
DSR 
Danske 
Studenters 
Roklub

02
/2

02
1DSR

Medlemsblad for Danske Studenters Roklub| Maj 2021 | Årgang 84   

Han er ikke konditor 
Portræt af vores kok 
under nedlukningen

Tider i eliteroning 
Verdensrekorder slås 
stadig, men sjældnere

Team Danmark  
Statsstyret eliteidræt sørger 
for medaljer, men det 
kan gøres på flere måder, 
mener OL-guldvindere

Danmarks Rostadion  
Føljeton om rostadion 
fortsætter med nyt  
nederlag til rosporten
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DFfR spurgte på et virtuelt 
møde den 29. marts, hvad 
fremtiden for dansk roning 
skal indeholde. Resultatet af 
mødet er endnu ikke kendt. 
Men et svar kunne være:  
 
Mangfoldighed! 

Kun ved at sikre, at rosporten 
kan opfylde ønsker og krav hos 
en bred vifte af befolkningen, 
kan sporten overleve som andet 
end en nichesport. 

Roning ville blive en nichesport, 
hvis den kun henvendte sig 
til unge med talent til at sikre 
sporten medaljer. Den ville 
også blive en nichesport, hvis 
den fokuserede på dem, som 
ønsker bevægelsesbaseret 

MANGFOLDIGHED! 

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 
aldersgruppen 20 - 24 år betaler 520 
kr. pr. kvartal. Det første kvartals 
kontingent er dog 780 kr. Forskellen 
260 kr. modregnes ved det følgende 
kvartals opkrævning.

Adresseændring 
Adresseændring: Henvendelser om 
adresseændring og 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. 

Rasmus Hansen, bedre kendt som 
klubbens kok, har holdt liv i klubbens 1. 
sal under Corona-nedlukning med lækker 
og billig take-away. Gunvor Bjerre tegner 
et portræt af manden, der fører kniven i 
køkkenet s.10. Foto Lena Baden

Forsiden: Asta Øjvind 
Nielsen som styr-
mand på en otter 
ved Harbour Race 
2018. Foto Lars 
Nielsen

socialt samvær. Sammen med 
og imellem disse to yderpunkter 
har roning imidlertid et stort 
potentiale. Få andre sportsgrene 
kan tilbyde så stor variation i 
måderne at dyrke sporten på: 
Der kan ros med 1 eller 2 årer; 
der er bådtyper til 1, 2, 3, 4, 5 
eller 9 roere; der kan ros inrigger, 
outrigger og coastal; der kan ros 
stærkt, langsomt og sejt; der kan 
ros kort eller langt; og man kan 
ro, fra man er barn, til man ikke 
længere kan kravle i og ud af 
båden længere. Med så mange 
muligheder burde roning kunne 
ramme en stor del af dem, som 
bor i Danmark.  

Forudsætningen er 
imidlertid, at hver eneste 
kombinationsmulighed 

værdsættes og promoveres. Når 
DFfR derfor inviterer til møde 
med ovennævnte dagsorden, 
må det være fordi, der er en 
erkendelse af, at hverken 
forbund eller klubberne har fået 
øjnene helt op for potentialet.  

Det skal vi, der kalder os 
roere, hjælpe med til. Vi skal 
i de enkelte klubber lære at 
respektere dem, som ror på 
en anden måde eller anden 
bådtype, end vi selv gør. Selvom 
vi har en foretrukken måde at 
ro på, skal vi være nysgerrige 
overfor andre måder. Denne 
nysgerrighed skal så selvfølgelig 
mødes af en vilje til at inddrage 
andre. Kan det lykkes, vil roning 
have en fremtid som andet end 
en nichesport.  

BK



Mads Rasmussen tv. og 
Rasmus Quist vandt guld 

ved OL i London 2012. 
Team Danmarks støtte 

gjorde det muligt, omend de 
to nu foreslår ændringer i 

måden, der støttes på.
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Mads og Rasmus udtrykker 
anerkendelse til den danske 
idrætsmodel, fordi den giver nogle 
muligheder, som ikke tidligere var 
til stede, for eksempel at kunne 
dyrke idræt på højt niveau, længere 
end tidligere og sideløbende passe 
studie, arbejde og/eller familie. 

Som afslutning på interviewet 
siger de: ”Team Danmark (TD) har 
muliggjort det, som vi har opnået. 
Havde det ikke været for TD, havde 
vi ikke været der, hvor vi er i dag, tror 
vi”.

