitiøse 
roere, hvilket skaber irritation i de 
andre klubber. Det kan jo dræne 
initiativet rundt om i klubberne. 

Mark understreger, at det derfor er 
vigtigt, at vi som klub tør vise vejen 
og satse lidt bredere ved fx at stille 
flere roere op til kaproninger rundt 
omkring i landet. Vi skal også være 
dem, der viser, at vi er indstillet 
på at samarbejde. Blandt andet 
ved at bakke op om initiativer fra 
DRC eller klubprojekter, hvor vi 
hjælper til med at få projekter til at 
køre, og at vi foreslår, at nogle af 
de gode projekter, bliver lagt med 
omdrejningspunkt i en anden klub. 

”Det er ikke sådan, at vi skal poste 
penge i andre klubbers roere, men 
vi kan være åbne over for ideer 
og lade andre være med til vores 
træningslejre, invitere de andre 
klubber til et samarbejde om U23 
etc. Hvis DFfR finder ud af, at der skal 
være en talentudviklingskoordinator 
i en klub, så behøver det ikke at være 
i DSR. Vi kan hjælpe en anden klub 
med at få det til at fungere. Det vil 
jo komme alle til gode i den sidste 
ende,” forklarer han og fastslår, at 
selv om klubberne ikke har så mange 
penge til kaproning, bliver vi nødt til 
at være optimistiske.

”For hvis vi ikke satser og prøver 
at bygge op, så sygner vi hen som 
sport. Der skal noget vildskab til, 
for at få dansk roning til at gå i en 
anden retning. Det er blandt andet 
at få flere roere til at turde stille op til 
regattaerne.”

Så i Marks øjne er regattadeltagelse 
første step til en løsning. Dernæst 
kommer, at klubberne er meget 
synlige om, at de har et tilbud. 

”Vi skal simpelthen gå hen til både 
klubmedlemmer og folk uden for 
klubberne og spørge dem, om de 
kunne tænke sig at være kaproere. 
Vi har brug for ildsjæle, men egentlig 

behøver man kun en kritisk masse på 
ti personer i klubben, som kan være 
ambassadører for roning,” 

DSR godt repræsenteret 
Trods Marks bekymringer for 
fremtiden skal DSR egentlig ikke 
klage over mangel på kaproere. Vi 
har 10 eliteroere i DRC og kommer 
til at være godt repræsenteret i 
kvinderoning i Danmark. Christina 
Johannesen og Lærke Rasmussen 
sidder på firer uden, og klubben 

håber, at den ene af de pladser, der 
skal besættes til kvindernes toer 
uden til OL, tilfalder Nikoline. 

I DRC’s kvindeudviklingsgruppe, 
der har VM 2021 i Shanghai som 
mål i firer og toer uden, er vi 
repræsenteret af Marta Kempf, Astrid 
Steensberg, Mette Køchs, og Cecilie 
Brünnich, som DRC håber at udvikle 
med henblik på OL i 2024. 

”Og så har vi Sverri, der vil være 
fantastisk publicity for roningen, og 

jeg ville blive fuldstændig lykkelig, 
hvis han gik hen og vandt. Det 
er bare ikke udtryk for, at dansk 
roning har det specielt godt. Vi har 
stadig meget liv i DSR, og jeg tror, 
at vores kaproere synes, at det er 
fedt at komme i klubben. Men der 
er færre og færre klubber, der har 
det miljø. For at redde kaproningen 
skal klubberne, DFfR og DRC turde at 
arbejde mere sammen,” slutter Mark 
og rækker dermed hånden ud til 
samarbejde.

”DSR kan hjælpe 
andre klubber og 
være åben over 
for deres ideer og 
projekter”

Bådhallen ved Bagsværd Sø og nedenfor udkørsel af kaproningsbåde fra klubben til søen. Kaproning skal have social appeal begge steder, mener Mark.



Foto Martin Ast

Mads og Rasmus er kommet i Sportens Hall 
of Fame.
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VINTERRONING

Man kan fristes af det blanke vand 
på en rolig og klar vinterdag, men 
man skal stadig have stor respekt for 
vandtemperaturen, som ofte vil ligge 
lige omkring frysepunktet. 

En person, der falder i vandet, 
udsættes for et kraftigt tab af 
varme. Koldt vand køler 25-30 
gange mere end kold luft. Foruden 
vandtemperaturen er der en række 
andre faktorer, der er afgørende 
for, hvor hurtigt afkølingen foregår. 
Faktorer af betydning er bl.a. 
kropsbygning, alder, aktivitet, 
påklædning, vind, bølger og måden, 
du opholder dig i vandet på. Jo mere 
du bevæger dig, jo hurtigere falder 
kropstemperaturen. I løbet af ganske 
få minutter lammes nerver i arme 
og ben, huden bliver følelsesløs og 
musklerne lammes. 

I vandet vil man derfor være 
afhængig af et opdriftsmiddel 
(redningsvest) og af andres hjælp til 
at komme op. Ved kropstemperaturer 
fra 35-32 grader vil der tilkomme 
kulderystelser, smerter og apati. 
Ved temperaturer på 32-28 
grader vil der komme tiltagende 
bevidsthedsnedsættelse, lav 
respirationsfrekvens, langsom puls og 
risiko for livsfarlig rytmeforstyrrelse. 
Ved kropstemperatur under 28 
grader udvikles bevidstløshed, 
næsten ingen respiration, ingen 
perifer blodcirkulation og stor risiko 
for hjertestop. 

Udøvelse af vinterroning skal ske 
under hensyntagen til de dermed 
forbundne særlige risici, således, at 
der kun ros, når vejrforholdene gør 
dette forsvarligt.

Regler for vinterroning fra 
Svanemøllen og forposten (inrigger 
og coastal): 

HALL OF FAME

Af Søren Strange
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Af Lena Baden

Det er to sympatiske fyre, og roere 
på absolut topniveau, der nu er 
trådt ind i Sportens Hall of Fame. 

Mads Rasmussen og Rasmus Quist 
fra DSR, afslørede selv den nye statue 
i DRs bedste sendetid i januar. Deres 
olympiske guldmedalje i London 2012 
og flere andre toppræstationer er nu 
kulmineret med indlemmelse i det 
fine selskab med 35 andre danske 
topatleter.

Det var deres koner, Sine og Juliane, 
der præsenterede dem for Danmarks 
befolkning, hvor de med glimt i øjet 
fortalte, at hvis Mads og Rasmus 
skulle lande på en øde ø med et 
andet menneske, ville de vælge 
hinanden - ikke deres livsledsagere.

De to roere er meget forskellige. 
Mads er for nylig blevet færdig som 
læge, og Rasmus er VVS-mand. Men 

de har det til fælles, at de har hver tre 
børn - faktisk er Juliane og Rasmus 
næsten nybagte forældre til en lille 
dreng.

I DSR er vi stolte af nu at have hele 
tre roere i Sportens Hall of Fame. 
Eskild Ebbesen var den første, der 
blev medlem.

Sine Christiansen (tv) og Juliane Elander Rasmussen var de to hustruer, der præsenterede vores tidligere olympiske 
mestre i L2X, Mads og Rasmus, da de skulle afsløre bronzestatuen, som skal stå i Sportens Hall of Fame.  
Foto Søren Larsen

Klimaforandringerne er skidt for kloden, men 
med udsigt til stadigt varmere vintre øges 
muligheden for at ro på både Bagsværd Sø og 
på Øresund hele året rundt. Bagsværd Sø var i 
starten af januar fortsat helt isfri. 

plus våd- eller tørdragt. Dragten 
skal have en kvalitet, så man kan 
opholde sig i vandet mindst 1 time, 
med fuld evne til at svømme. 

• Ikke frigivne roere har pligt til at 
bære svømme- eller redningsvest 
hele året

Regler for vinterroning på Bagsværd 
Sø (vandtemperatur <=10°C) 

Træning på Bagsværd Sø sker 
kun med skriftlig tilladelse fra 
kaproningschefen i vintersæsonen. 
Hver roer vurderes og placeres i 
følgende grupper: 

1. Mindre rutinerede juniorroere 
(junior B og A): Må ro i 4X/4- eller 8+ i 
direkte kontakt med følgemotorbåd. 

2. Rutinerede juniorroere (junior B 
og A): Må ro 2X, 4-, 4X og 8+. Der må 
kun roes 2X i direkte kontakt med 
følgemotorbåd. Må ikke ro 1X, 2- eller 
2+ i vintersæsonen. 