Men samtidig udtrykker de en kritik, 
som overordnet rettes mod ”en 
stadig værre systemtankegang,” 
(repræsenteret af TD og Danmarks 
Rocenter (DRC) må man forstå).
Kritikpunkterne er: 

Mads og Rasmus foreslår en 
”gentænkning af TD - og på nogle 
punkter en optimering”. De opfordrer 
til at ”gøre forholdene mere 
attraktive for de enkelte atleter” og 
synes, ”at TD skulle være bedre til at 
se atleter som en ressource i stedet 
for en medarbejder”.

Er der plads til individualisme? 
DSR-bladet vil gerne have Mads og 
Rasmus til at uddybe og konkretisere 
både deres kritikpunkter og deres 
forslag.

Vi fanger Mads Rasmussen på en 
telefon, da han er på vej hjem til 
gården på Falster, hvor han nu bor 
med Juliane Elander og deres tre 
børn.

Som udgangspunkt mener Mads, 
at kritikken af TD er blevet korrekt 
refereret i Politikens artikel. Til deres 
overordnede kritik af TD som et 
magtfuldt og magtsygt system siger 
han, at hvis man ikke retter ind efter 
de givne rammer, er man ude – både 
af den økonomiske støtte og af DRC.

Når der i TD’s støttekoncept for 
2021-2024 står: ”Eliteidrættens 
præmis forpligter i særlig grad 
trænere, ledere, forbund og TD til at 
understøtte atleterne i at nå deres 
mål under ansvarlig hensyntagen til 
den enkelte atlets forudsætninger”, 

har Mads ikke den store tiltro til, at 
det kan lade sig gøre i praksis, når 
han tænker på egne erfaringer som 
eliteroer.

Det lyder som om jeres kritik egentlig 
retter sig mod DRC?

 ”DRC er jo en TD-opfindelse. Og 
”de givne rammer” går bl.a. på 
valg af træner, sæsonplanlægning, 
træningsindhold og -programmer og 
træningslejre,” forklarer Mads.

”Det er klart, at de store mandskaber 
ikke kan få opfyldt deres individuelle 
ønsker bl.a. m.h.t. træner. Men 
hvorfor kan man som 1x eller 
db.sculler ikke få lov at vælge sin 
egen træner?  Og med hensyn til 
sæsonplanlægning: hvorfor lige 
præcist fire træningslejre om året? 
Eller hvorfor skal de roere, der i øvrigt 
opfylder kravene, ”påduttes” cykel- og 
vægttræning?” spørger Mads. 

Han efterlyser med andre ord en 
tilgang til atleterne, der er langt 
mere relateret til og differentieret i 
forhold til individet, herunder alder 
og livssituation.

Til spørgsmålet, om ikke Mads 
og Rasmus fik gode betingelser 
for at have deres familier med på 
træningslejre, er kommentaren kort: 
”Det var et helvede at forhandle sig til 

rette om! Og jo, familierne var med, 
men Rasmus og jeg skulle stadig 
bo på samme værelse der, hvor de 
øvrige roere boede. Det var ikke det 
optimale for os i den givne situation”.

Med hensyn til forbrug og 
prioritering af ressourcer i TD, 
gentager Mads, at TD ikke er et 
sygehus. Og at de læger, TD har 
tilknyttet, alligevel tager atleterne 
ind til undersøgelse eller behandling, 
hvor de har deres faste arbejde, fx 
på Bispebjerg Hospitals Institut for 
Idrætsmedicin, som TD så i stedet 
kunne intensivere samarbejdet med.

Hvad siger DRC og TD 
Den nuværende sportschef i DRC, 
Finn Trærup-Hansen, har under EM 
i Varese sendt en fyldig respons på 
vores ønske om en reaktion på Mads’ 
og Rasmus’ kritik. 

”Det hænder, at en roer er mere 
grundlæggende uenig om det, 
der kan kaldes træningsfilosofien. 
En konstruktiv og saglig dialog er 
vejen til at klarlægge, om der kan 
laves kompromisser eller forsøg 
med ændringer. Hvis alle - roeren, 
de andre besætningsmedlemmer 
og træneren – tror på, at det, man 
når frem til, kan give international 
succes, så er det naturligvis det 
bedste. I sidste instans er det 

træneren, der skal stå inde for, hvad 
der er internationalt perspektiv i,” 
forklarer Finn Trærup-Hansen.

”Jeg vil mene, der er praktiseret 
mulighed for indflydelse på træning 
og træningsprogrammer. For nogle 
mere end andre. Der er ingen tvivl 
om, at der er flere, som ønsker 
mere af ”deres vej” og deres forhold 
tilgodeset. Det er en balancegang, 
som mine samtaler med roerne 
også viser, fordi der er andre som 
synes, der tages for meget hensyn. Vi 
prøver, at tilgodese individualitet, når 
det giver sportsligt mening og kan 
omfattes af fællesskabets ramme”.

Lars Balle Christensen, som er chef 
for forbundssamarbejdet i TD, er 
tidligere mangeårig sportschef i 
DRC. Forelagt Mads Rasmussens 
uddybning af kritikken, starter han 
med en korrektion af Mads. 

”DRC er ikke en ”TD-opfindelse”. 
Roforbundet etablerede 
allerede i 1985 et elitecenter. 
I 2001 stillede TD krav om, at 
elitecentrene i forbundene blev 
drevet som professionelt ledede 
driftsorganisationer. Baggrunden 
var og er, at TD er garant for at TD-
midlerne anvendes af forbundene 
i henhold til loven. DFfR ansætter 
sportschefen. TD er evt. med ved 

ansættelsessamtalen. DFfR modtager 
i dag ca. 8 mio. kr. årligt fra TD.

De to tilknyttede læger og de øvrige 
sundhedsfaglige TD-ansatte udgør  
et tilbud til de atleter, som får behov 
for hurtig adgang til undersøgelse og 
behandling for at kunne genoptage 
træningen. Selv med medaljer om 
halsen skal man ikke forvente at 
komme først i rækken i det offentlige 
sundhedsvæsen,” siger Lars og 
konstaterer, at Mads og Rasmus har 
været så privilegerede og heldige, at 
de ikke har haft brug for det tilbud.

Generelt om kritik af TD siger Lars, 
at man fra TD’s side altid er lyttende, 
men at der er mange hensyn, der 
skal vejes op imod hinanden. Under 
alle omstændigheder vil man – hvis 
man skal kunne agere - foretrække at 
få kritikken på forkant i stedet for på 
bagkant.

Mads medgiver, at han som 
individualist – og i øvrigt som læge – 
har været mere kritisk end så mange 
andre atleter, der tilsyneladende har 
det fint med de givne rammer. 

”Desuden har vores kritik ikke været 
møntet på at revolutionere den 
danske idrætsmodel, men at påpege, 
at den enkelte atlet nede på gulvet 
skal have en lille smule indflydelse på 
sin dagligdag.”

REVOLUTION ELLER  
OPTIMERING AF DEN  
                ELITEIDRÆTSMODEL?
I Politiken den 7. januar kunne man læse en stort opsat artikel om de 
olympiske mestre i LM2x Mads Rasmussen og Rasmus Quist, der netop 
var blevet optaget i dansk idræts Hall of Fame. Af artiklens overskrift 
fremgår det, at de to mesterroere ”har nogle gode råd til, hvordan man 
kunne optimere den danske idrætsmodel”. DSR Bladet er gået dem på 
klingen og har fået reaktioner fra DRC og Team Danmark.

• for ringe indflydelse på egen 
træning og dagligdag

• for lidt hensyntagen til individet 
i tilrettelæggelse af programmer 
og træningslejre

• Team Danmark som en tung 
organisation at slås med

• spild af ressourcer, fx i form af 
TD-tilknyttede fysioterapeuter, 
psykologer, læger

• for mange penge forsvinder i 
administration

Af Hanne Petersen Refslund
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Dansk Forening for Rosport har 
vedtaget nye regler, der betyder, 
at alle, som deltager i langture, 
skal have aflagt en svømmeprøve 
på minimum 300 meter. 

Mellem os sagt, så er det pænt 
grundløst, at der skal være særlige 
regler for langture, men sådan 
er det nu en gang blevet. Uden 
svømmeprøve, ingen deltagelse i 
langture. Derfor vil der i løbet af april 
dukke en mappe med blanketter 
op i bådhallen, henne i reolen, hvor 
også mapperne til kanininstruktion, 
styrmandsinstruktion m.v. står.  