3. Rutinerede seniorroere: Må ro 
alle bådtyper. Der må ros 1X, 2- og 
2+, når der er motorbåd på vandet. 
Ved vinterroning i 1X, 2- og 2+ skal 
alle ombord være iført godkendt 
redningsvest. Rutinerede seniorer, 
der ror 1X, 2- og 2X, og som er i 
direkte kontakt med følgemotorbåd, 
kan undlade redningsvest, men dette 
anbefales ikke.

Der må kun vinterros, når der er 
andre både på vandet, enten andre 
robåde eller motorbåde. Det gælder 
for alle grupper, at det ikke er tilladt 
at ro, såfremt der er is på/i Bagsværd 
Sø.

Automatisk oppustelige rednings- 
veste af typen Secumar Secufit 150N 
kan købes med tilskud gennem DSR. 
Hvert medlem kan kun købe én vest.

Det er tilladt at ro fra klubhuset 
hele året. Nedenstående skærpede 
bestemmelser gælder for alle 
både fra standerstrygning til 
standerhejsning, samt når 
vandtemperaturen er <=10°C.

• Al vinterroning skal ske kystnært. 

• Alle roere og styrmænd skal 
være iført en automatisk 
oppustelig redningsvest eller 
faststofredningsvest, som er CE-
godkendt. 

• Roning i perioden fra 
standerstrygning til 
standerhejsning må kun finde 
sted i tidsrummet fra solopgang til 
solnedgang. 

• Roning i outrigger må kun finde 
sted med bestyrelsens tilladelse. De 
nærmere vilkår fastsættes af den 
relevante rochef. 

• Roning i coastal 1x må kun finde 
sted, når der er flere både i tæt 
kontakt med hinanden på vandet.

Særlige regler for kajak 
Medlemmer med A-kajakret må ro 
i sæsonen, dvs. fra standerhejsning 
til standerstrygning, dog under den 
forudsætning, at vandet skal have 
en temperatur >10°C. Al roning 
derudover kræver B-kajakret. Ved 
vinterroning skal der ros meget 
kystnært. Våddragt anbefales kraftigt. 

Brug af redningsvest/dragt

• Alle fartøjer skal medføre 
en CE-godkendt svømme- 
eller redningsvest til alle 
ombordværende. 

• I perioden fra standerstrygning 
til standerhejsning, eller ved 
vandtemperatur <=10°C, er det 
obligatorisk at være iført enten 
redningsvest eller svømmevest 



seks

DSR NR 1 | Februar 2021 |      11    10     | DSR NR 1 | Februar 2021 |    

Hellerup Roklubs historie kan læses 
på klubbens hjemmeside, men 
fremtidens historie skrives af de 
nuværende medlemmer, og derfor 
har vi valgt at overlade ordet til 
formand Arne Månsson.

”Roning er en sport, man kan blive 
gammel i. Man kan starte som ung 
eller ældre; det er ikke det afgørende. 
Min personlige ambition er, at jeg om 
18 år, 90 år gammel, sidder i en 4-åres 
inriggerbåd som 4 af dem på billedet. 
Det var dem, der var de voksne i 1961 
i min ungdom i klubben. 

Fylder 90 i år  
Visionen for klubben – der fylder 
90 år i år – er, at sørge for, at vi er 
fremtidsikret. Det er en spændende 
opgave, som vi er mange, der arbejder 
sammen om løsningen af. Gamle 
roklubber kan godt komme i klemme i 
tidsånden. Stilstand er farligt, ikke kun 
for menneskers helbred, men også for 
klubbers. Det indså vi i 2008, hvor HRs 
medlemstal var faldet til 180.  

Noget måtte gøres. Vi lagde en plan. 
Først for de fysiske rammer. Og i 
2012 indviede vi fase 1. Et byggeri af 
en ny større bådhal med træningssal 
på 1.salen samt en stor badstue i 
vandkanten. Hermed kunne vi udvikle 
sportslivet med mere romateriel 
og flere indendørs tilbud samt 
vinterbadning. Medlemsantallet steg 
i løbet af få år til 350. Vi måtte indføre 
venteliste - integrationen kunne ikke 

følge med. I dag er det udelukkende 
vores roskole, som der er venteliste til. 
Kan man ro, kan man komme ind.

Aktivitetsniveauet målt i km 
blomstrede tilsvarede og er steget 
til det dobbelte pr. medlem, så HR 
nu er med i toppen på landsplan. 
Indendørsaktivteterne slås om 
pladsen og fylder rammerne til 
bristepunktet.  

Nyt klubhus 
Konklusionen er, at 350 medlemmer 
er mere, end hvad der reelt er plads 
til. Derfor er vi i gang med fase 2 af 
udviklingsplanen: Udskiftning af det 
gamle klubhus fra 1931/1961, der er 
helt udtjent, for lille samt ikke længere 
egnet til det, der er behov for.

Vi har derfor vedtaget at bygge et nyt 
klubhus med flere medlemstilbud 
om træning og samvær. Det kræver 
et større og samtidigt meget mere 
fleksibelt hus med flere multirum. 

Generalforsamlingen februar 2020 
vedtog med 82% af stemmerne 
at igangsætte processen. 
Fundraisingarbejdet er i fuld gang. 
Når pengene er på plads, går spaden 
i jorden.

Fællesskab på tværs af alder  
Et vigtigt element i fornyelsesplanen 
er at skabe en mere fornuftig 
aldersfordeling i klubben. Vi har behov 

I serien om vores naboklubber er 
vi nu nået til Hellerup Roklub. En 
Øresundsklub med en storslået 
udsigt og blikket stift rettet mod 
fremtiden.

Af Antonie Lauritzen

EN 
ROKLUBS

for at rekruttere flere unge og yngre, 
så alle aldre – unge/yngre/ældre/
gamle sammen, på demokratisk vis 
deltager i klubbens drift. Dertil er 
planen for det nye klubhus ideel. 
Her tilgodeses alle aldres behov. Vi 
kan have flere aktiviteter kørende, 
både hold og individuelle udfoldelser 
samtidigt med socialt samvær/møder/
kurser.  

Fornyelse af bådparken 
Bådparken er også i fokus med 
fornyelsens øjne – også med unge i 
tankerne.  

DNA

Tradition og fornyelse er begreber vi 
arbejder med. En klinkbygget træbåd, 
bygget af og opkaldt efter Jørgen 
Andersen, er traditionen. En LiteBoat 
af nyeste type har vi på prøve og vil 
anskaffe – vi skal forny os og holde os 
til det væsentlige i en roklub,  – at ro – 
i alle aldre. Vi har flere coastalbåde og 
en velholdt inrigger-bådpark.” 

Vores organisation er bevidst flad. En 
lille aktiv bestyrelse på fem personer. 
Dertil stående udvalg, der er så 
selvkørende som muligt. Beslutninger 

træffes efter princippet: ”Kutyme og 
sund fornuft”. 

Vi kan sørge for at leve op til vore mål 
om, at alle skal have lyst til at komme 
her. Gerne hver dag. 

Hvad vil vi nu?  
Vi vil søge tættere sammen med dem, 
som vi er omgivet af: Naboklubberne, 
beboerne, og firmaerne, som til fælles 
glæde og udvikling af aktiviteter 
er med til at skabe fornyelse og 
samtidig lever op til tidens tanker om 
bæredygtighed. 

Der foregår lige nu et arbejde med at 
udvikle en vision for Hellerup Havn. 
Det arbejde er vi, bl.a. med vores 
byggeprojekt, en del af. Ordsproget: 
Alene når man langt – sammen når 
man længere – gælder i høj grad 
rosporten. Strategien i mit virke som 
formand er at finde effektive makkere. 
Dels til roningen - så det giver medaljer 
og dels i det landbaserede arbejde, så 
det giver fremtidssikring af klubben”. 

Det er Hellerup Roklubs drøm at erhverve sig disse LiteBoats, når bådparken fornys. 
Firmafoto fra LiteTrio

Jørgen Andersen - båden og bådebyggeren, som den fik navn efter. Foto Jesper Hansen 

Kvinderne er et mix fra de to 
Hellerupklubber.  Tina Gross HDR,Ulla Tofte 
HR, Birgit Lyngby HR, Lona Banke HDR, Lise 
Teisel HR. 

I Sverige havde de i mange år Götaelv-
Rodden hvor HR et år fik medaljer både 
på kvinde- og herresiden. Morten Have HR,  
Aleksander Hansen Kalundborg,   Thomas 
Weise HR,  Martin Olsen Kalundborg og 
formand Arne Månsson, HR. 