Her skal du skrive under på, at 
du har aflagt en svømmeprøve 
på minimum 300 meter. Det vil 
sige, at du skal have været en tur i 
svømmehallen eller på stranden, og 
at du uden problemer har svømmet 
de 300 meter uden at hænge i 
bassinkanten, støttet på bunden eller 
lignende undervejs.  

Erklæringen er en tro og love-
erklæring, og vi skal gøre 
opmærksom på, at den har 
juridisk gyldighed og bliver afgivet 
under strafansvar. Så lad være 
med at skrive under, uden du har 
gennemført en svømmeprøve.  

Når du har sat din underskrift, 
bliver svømmeprøven tilføjet 
i roprotokollen sammen med 
en udløbsdato. Men det er 
underskriften, der gælder. Man 
må altså fx gerne skrive under 
umiddelbart inden, man tager afsted, 
fordi det nu er en fantastisk dag at ro 
til Flakfortet! 

Af Niels Bak Henriksen

Nye svømmekrav 
for langtursroere
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Foranlediget af opråb fra bl.a. 
aktive eliteidrætsfolk blev der først 
i 1980erne nedsat et udvalg under 
Kulturministeriet, der skulle se 
på muligheden for at etablere en 
statsstøttet dansk idrætsmodel, 
der kunne løfte niveauet for dansk 
eliteidræt. 

Man havde jo kunnet iagttage, 
hvordan andre lande, ikke mindst 
de østeuropæiske med deres 
”statsamatører”, opnåede store 
idrætslige resultater. Det blev 
imidlertid især den vesttyske 
model ”Deutsche Sportshilfe” fra 
1967, som blev inspirationen for 

udvalgsarbejdet. Resultatet blev ”Lov 
om eliteidrættens fremme” - siden 
kaldt Team Danmark-loven -, som 
trådte i kraft 1. januar 1985 med 
etablering af Institutionen til fremme 
af dansk eliteidræt (TD).

Det var dengang epokegørende, 
at dansk idræt - bestående af 
frivillige, uafhængige organisationer 
- nu så at sige blev underlagt en 
statslig forvaltning, i dette tilfælde 
Kulturministeriet. Hidtil havde man 
på idrætsområdet kun haft en 
lovgivning om fordeling af tips-og 
lottomidlerne (fra 1948). Senere 
(1994) har man fået lovgivning på 
dopingområdet, som ligger under 
Sundheds- og Ældreministeriet. I 
nyere tid (2005) er der yderligere 

kommet lovgivning til, som definerer 
Anti Doping Danmarks (ADDs) 
virksomhed, og i 2015 lovgivning 
vedrørende matchfixing.

Dette for at illustrere, hvordan der i 
stigende grad har vist sig behov for 
en statslig regulering af topidrætten.

I Team Danmark-loven er det 
bemærkelsesværdigt, at der ikke 
KUN er fokus på resultater - medaljer 
er for eksempel ikke nævnt i loven 
en eneste gang - men at der er fokus 
på det hele menneske. Det kommer 
tydeligt til udtryk i lovens §1 : Team 
Danmark er en selvejende institution, 
der har til formål at udvikle 
dansk eliteidræt på en socialt og 
samfundsmæssigt forsvarlig måde. 
Dette uddybes i underpunkterne:

• at sikre en forsvarlig udvikling 
af eliteidrætsudøvere fysisk, 
personligt og socialt

• at tilvejebringe uddannelsestilbud 
til eliteidrætsudøvere. (Der 
arbejdes i TD i dag med begrebet 
dual career, altså bedst mulig 
kombination af eliteidræt og 
uddannelse)

• at etablere arbejdsmarkeds- 
mæssige og sociale 
støtteforanstaltninger for 
eliteidrætsudøvere

Et sted i bemærkningerne er det 
endog understreget, at disse 
støtteforanstaltninger til atleterne 
skal gælde både under og efter 
idrætskarrieren.

Institutionen Team Danmark er sat 
i verden for at forvalte loven. Dette 
stiller krav om samarbejde med de 
mange interessenter (kommuner, 
forbund, forskere, sponsorer, 
medier m.fl.) om faciliteter, træning, 
uddannelse etc. TD yder desuden 
økonomisk støtte til Danmarks 
idrætselite og markedsfører 
eliteidrætten.

TD er i dag en organisation med ca. 
50 medarbejdere med forskellige 
faglige profiler. Bestyrelsen på 8 
personer er TDs øverste myndighed 
og forestår den daglige ledelse af TD 
gennem direktionen.