Seks 90-årige roere i HR. Foto Jesper Hansen



WIN-WIN VINTERVEDLIGEHOLD
Af Gunilla Sommer
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Når DSR igen åbner op for tilmelding 
til vintervedligehold, så er det bare 
med at sidde klar ved tasterne, for 
vintervedligehold er lige det, der 
giver dig succes ved næste date, 
jobsamtale, svigerforældrebesøg 
eller lønforhandling! 

Vintervedligehold på CV’et 
’Sans for detaljen’ har du, når du 
møjsommeligt markerer felter, som 
skal slibes.

’Mange bolde i luften’ har du, når 
du lakerer vådt-i-vådt med 7 kaniner, 
10 tommelfingre, 6 pensler, 4 glas 
med lak, 5 lukkede porte, 8 liter vand 
på gulvet og flere hundrede stykker 
malertape, drysset med kyndig hånd 
ud over en båd.

’Fokus på opgaven’ har du, når du 
– efter flere timer bøjet over båden 
– skal hente mere sandpapir og 
opdager, at ryggen ikke længere kan 
rettes ud…

’Gode samarbejdsevner’ har du, 
når du i fællesskab med de andre i 
bådhallen vender båden og ved hjælp 
af bukke, skruetvinger og brædder får 
den placeret, så ethvert stykke råt træ 
åbenbarer sig.

WIN-WIN VINTERVEDLIGEHOLD

Giv din 
båd, dit 
CV og dine 
scoretricks 
en gang 
lak.

’Gode kommunikative evner’ har 
du, når du efterlader så præcise 
malertapemarkeringer med firkanter, 
pile og krydser, at den næste uden 
tøven kan fortsætte præcis, hvor du 
slap.

’God timing’ har du, når du hiver 
en hjemmebagt kage op af tasken 
præcis der, hvor der lige er brug for, 
at alle gør en ekstra indsats for at nå i 
mål med dagens opgave.

Vintervedligehold, dating og 
svigermor 
Det kan ikke altid anbefales, at du på 
din næste date blærer dig med dit 
kendskab til tokomponentlim, men 
det lyder både sexet og nyttigt, at 
du kan fixe et fodspark, håndtere et 
stemmejern og tætne en revne ved 
kølsvinet.

Selv under Corona og i dybt vintermørke var der standhaftige medlemmer, som tog en tørn 
med bådene. Th. Frederikke Nissen ser ikke helt utilfreds ud over at skulle arbejde med 
fintuning af bådene. Foto Lena Baden

Det er også helt legitimt at ankomme 
til en date en smule forsinket, hvis 
grunden er, at man liiiige skulle fange 
en ugle eller hjælpe med at løfte en 
båd.

Går daten så godt, at du skal 
indynde dig hos svigermor, så kan 
du vinde hendes kærlighed for 
evigt, hvis du med kendermine kan 
redegøre for korrekt anvendelse 
af grundrens, sprit og terpentin; 
beder pænt om det tomme glas 
efter de syltede rødbeder, I spiste til 
søndagsfrokosten; og lover at give en 
hånd med plejen af havemøblerne 
(hvor du faktisk ved, at du kan levere 
et resultat, hun bliver glad for).

Vintervedligehold, charme og bløde 
hænder 
Hvis der er noget, der ikke 
kendetegner en roer, så er det 

bløde hænder, men en uges intenst 
slibearbejde kan gøre Elizabeth 
Arden arbejdsløs. Korrekt håndtering 
af sandpapir i alle bådens kroge og 
hjørner giver dig hænder så bløde og 
fine som en babynumse. Men husk 
på – blødheden holder ikke så længe, 
så spild ikke tiden med at komme ud 
og holde i hånden!

Og det bedste af det hele… 
Når du så står der med malertape, 
sandpapir eller pensel, så har du 
alletiders chance for at afprøve 
dine argumenter for en højere 
løn, finpudse dine sublime 
komplimenter, øve salgstalen om 
dig selv til svigermor eller – hvis du 
åbner ører og hjerte – lære noget 
nyt, blive glad helt ind i knoglerne 
med de andre skønne mennesker, 
som arbejder på samme båd som 
dig.



Af Lone Haulund

To landsholdstrænere  giver deres vurdering af en sæson i 
2020, der var præget af opbrud og nedlukning. EM i Poznan var 
eneste internationale event og var værdifuld som benchmark til 
forbedringer, før det går løs i Tokyo til OL i 2021.
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Det er næppe gået nogens næse 
forbi, at klubben har fået sin første 
europamester i mændenes tunge 
singlesculler. 

Sverri Nielsen sørgede for 
sensationen den 11. oktober sidste år 
i polske Poznan i et benhårdt selskab 
af medaljevindere fra hele Europa. De 
fire første både kom i mål inden for 
halvandet sekund. Det er den første 
EM-guldmedalje i denne bådtype 
nogensinde (tror vi nok) for en dansk 
roer.

”Resultatet til EM kan vi jo ikke brokke 
os over. Vi havde ikke rigtig været i 
nogen international konkurrence, 
og for alles vedkommende har det 
været en test af, hvor man er henne. 
Jeg kunne se på Sverris træning, 

Landholdstrænerne Mads Haubro og Thomas Poulsen gør status efter EM.

Sidste instrukser fra træner Thomas Poulsen til Sverri Nielsen før indledende løb i Poznan.  Foto Lena Baden

Tekst og foto af Lena Baden

Mads Haubro (siddende) sender 
kvindernes firer uden ud til 
løb ved EM i Poznan. Christina 
Johannesen sad stroke med Lærke 
Rasmussen i 3’er sædet. Dernæst 
Frida Sanggaard og på spidsen 
Ida Jacobsen, begge fra Bagsværd 
Roklub. Der er dog ingen garanti 
for, at bådens sammensætning ser 
sådan ud til OL i Juli 2021.

EM VISTE OS, HVOR VI STÅR

at det gik, som det skulle, men vi 
havde ingen idé om, hvorvidt det var 
nok. De andre kunne være blevet 
bedre i al den tid, hvor vi ikke har 
konkurreret”, fortæller Thomas 
Poulsen, der er træner for Sverri og 
selv olympisk mester i letvægtsfirer. 
Han træner også olympisk 
sølvmedaljevinder (London 2012) i 
singlesculler Fie Udby Erichsen fra 
KVIK.

Sindssyg hård konkurrence 
Thomas og Sverri har en bevidst 
strategi op til en konkurrence: at de 
tager processen først – nemlig at få 
arbejdet sig i finalen, og kommer han 
i finalen, må de tage den derfra. 

”Så det drejede sig bare om få 
ham i finalen. Det lykkedes, og så 

besluttede vi at gå efter at vinde. 
Det kunne godt se ud, som om en 
sejr ville blive meget svær, og at vi 
måske hellere skulle have jagtet en 
medalje eller komme så tæt på som 
muligt. Konkurrencen i den bådtype 
er sindssyg hård, så skal der ikke så 
meget til, før du ikke kommer videre. 
Udefra kan det godt se ud som om, at 
Sverri kommer nemt videre. Men jeg 
skulle hilse og sige, at han ror til! Der 
bliver IKKE cruiset, der bliver arbejdet 
benhårdt, og det gør der også hos 
konkurrenterne,” fastslår Thomas.

EM i Poznan var årets eneste 
internationale test af vores olympiske 
roere i 2020. Det var et vigtigt 
benchmark for hele den europæiske 
elite, som mødte talstærkt op til 



16     | DSR NR 1 | Februar 2021 |    DSR NR 1 | Februar 2021 |      17    

et arrangement, der var præget af 
kraftige restriktioner på grund af en 
vis pandemi. 

Ingen tilskuere, ingen steder at 
sidde og drikke kaffe indendørs eller 
nyde en sandwich. Opdelte lejre 
og ikke for megen minglen med 
roerne fra de andre lande. Masker 
på hele tiden, allevegne, undtagen i 
bådene. Medaljeceremonien foregik 
også med masker, og roerne måtte 
hænge medaljerne om halsen på 
sig selv og hinanden. Det var en 
sand maskerade – men øvelsen 
lykkedes: ingen skandaler eller 
masseudbrud af Corona under eller 
efter mesterskaberne. De polske 
arrangører og FISA klarede opgaven 
til topkarakter.

Det blev til fem finalepladser for 
det danske landshold, hvoraf DSR 
havde Christina Johannesen og 
Lærke Rasmussen med i kvindernes 
fire uden og Sverri Nielsen i tung 
singlesculler. Emil Espensen i 
mændenes letvægtsdobbeltsculler, 
der ror sammen med Oscar Petersen, 
fik en 7.plads i B-finalen.

Problemer med rytmen  
Kvindernes firer uden har haft en 
lidt svingende sæson, og deres 
fjerdeplads til EM, otte sekunder 
fra de hollandske vindere og tre 
sekunder fra en bronzemedalje, 

var ikke noget at juble over, når de 
normalt kæmper om medaljer.

”Så resultatet er der ingen af os, 
der er tilfredse med. Vi har sloges 
hele sæsonen med at få rytmen 
til at passe ordentligt i fireren. Det 
har været for tungt, og vi har haft 
udfordringer med deres indsats, som 
har gjort, at det har været en for træg 
rytme i forhold til, hvor vi gerne vil 
være. Det blev en lille smule bedre op 
til EM, men vi nåede ikke at få helt fat 
i det,” konstaterer træner for fireren 
og kvindernes bruttogruppe i DRC, 
Mads Haubro.

Det kan være svært 
at forklare rytmiske 
vanskeligheder, 
men Mads prøver at 
opridse problemet: 
Hvis nogen i båden 
kommer til at stå 
stille på sædet 
fremme, eller de ikke 
kører sammen frem, 
så bliver dynamikken 
ikke rigtig. Og hvis 
de ikke får sat af i 
høj fart fra indsatsen 
af, bliver det en død 
og tung rytme for 
dem, hvor de ikke 
kan presse rigtigt i 
benene. Det bliver en 
ond spiral.

”Så vi prøvede at 
få dem til ramme 
hinanden bedre 
både på vej frem i 
forberedelsesfasen 
og fremme i selve 
indsatsen. Der skulle 
justeres lidt på hver 
af roerne, og det 
kom vi ikke helt i 
mål med op til EM. 

En 4. plads til EM er ikke prangende, 
men vi kunne nok ikke forvente 
mere, når den samlede sæson tages 
i betragtning. Vi er nu helt klar over, 
at det skal spille med rytmen, som 
faktisk fungerede godt i 2018 og 
2019,” lyder det fra Mads.

Kvindegruppen er åbnet igen 
Allerede inden EM, havde Mads 
afsløret for kvindegruppen på otte 
roere, at hvis de ikke fik det til at 
fungere i fireren til EM, ville gruppen 
blive åbnet igen. Det betyder, at lige 
nu er de otte kvinder i konkurrence 
om seks pladser, hvoraf de fire er 

kvalificeret til OL. Derudover forsøger 
de også at få kvalificeret en toer 
uden. DSRs Nikoline Laidlaw er ud 
over Lærke og Christina også i spil til 
disse seks pladser. Der kommer en 
selektion, som foregår i februar, og 
bådene skal være sat inden 19. marts. 
Navnene på roere i fireren skal være 
meldt ind til Den Olympiske Komité 
senest i slutningen af maj. Toeren 
skal forsøge at kvalificere sig til OL i 
midten af maj i Luzern. 

Kan man forestille sig den mulighed, 
at Lærke og Christina kommer af sted i 
toer igen?

”Vi kan forestille os alting, og jeg vil 
ikke lukke ned for noget. Det ved 
roerne godt. Først og fremmest skal 
vi forsøge at sætte en båd, der kan 
tage en medalje. Så hvis der er større 
sandsynlighed for, at det er en toer, 
der kan tage en medalje, end en firer, 
jamen så er det en toer, vi satser på. 
Vel vidende, at vi ikke har kvalificeret 
en toer endnu, fastslår Mads.

Sverri og Corona 
I en træningslejr i Portugal i 
november pådrog Sverri sig 
Covid-19. Thomas Poulsen 
forsikrer imidlertid, at 
Sverri ingen mén har af 
sygdommen. 

”Vi har fulgt Team Danmarks 
retningslinjer for testning 
og tilbagevenden til træning 
til punkt og prikke. Det 
var meget langsommeligt, 
men det er Sverris krop, så 
vi valgte at gå med livrem 
og seler. Vi har hørt om 
andre roere, der havde 
eftervirkninger, og det ligger 
og lurer lidt i baghovedet på 
ham. Han startede ikke op, 
før lægen gav grønt lys. Han 
har roet korte træningspas 
og har stille og roligt øget 
dem. Nu skal han bare 
langsomt begynde at presse 

sig selv mentalt, det har han ikke 
gjort endnu.”

Nu er Sverri en slags favorit til OL, 
og man kunne frygte, at det kan give 
mentalt bagslag, men Thomas mener, 
at det tværtimod har været godt for 
Sverri. For nu ved de, at det kan lade 
sig gøre at vinde, og at det til OL er 
realistisk at gå efter en topplacering. 

”Når han bliver spurgt, er hans 
svar, at han godt er klar over, at 
mulighederne ser gode ud, og at vi 
vil slås for det. Men vi ved også, hvor 
lidt der skal til for at havne uden 
for medaljerækkerne. Han har nu 
to gange vist, at han kan træne og 
sætte sig op og få tingene til at lykkes. 
Han har også vundet nogle World 
Cups, så han kan bare konstatere, at 
han har forberedt sig rigtigt og det 
giver viden og erfaring, som vi tager 
med i forberedelsen til OL,” forklarer 
Thomas.

Han fortsætter, at for Sverri var 
udsættelsen af OL noget skidt, da han 
var i sit livs form i foråret. Han var et 
sted, hvor Thomas tænkte, at han var 

klar til at lægge hele lortet ned. Til 
gengæld var det en gave for Fie Udby. 
Her havde Thomas valgt at starte 
helt forfra med hende, pille alt fra 
hinanden og sætte det sammen igen.

”Det var jo noget af et sats så kort 
tid før en kvalifikation til OL, men 
hvis vi fortsatte som hidtil, kendte vi 
jo næsten udfaldet. Vi var nødt til at 
gamble og ændre alt, hvad vi kunne. 
Det ville vi ikke have haft tid til i 2020. 
Da jeg så hendes måde at ro på og 
komme ned over banen til EM, kunne 
jeg se, at der var sket en forandring. 
Hendes strategi ned over banen var 
ændret. Derfor er vi super tilfredse 
med hendes fjerdeplads,” siger 
Thomas.

Alle landsholdsroere skruede ned for 
træningen og holdt ferier hist og her 
gennem hele sæsonen 2020 indtil 
seks-otte uger før EM. Kvinderne 
brugte mindre tid på vandet og mere 
på land. Sverri og Thomas holdt sig 
lidt fra hinanden for ikke at ende som 
et gammelt ægtepar, og mange af 
roerne genoptog studierne for ikke at 
spilde tiden. 

Thomas Poulsen er også træner for olympisk 
sølvvinder Fie Udby Erichsen, der under Thomas 
har fået pillet både teknik og taktik fra hinanden 
for at  skabe en ny base at kvalificere sig til OL på. 
De var tilfredse med 4. pladsen i Poznan.

Kvindegruppen er åbnet igen, så otte roere skal slås om seks pladser i W4- og W2-. På billedet træner (fh) 
Christina Johannesen, Frida Sanggaard, Nikoline Laidlaw, Nina Hollesen, Trine D. Pedersen og Anne Larsen på 
DRCs træningscenter i Bagsværd. Sverri har været syg af Corona, men træner nu igen. I baggrunden Oscar Petersen og Emil Espensen fra 

letvægtsdobbeltsculleren. Th. Nikoline Laidlaw og Christina Johannesen fra enåres-kvindegruppen.

Medaljececeremonien måtte roerne stort set selv klare. Her er det græske roere, der giver hinanden medaljer og maskotter. 



en

Med halvt så 
mange deltagere 
som normalt 
afviklede vi GF 
2020, der var helt 
overskygget af 
Corona. 
Og to markante 
skikkelser i DSR, 
Asbjørn Torp og 
Jørgen Blom, forlod 
denne verden 
i efteråret. De 
blev mindet i et 
bevæget minuts 
stilhed.
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REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN 2020

Formanden, Kasper Haagensen, 
bød velkommen til årets 
generalforsamling og indledte 
aftenen med at mindes to 
medlemmer, som i årets løb var 
gået bort, nemlig Asbjørn Torp, 
der døde i oktober, 79 år gammel, 
og Jørgen Blom, den ene af vore 
revisorer, der døde 57 år gammel 
ugen før generalforsamlingen.

Om Asbjørn sagde Kasper, at han 
siden begyndelsen af 1970’erne 
havde bidraget stærkt til aktiviteterne 
i DSR som bl.a. kaproningstræner, 
arrangør af Strönhult-weekenderne i 
Skåne, leder af gymnastikhold og som 
formand i 1981-82. 

Jørgen Blom havde været 
kaproningschef i 1994-95, men de 
seneste 25 år har han været en del 
af klubbens revisorhold og dermed 
ydet et stort arbejde med klubbens 
økonomi.

Kasper bad efterfølgende de 
fremmødte om at rejse sig og med 
et minuts stilhed mindes Asbjørn og 
Jørgen.

Efter valg af Karen Leth Jensen 
som dirigent og Peder Juhl Madsen 
som referent aflagde formanden 
beretning.

Formandens beretning 
I sin beretning sagde formanden, at 
2020 har været et år, man kommer 
til at huske for evigt men helst havde 
været foruden. Den altoverskyggende 
dagsorden i 2020 var Corona og den 
indflydelse, den har haft på vores 
udfoldelsesmuligheder.

Corona gjorde, at vi måtte lukke 
klubben helt ned i midten af 
marts, og da vi kom i gang igen, 
havde vi mistet nogle af vores 
vigtigste måneder for optag af nye 
medlemmer. Dette betød, at vi har 
mistet omkring 50 medlemmer i 
det samlede medlemstal, svarende 
til 156.000 kr. i potentielt mistede 
medlemskontingenter om året for de 
kommende år.

Corona gjorde også, at fleste af 
klubbens sociale arrangementer 
var aflyst, herunder den stort 
planlagte markering af 75-årsdagen 

for Danmarks befrielse. Dog kan 
vi så glæde os over Paul Brüniche-
Olsens mindehæfte, som beskriver, 
hvordan medlemmer af Danske 
Studenters Roklub kæmpede mod 
besættelsesmagten under Anden 
Verdenskrig. 

Selv om mange af årets regattaer, 
inklusive årets højdepunkt OL i Tokyo, 
blev aflyst, blev der gennemført 
både SPP-løb, coastal-løb, kajakpolo-
turnering, handicapløb for kajak ved 
Hellerup, DM, Svanemøllematchen 
med tre kaninbådssejre, og ikke 
mindst fik klubben en Europamester 
i Sverri Nielsen. Kanindåben var 
ligeledes blevet gennemført. 

I lyset af, at klubben ville være 
mennesketom det meste af foråret, 
besluttede bestyrelsen at sætte 
vedligeholdelse af verandaen i gang. 
Det havde længe været et ønske at 
gøre noget ved gulvet, få rummet 
malet og i det hele taget få en 
opgradering til anno 2020. Resultatet 
var nyt trægulv, vægge og lofter 
malet, nye, skjulte radiatorer og nye 
flotte lamper og projektører til vores 
skulpturer.

Med støtte fra Københavns 
Kommunes klubhuspulje blev et 
udendørs træningsanlæg påbegyndt, 
der forhåbentlig kunne tages i brug et 
par uger efter generalforsamlingen. 
På sigt vil faciliteterne blive anvendt 
til vægttræning, holdtræning og 
gymnastik.

Kasper orienterede om, at 
bestyrelsen havde evalueret på, om 
den måde, vi har vores tilbud på i 
dag, også er den bedst mulige for alle 
vores medlemmer. Spørgsmålet var, 
om vi har tilbud, som tiden er løbet 
fra, og om alle vores medlemmer har 
mulighed for at udvikle deres roning. 

I dag er en del af vores tilbud opdelt 
på bådtyper, dette tror vi på bør 
ændre sig for fremtiden. Båden er 
udelukkende måden, vi træner på, 
det fortæller dog meget lidt om det 
fællesskab, som vi er en del af og 
hvilke niveauer, vi ønsker at være på, 
fortsatte Kasper.

DSR skal afspejle de ønsker, der er fra 
vores medlemmer, og vi tror, at det 
i fremtiden er mindre vigtigt, hvilken 
bådtype vi ror i, men i højere grad 
vigtigt, hvilket træningsfællesskab 
man er med i.

Kasper viste derefter en planche 
med en opdeling i tre overordnede 
træningsfællesskaber: Motionsroning, 
sportsroning og kaproning. Nederste 
”bjælke” var instruktion, inrigger og 
coastal. Mellem ”instruktionsbjælken” 
og de tre overordnede 
træningsfællesskaber var ræserkanin. 

Kasper sagde, at hensigten også 
er, at man på sigt kan starte op 
med coastal-instruktion og ro med 
to årer i stedet for en åre. Kasper 
understregede, at forandringerne vil 
tage tid at implementere, og at det 

ikke kommer til at ske fra 1. januar, 
men at planchen illustrerede en 
mission og en struktur, som vi vil 
arbejde med de næste 2-3 år. 

Vi så også gerne, at vores kajakroere 
bliver en del af denne nye struktur, så 
man kan vælge inrigger, coastal eller 
kajak på alle tre tilbud på længere 
sigt.

Kasper præsenterede herefter en 
række stemningsbilleder fra i år. 
Formanden sluttede af med et ”tak 
for ordet”, og bad os rejse os og råbe 
et leve for DSR.

Efter et par opklarende spørgsmål 
fra Henrik Isling Jørgensen, Julie 
Pontoppidan, Marianne Stæhr Olsen 
og Karen Leth Jensen erklærede 
dirigenten beretningen for taget til 
efterretning. 

Uddeling af priser 
Herefter var der uddeling af diverse 
hædersbevisninger. 

Kasper stod for motiveringen af årets 
frivillige, som fik sidste års stander. 
Egentlig skulle den være uddelt i 
foråret ved hjælperfesten, men på 
grund af corona var den blevet aflyst. 
Standeren gik til en yderst aktiv og 
vellidt person, der havde været med i 
mange år og som gør en aktiv indsats 
med alt fra at slå græs og male og 
til morgenroning og udlægning 
af orienteringsbaner og at være 
formand for orienteringssektionen. 
Modtageren var Ronald Clausen.

Guldstanderen gives til en, der har 
ydet en særlig indsats i klubben, 
det være sig på bådpladsen, i 
bådhallen og/eller på vandet. Lone 
Haulund motiverede og sagde, 
at guldstanderen i år blev givet 
til en person, der havde et stort 
engagement i motionsroningen, stået 
klar til at organisere roningen uge 
efter uge, indkaldt til roning og sørget 
for, at vi kan komme på vandet. 
Modtageren var Tina Voer.

Tor Høyer Rasmussen modtog alligatoren for sit bidrag til at hjælpe 
nye roere i gang. Foto Lars Bundesen

Søren Strange modtog sejsmasten – fra Nuuk i Grønland. Foto L. Baden

Der blev holdt et minuts stilhed for Asbjørn Torp og Jørgen Blom, der begge døde efteråret 2020. 
Foto Lena Baden

Formanden på talerstolen. Foto Lena Baden
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På grund af Corona blev GF kun overværet af 50-60 medlemmer, og  
ordstyrer Karen Leth-Jensen tog ingen chancer. Foto Lars Bundesen

Flemming Plessner kommenterer et punkt på dagsordenen. Foto Lars Bundesen

Samantha Robbins uddelte 
alligatoren, som tildeles én, 
der har ydet en ekstraordinær 
indsats i forhold til klublivet 
og aktiviteterne på 1. sal. Om 
årets modtager sagde hun, at 
det er en, der bidrager til at 
samle de nye i klubben, har 
et stort overskud, er i godt 
humør og søndag efter søndag 
har været klar til at hjælpe 
de nye med at få udviklet 
deres roning. Modtageren 
var Tor Høyer Rasmussen.
Ungdomspokalen blev uddelt 
af Mark Hartsteen, der oplyste, 
at pokalen var en af de nyeste 
priser. Det havde været svært 
at vælge mellem kandidaterne, men 
valget var faldet på Magnus Timm, 
der allerede som junior vandt DM. 
Magnus går forrest og motiverer også 
de ”ældre” i træningen.

Kasper sluttede ”prisuddelingen” 
med at motivere overrækkelsen 
af sejrsmasten, som første gang 
blev uddelt i 1935. Oprindelig fik 
Herman Ree den tilbage i 1934 som 
erindring om klubbens indtil da 
største kaproningssæson. Herman 
Ree skænkede den derefter til 
vandrepokal. Sejrsmasten gives for 
et sublimt sportsligt resultat. Den 
gives dog også i lige så høj grad til en 
person eller en gruppe, som igennem 
længere tid har fordret, at der kan 
roes kaproning i DSR på højeste 
niveau. Modtageren var Søren 
Strange, der ud over selv at være en 
yderst aktiv kaproer også hjælper til 
på andre områder i DSR, ligesom han 
i Danmarks Rocenter står for den 
medicinske screening af kaproere, 
inden de skal til internationale 
stævner.  

Årsregnskab forelagt 
Kassereren, Johan Frydendahl, 
gennemgik herefter årsregnskabet. 
Kontingentindtægterne lå under 
det budgetterede, men det skyldtes 
færre medlemmer – og i det hele 
taget bar regnskabet præg af 
corononedlukningen. Samlet viste 
regnskabet et lille overskud.

Efter et par spørgsmål 
vedr. udgiften til internet, 
telefon og vedligeholdelse, 
til stigning i havnelejen og til 
skoleroningsprojektet blev 
regnskabet godkendt.

Der var ikke indkommet særlige 
forslag til behandling.

Johan Frydendahl forelagde 
budgettet for det kommende år. I 
budgettet var der kalkuleret med 

uændrede kontingentindtægter, 
idet bestyrelsen foreslog uændret 
kontingent på 260 kr. pr. måned 
svarende til et årskontingent på 3.120 
kr.

Da der ikke var andre forslag 
til kontingent, blev et uændret 
kontingent vedtaget.

Valg af bestyrelse 
Ved valg af bestyrelse var der 
genvalg (med applaus) til formand 
Kasper Haagensen, kasserer Johan 
Frydendahl, sekretær Marie Erika 
Busch, motionsrochef Lone Haulund 
Christensen, langtursrochef Niels 
Bak Henriksen, instruktionsrochef 
Simone Krog Christensen, 
kaproningschef Mark Hartsteen, 
kajakrochef Jesper Millung og 
husforvalter Hans Søndergaard. 
Der var ingen kandidater til 
posterne som sportsrochef 
for Svanemølleaktiviteter og 
materielforvalter.

Mads Gydesen 
genopstillede som 
revisor og blev 
genvalgt med applaus. 
Bestyrelsen arbejder på 
at finde en ny revisor til 
erstatning for afdøde 
Jørgen Blom.

Det blev overladt til 
bestyrelsen at udpege 
repræsentanter til 
Dansk Forening for 
Rosport.

Under evt. nævnte 
Lars Bundesen, at der 
på den nuværende 
version af hjemmesiden 

kun er klubhistorie frem til 1967. På 
tidligere versioner har der også været 
klubhistorie frem til nyeste tid. Han 
opfordrede til, at den manglende 
historie igen kom på hjemmesiden.

Paul Brüniche-Olsen opfordrede 
til, at vi takkede hinanden for det 
kæmpearbejde, som bestyrelsen og 
andre havde udført i det vanskelige år 
2020.

Marlene Evensen takkede bestyrelsen 
for arbejdsindsatsen og kreativiteten i 
coronaåret.

Kasper Haagensen takkede Samantha 
Robbins for arbejdsindsatsen i 
bestyrelsen, ligesom han takkede 
dirigent og referent.

Herefter erklærede dirigenten 
generalforsamlingen for afsluttet.

Forkortet referat, udarbejdet efter Peder Juhls 
Madsens officielle referat: Lars 
Bundesen

DE BLÅ TRIKOTER BLIVER 
LIDT MERE FARVERIGE – MÅSKE 
Af Gunvor Bjerre

Til kanindåben i august kunne vi 
pludselig se vores formand optræde 
med et nyt DSR-slips og tilsvarende 
tørklæde. 

Sådan! Vi er vel en klub med en vis 
pondus. 

Tørklædet og slipset er nok ikke det, 
vi vil opleve, når vores roere stiller op 
til regatta’er fremover, men snart vil 
klubbens medlemmer få mulighed 
for at tage stilling til et nyt design af 
vores trikot’er, som vi skal stille op i til 
diverse konkurrencer. 

Mere farverigt 
Det nye tøjudvalg (Andreas Sloth, 
Natasha Frandsen og Mathilde 
Kiilgaard) har ønsket at tilføre det 
klassiske blå DSR-design lidt flere 
farver. Fremover skal den røde og 
gule farve dominere lidt mere og 
korrespondere med de tilsvarende 
farver i vores logo. 

”Vi har fået en henvendelse fra 
et tidligere DSR-medlem, Tobias 
Gebertsberger, der nu bor i Tyskland. 

Designet  
Men hvordan kommer dragterne til 
at se ud? 

Det løfter Natasha Frandsen, der også 
sidder i tøjudvalget, en flig af: 

“Der vil komme en simplificering af 
selve designet, hvor den lyse DSR-blå 
vil komme I fokus og vores røde, gule 
og hvide farver i logoet vil spille en 
større rolle end før.  

Der har fra kaproerne været et 
kraftigt ønske om at få bryderryggen 
på dametrikot’en tilbage, hvorfor vi 
har været i dialog med EVUPRE om 
at lave en specifik trikot til damer og 
herrer. Der vil generelt set være en 
del forbedringer ift. åndbarhed og 
bekvemmelighed.” 

Visuel identitet  
En rodragt er jo klubbens signal til 
omverdenen, vores visuelle identitet. 
Hvad står vi for i Danmarks største 
roklub? 

Den visuelle identitet er også noget, 
tøjudvalget har diskuteret. Om det 
siger Natasha Frandsen:  
 
”Set fra et modemæssigt synspunkt, 
handler det om at kombinere det 
simple og traditionelle med det 
visionære og moderne. Ligesom DSR’s 
logo har gennemgået sommetider 
drastiske ændringer gennem tiden, 
har klubbens trikoter også udviklet 
sig - både til den ene og anden 
side. Fælles for begge parter trods 
diverse opdateringer, er at bibeholde 
klubbens ånd. ”  

Hun fortsætter: ”Da vi i Danmark ikke 
har samme tradition for de spraglede 
og farverige klubblazere som man har 
i England, kommer vores farver og 
ånd oftest til udtryk i vores trikot’er. 
Tøjudvalgets nuværende tanker og 
planer for klubbens trikot er derfor 
også noget, vi ikke har kastet os 
hovedkulds ud i, men overvejet, 
opvejet og diskuteret på kompetent 
og demokratisk vis.”  

Men hvad siger det om klubben, 
spørger vi Natasha. 

”Der er generel enighed i tøjudvalget 
om at samle det bedste fra fortiden 
og nutiden, for på den måde at 
afspejle, hvor vi står som klub - 

Han er ved at starte et designfirma 
op, og han har foreslået at komme 
med et bud på et nyt DSR-design. 
EVUPRE hedder firmaet. Det er også 
ham, der har designet vores Rowtex-
jakker”, siger Andreas fra tøjudvalget. 
Bestyrelsen er informeret og kigger 
med fra sidelinjen. 

”Inden for den nærmeste fremtid vil 
der på klubbens officielle Facebook-
side samt i nyhedsbrevet, blive løftet 
sløret for, hvilke designs vi har i 
støbeskeen. Vores hensigt er at få 
konstruktiv feedback i forhold til de 
enkelte designs. Indtil videre har 
vi 2-3 modeller, vi arbejder ud fra.” 
fortsætter han. 

En samlet klubkollektion?  
Det hidtidige design er lavet af 
Athletes Own, der også har designet 
dragterne til det danske og det 
portugisiske landshold.  

Alle roklubber i Danmark kender 
de blå DSR-trikot’er og det øvrige 
samlede DSR-design, der omfatter en 
hel klubkollektion til brug på vandet. 

Men foreløbig er det 
kun trikot’erne og 
jakkerne, der laves 
om. 

”Vi er fra tøjudvalgets 
side åbne for dialog 
med Athletes Own 
om anderledes design 
etc. , siger Andreas og 
fortsætter.  
”Vi prøver under alle 
omstændigheder at 
puste nyt liv i vores 
traditioner. Som 
tingene står nu, er 
der bred enighed 
om at udvide det 
nuværende repertoire 
af klubtøj, så det 
passer sammen 
og kan bruges 
både til nationale 
og internationale 
regattaer.  
Men tøjudvalget ser 
ikke på nuværende 
tidspunkt nogen 
grund til at ændre 
hele kollektionen, 
men vi udelukker ikke 
noget,” siger han. 

Det er kutyme i britiske klubber at have klubmerchandise, for at 
øge medlemmernes tilhørsforhold og som en kilde til indtægter. 
Nu er DSR med på vognen. 
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Skitser fra Tobias Gebertsberger af de nye 
rodragter. 

med det ene ben solidt plantet i 
vores prangende historie som royal 
og studenterroklub, og med det 
andet som fast inventar på den 
internationale scene, hvor vi gang 
på gang leverer kraftpræstationer af 
æteriske proportioner.” 

Pris 
Rosporten er jo en billig sport, i 
modsætning til f.eks. skisport, golf, 
tennis eller cykling, der kræver 
kostbart udstyr.  Vi får stillet alt 
materiel til rådighed, og skal selv blot 
købe klubdragten, hvis vi vil stille op i 
konkurrencerne. 

”Vi ser gerne at prisen bliver lavere, 
for at øge tilgængeligheden for især 
studerende. Den bliver lidt lavere - 
men ikke meget, 500-600 kroner,” 
anslår Andreas, men vil ikke hænges 
op på det. 

Gallaudstyr  
Indtil videre bruger vi det kendte 
ensfarvede blå DSR-design, når vi 
stiller op mod de andre roklubber – 
men når der er galla, kan vi bryste 
os med et flot slips og tørklæde til 
blazeren, inspireret af de klassiske 
engelske klubber. 

”Det synes for mig ganske 
uforståeligt, at Klubben ikke har 
kunnet prale af sådanne fine Dame- 
og Herreekviperinger før nu. Intet 
kan som sagt holde en ærgerrig 
DSR-roer fra Svanemøllens klare 
Blå, og intet kan holde en nidkær 
og velagtet Anglofil fra et Klubslips,” 
siger Natasha, med inspiration fra de 
gamle årbøger.

Et af de mere vellykkede projekter 
så dagens lys i begyndelsen 
af 90’erne med daværende 
ungdomslandstræner Henrik 
Nørlund fra Bagsværd Roklub som 
frontløber.  

Ildsjælen Henrik Nørlund udformede 
en strategi og et program for Junior 
B- og C-roere, som gik ud på, at roerne 
gennem hele sæsonen skulle mødes i 
bådtyperne: 1X – 2X samt 4X-/+, altså 
udelukkende scullerbåde.  

På det tidspunkt var man meget 
optaget af, at unge roere havde bedst 
af at bruge kroppen symmetrisk 
i båden, altså modsat det at ro i 
sweep-både (en-åres både). Henrik 
var samtidig medstifter af Baltic 
Cup-regattaen for U-18 roere, som 
derved kunne tjene som løftestang og 
motivation for de unge mennesker til 
at gå efter et mere internationalt sigte 
med træning på niveauet lige under 
Junior VM. 

Mange løb for de unge  
I starten var der TU-Cup løb ved alle 
danske regattaer. Hver sæson bestod 
af 10 løbsdage pr. sæson, og hver roer 
kunne stille op i alle tre bådtyper på 
en dag. Dette blev senere reduceret til 
to løb pr. dag.  

De unge roere konkurrerede i 4 
klasser: Jun. B (1500 m) piger og 

drenge samt Jun. C (500 m) piger og 
drenge.   

Pointsystemet fungerer således: Der 
bliver tildelt individuelle points pr. 
roer i hver båd efter placering med 
henholdsvis18 – 16 – 14 -… ned til 2 
points, og der bliver roet A – B – C 
-m.m. finaler, så alle får en finalestart 
og man får mindst 2 points, når man 
har gennemført et løb.  

Der er desuden lavet et specielt 
heat-skema, så alle finaler har 
mindst 2 både. Efter hver regattadag 
bliver roernes points indført på 
hjemmesiden, så man kan se, hvordan 
stillingen ser ud i de samlede totale 
points, samt individuelle points i 
de enkelte klasser. Ved afviklingen 
af sæsonens sidste TU-Cup regatta 
-typisk ved DM- gøres resultatet op, og 
præmier og medaljer uddeles. Der er 
medalje til vinderne af samtlige finaler 
uanset, om det er B – D eller F. 

Points er personlige og tæller med 
i roerens eget regnskab. I større 
felter kan det ske, at man kommer 
frygteligt meget bagud i de indledende 
heat, men derefter kommer man så 
i en finale, hvor konkurrenterne er 
nærmere ens eget niveau, og man får 
derved nogle spændende ræs ud af 
det!  

En af de mange gode sider ved TU-
Cuppen er, at alle deltagere får et 

finaleløb, og alle får mulighed for at 
ro såvel alene som på et hold. Da 
der i TU-Cuppen ikke er tale om rene 
klubhold, kan selv små klubber, der 
har få roere, slå sig sammen med 
andre klubber for at samle fx en 4X 
eller en 2X.  

Coronaen forhindrede desværre 
gennemførelse af TU-Cuppen i 2020.  
Antallet af regattadage for 2021 bliver 
formodentlig 6 – fordelt på Bagsværd, 
Sorø, Holstebro og Brabrand - samt 
DM. Der uddeles medaljer efter 
hvert løb, og ved sæsonafslutningen 
uddeles 3. - 2. samt 1. præmie til de 
samlede vindere af Cuppen i de 4 
klasser, som er et KU-gavekort. 

Til hver af de fire vindere i 1X er 
der en specialproduceret TU-CUP-
trikot, og endelig som ekstra bonus 
for samtlige deltagende klubber, 
en lodtrækningspræmie: En junior-
singlesculler.  

Pædagogik og disciplin på startlinjen 
Jeg har fulgt TU-Cuppen lige fra start 
– først som dommer og siden som 
medlem af kaproningsudvalget (KU), 
og jeg har altid nydt at have med de 
unge roere at gøre. Der bliver virkelig 
brug for ens pædagogiske evner, når 
man skal inddele og starte 32 små 
Jun. C-scullere ved 1500 m-mærket, 
hvor flere af dem driver væk, medens 
nogle andre har travlt med at snakke 

og andre igen ligger med snuden i 
den gale retning! Og der er højst 5 
minutter mellem hver start!  

Efterhånden fandt vi frem til en 
velfungerende metode (kopieret 
fra Masters VM), hvor vi lagde alle 
heat i rækkefølge ind på banen efter 
hinanden, og derefter bad dem rykke 
frem efterhånden som heatene foran 
dem blev sendt afsted. 

Samarbejde nødvendigt for succes 
Som ansvarlig for TU-Cuppen i KU har 
jeg været meget glad for opbakning 
fra vores sponsorer: Athlete´s 
Own – Consept 2 samt AVE Boats.  
Juniorlandstræner Niels Henrik Stene 
og pointberegner Søren Madsen 
har været dygtige og engagerede 
samarbejdspartnere. 

Hvis jeg skal pege på, hvad der kunne 
gøres for yderligere at rekruttere 
nye roere, vil jeg pege på, at vi bør 
fortsætte med samarbejdet med 
skolerne og kommunerne. Det er 
vigtigt, at børnene dyrker sporten i 
grupper, for i den alder vil man gerne 
have nogle at følges med. Holstebro 
Roklub er et glimrende eksempel på, 
hvordan et sådant samarbejde kan 
opbygges. Her fik man ansat den 
tidlige guldfirer-roer Søren Madsen 
som fuldtidstræner, og så inviterede 
man skolerne til at komme i klubben.  
 

Det er et langt sejt træk, men 
resultatet er meget synligt: Holstebro 
konkurrerer med DSR om at være den 
mest vindende klub ved de seneste 
DM! Og de har ”kun” en 1000 m 
bane til rådighed som træningsbane 
hjemme. 

Hvad skal der til? 
Man har talt om effekten af ”fyrtårne” 
i form af medaljetagere, som gør 
sporten synlig i medierne, men selv 
om vi har fantastisk dejlige og dygtige 
forbilleder i Christina, Lærke, Sverri, 
Mads, Rasmus og Eskild – for at 
nævne nogle – så tror jeg kun, de kan 
fange en overfladisk interesse hos de 
unge. Vi skal have folk med ”hands on” 
i klubberne – som fx Søren Madsen – 
hvis vi for alvor skal have de unge til at 
blive i rosporten. 

Vi skal lære dem, at i modsætning til 
mange andre idrætter som fx boldspil, 
er det ikke så meget et stort talent, der 
skal suppleres med hård træning, men 
snarere extrem hård træning, der skal 
suppleres med talent, når man vil til 
tops i roning. 

Når jeg kigger på de nuværende små 
talenter, kan jeg se at flere gode roere 
som fx Bo Kalizan (Roskilde Roklub), 
Morten Juel Hansen (Dragør Roklub) – 
Christina Rindom og Thomas Poulsen 
(Bagsværd Roklub) har fået godt gang i 
næste generation. 

Dansk Forening for Rosport, DFfR, har 
gennem tiderne gjort mange ihærdige 
forsøg på at rekruttere unge roere til 
kaproningen. En ildsjæl fra Bagsværd 
Roklub var med til at skabe Baltic Cup og 
TU-Cup for unge talenter. 

Talentudvikling for unge kaproere

PÆDAGOGIK PÅ
STARTLINJEN

Af tidligere rodommer Peter Jelsgaard 

Stolte vindere i 4X af TU-Cup 
fra Holstebro Roklub.
Foto Svend Aage Nielsen



Hvordan ser de langsigtede planer for 
klubben ud? Klubbens formand giver 
en status. 

DET ER SVÆRT 
AT SPÅ ...

 Af Gunvor Bjerre 

ISÆR OM  FREMTIDEN

Hvis man går ind i slyngelstuen, 
ser man et maleri på væggen. Det 
forestiller det gamle klubhus, der var 
tegnet af en ung Poul Henningsen, 
men som desværre brændte ned i 
1936 på grund af en væltet spand 
med tjære. Billedet er malet af Harald 
Hansen. 

På baggrund af dette store tab for 
klubben – samtlige både brændte 
også – blev det nye og nuværende 
klubhus bygget i 1939. Væsentligt 
finansieret af klubbens velbeslåede 
mæcen, Herman Rée – uden hvem 
DSR ikke ville være, hvad den er i dag. 

Men vores klub har fået vokseværk. 
Flere medlemmer og flere bådtyper 
skal kunne huses. På klubbens 
opslagstavle hænger der en 
planskitse for en udbygning af 
klubben. Spændende projekt. 

Men hvordan går det med projektet – 
og klubbens planer på langt sigt?

Vi har grebet fat i formand Kasper og 
spurgt ham om, hvor klubben er i dag 
– og de næste fem–ti år. 

”Der er store planer for vores 
nærmiljø, havnen”, siger Kasper. ”By 
og Havn havde indkaldt roklubberne 
og de andre fritidsaktiviteter, 

der ligger her ved havnen, til 
en workshop i løbet af sidste 
efterår, hvor man fremlagde nogle 
tankeskitser for hele havnen. 

De snakker om at lave en 
havnepromenade rundt om havnen, 
hvor københavnerne kan rekreere 
sig og udnytte den unikke placering, 
byen har med så meget vand. 

Der er to skitser:  
Én, hvor man ledes op på 
Strandvænget, når man på rundturen 
når her til roklubberne, der jo har 
grunde helt ned til vandet, som 
udnyttes intensivt.  

En anden, hvor man bygger nogle 
gangbroer på pontoner, som vi så 
skal sejle under, når vi vil ud fra 
lystbådehavnen.” 

”Der er både fordele og ulemper 
ved det, men vi hælder mest til 
plan 2, hvorved vi får mere vand 
til at røre os på lige omkring 
klubhuset. Det vil nemlig betyde, 
at sejlbådene, der ligger indenfor 
disse gangbroer, vil blive flyttet et 
andet sted hen, så vi bedre kan 
boltre os med kæntringsøvelser, 
scullertræning, kajakpolo o.lign. Og vi 
har fremført, at der skal være plads 

til at vende en otter”, siger Kasper 
og fortsætter, ”Det vil måske også 
blive en slags udstillingsvindue for 
forbipasserende, der forhåbentlig ser 
en velfungerende og attraktiv roklub 
– hvilket måske på længere sigt kan 
give os flere medlemmer.” 

Men hvad så med planerne for selve 
klubhuset – og vokseværket? 

”Desværre er vores udbygning sat på 
hold – af to grunde: dels kræver det 
en voldsom investering, som vi måske 
kan skaffe via store fonde (Realdania, 
Mærsk m.m.) – men før vi tør kaste 
os ud i store ansøgninger, skal vi lige 
have noget andet på plads, ” sukker 
Kasper. 

” Det er nemlig By og Havn, der ejer 
grunden, vi ligger på, vi er kun lejere. 
Så først skal vi have fuldmagt fra 
dem til at kunne opføre noget nyt. 
Så før det er i orden, tør vi ikke søge 
finansiering. Hvis det falder på plads, 
så har vi alt klart og håber på, at dette 
muligt kan ske i løbet af 2021.” 

Men det gamle hus knager i alle fuger 
af pladsmangel Ikke mindst til nye både 
og bådtyper. Hvad vil bestyrelsen gøre 
ved det? 

”Jeg vil hellere lave en bådudskift- 
ningsstrategi, så vi skiller os af med 
nogle af de rigtig gamle både. Der 
er megen nostalgi oplagret i vores 
bådhal. ” 

Vi spørger formanden, om 
bestyrelsen har haft de langsigtede 
visionsbriller på.  Lige over for 
klubben ligger det nye store 
Nordhavnsprojekt, hvor stort set al 
udvikling i København de næste 5-10 
år koncentreres. 

Der bliver højst sandsynligt et 20 
ha stort areal, hvor der skal opføres 
organiserede sportsfaciliteter til de 
ca. 40.000 nye beboere, som man 
regner med flytter ind på området.  

Har I tænkt på at sælge det nuværende 
klubhus og købe os ind derovre?

”Ja, bestyrelsen har haft det oppe at 
vende, men det bliver i en prisklasse, 
hvor vi slet ikke kan være med. 
Kommunen har netop købt areal til 
en fodboldbane. Den kostede 100 
millioner kroner. Jeg tror, vi skal være 
glade for, at vi ligger, hvor vi ligger. 
Og så langt vil der jo heller ikke være 
for alle de nye beboere, hvis de har 
lyst til at ro. Desuden får vi jo de to 
kanaler, der skal sikre os, at vi kan 

komme ind i Københavns havn uden 
at skulle mange kilometer uden om 
den store Nordhavnsopfyldning og 
den lange krydstogtskaj.” 

Det med den korte afstand gælder 
også for ”forposten”, vores to 
containere, der pt. står i Nordhavn 
med fire både. 

”Når kanalerne kommer, vil den være 
overflødig. Så jeg tror heller ikke, at vi 
vil/får mulighed for at anbringe den i 
det nye idrætsområde derovre. Dem 
vil jeg hellere have stående et eller 
andet mere taktisk sted, f.eks. som 
opbevaring af nogle langtursbåde. 
Det kunne være i Næstved eller et 
andet sted.” 

Ved du noget om, hvornår nogle af alle 
disse projekter bliver søsat? 

”Det bliver ikke i morgen – men 
inden for de næste 5-10 år. Der sker 
meget pt. Men forhåbentlig bliver 
de to kanaler (lige ved udsejlingen 
til Kalkbrænderiløbet, når vi sejler 
under broen) til noget inden for en 
overskuelig tid. De er stadig med 
på tegningerne – og de er faktisk 
begyndt at hamre spunsvægge ned. 
Det kan vi jo kun glæde os til.” 
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Klubliv i DSR. Foto Lena Baden
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 FEBRUAR 

 26.-28. Fredag kl. 16 - søndag kl. 12 Blåt Øje Fest (Styrmandslauget)

 28. Søndag kl. 10 Gåsehuset O-løb

 

 MARTS

 18. Torsdag kl. 19 Infoaften på Verandaen

 19. Fredag kl. 18 ”DSR Vennemiddag/Generalforsamling

 21.  Søndag kl. 10-12 Gåsehus O-løb

 27.  Lørdag kl. 18 Påskefrokost (Styrmandslauget)

 

 APRIL 

 10. Lørdag kl. 9-15 Store Oprydningsdag

 11.  Søndag kl. 12 Standerhejsning

 

 MAJ 

 8. Lørdag kl. 19 Hjælperfest

 18.  Søndag kl. 10-12 Gåsehus O-løb

 26.  Onsdag kl. 18 Københavns Skiklubs Generalforsamling

 

 JUNI
 5.  Lørdag  Grundlovsdag Roning på Søerne
 12.  Lørdag kl. 18.30 Forårsfest

 23.  Onsdag  Sankt Hans Grillaften med Mathias Heise All  
   Stars Jazz

 JULI 

 19.  Mandag Start på Hjelmsjö Lejr

 23.- 30.   Olympisk Regatta i Tokyo
 

 AUGUST
 1. Søndag Slut på Hjelmsjö Lejr
 ? Fredag kl. 17-søndag kl. 12 Kanindåb om lørdagen med fest

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 
Ledig 
sport@
danskestudentersroklub.dk

Motionsrochef 
Lone Haulund Christensen 
motion@
danskestudentersroklub.dk

Kajakrochef 
Jesper Millung 
4050 0850 
kajak@
danskestudentersroklub.dk

Kaproningschef 
Mark Strange Hartsteen 
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 2021

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 Marie Erika Busch og Birgitte Wraae Frydendahl m.fl.  

TJEK HJEMMESIDEN 
FOR AFLYSNINGER

Se de nyeste opdateringer på www.danskestudentersroklub.dk

MEDLEMSJUBILÆER
25 ÅR:

Christian Clausen     01.01.2021

Adrian Tan                 27.03.2021

Bo Koldby                   02.05.2021

Steen Knudsen          17.05.2021 

60 ÅR:

Dan Nielsen               26.05.2021
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