FLERE MEDALJER NÅR STATEN 
STYRER ELITEIDRÆTTEN  
Team Danmark blev skabt for at løfte eliteidrætten ud af amatørisme. 
Man skal kende den organisatoriske helhed og relationerne mellem 
de forskellige aktører i den danske eliteidrætsmodel for at kunne 
forholde sig til kritikken fra de olympiske mestre Mads Rasmussen 
og Rasmus Quist. Her er lidt historik.

Ét er lovens bogstav…. 
En ting er lovens bogstav, noget 
andet er den tilgang til forvaltningen 
af loven, som kommer til udtryk, dels 
i TD, dels i den daglige praksis, som 
for ronings vedkommende udformes 
af Danmarks Rocenter (DRC) under 
Dansk Forening for Rosport (DFfR).

Grundlaget for TD’s støtte til DFfR, 
er det gældende støttekoncept, 
det vil sige TDs kriterier for støtte, 
henholdsvis den ansøgning med 
resultater og planer for elitearbejdet, 
som forbundet årligt indsender 
til TD. DFfR som forbund er med 
andre ord formelt TDs direkte 
samarbejdspartner. 

DFfR’s eliteafdeling er imidlertid 
adskilt fra den øvrige drift og 
administreres i DRC. DRC har egen 
bestyrelse og egne vedtægter og har 
bl.a. til opgave at bibeholde et højt 
internationalt niveau for den danske 
roelite og at give danske eliteroere 
bedst mulige forhold for forbedring 
og udvikling af deres standard.

Elitecentrets opgave er også at 
tilrettelægge træningsaktiviteter og 
planlægge rosæson med henblik på 
kvalificering af roere til Internationale 
regattaer, World Cup, EM, VM og 
Olympiske lege.

Det yderste, implementerende led 
i forhold til TD-loven er altså DRC. 
Den ansatte sportschef har som 
leder af DRC det overordnede ansvar 
for dansk ronings elitearbejde. 
Sportschefen har den økonomiske 
ledelse af DRC i forhold til det 
budget, der er afsat til DFfR af Team 
Danmark. Sportschefen indgår i 
et tæt samarbejde med TD. Han 
ansætter centertrænerne og andet 
personale.

Af Hanne Petersen Refslund
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BLÅ BOG 
Hanne Petersen Refslund  
Tidl. eliteroer for DSR. Cand.mag i 
russisk og idræt fra KU i 1980. Master i 
Public Policy fra RUC i 2007. En periode 
ansat som specialkonsulent (idræt) i 
Kulturministeriet med bl.a. revision af 
Team Danmark-loven i 2004- 
I 1980erne og 90erne næstformand 
i hhv. Danmarks Idrætsforbund og 
Team Danmark.



Mads Fischer under 
ergometerinstruktion 
af roere fra roklubben 
Seta i Japan. Fra 
Mads’ smartphone

Figur 1. Forbedring af tiderne i mændenes åbne singlesculler fra 1893-2019.
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I alle idrætsgrene forbedres 
konkurrenceresultater hen 
over årene, dels fordi atleterne 
bliver dygtigere, dels fordi 
konkurrenceforholdene forbedres, 
fx med gummiunderlag i stedet for 
grusbelægning på stadion for løb 
og bedre materiel.

Sammen med professor og overlæge 
Niels H. Secher fra Institut for Klinisk 
Medicin, Rigshospitalet, har PhD 
studerende på KU, Mads Fischer, 
set på udviklingen i vindertiderne 
for EM, VM og OL, siden Fédération 
Internationale des Sociétés d’Aviron 
(FISA) – nu kaldet World Rowing 
Federation – mesterskaberne 
startede i 1893. Udviklingen i roning 
har vist, at der igennem de sidste 
127 år har været en gennemsnitlig 
forbedring på 2.000 m distancen på 
0.7 sekunder per år. Udviklingen er 
opgjort i ”Results for World Rowing 
Federation and Olympic events 1893-
2019” i tidsskriftet Research in Sports 
Medicine.

Stagnering i tiderne 
I mændenes singlesculler er den 
gennemsnitlige vindertid ved EM-VM 

og OL gået fra at blive tilbagelagt på 
8 minutter og 16 sekunder til nu at 
blive gennemført på 6 minutter og 
36 sekunder (se Figur 1 på næste 
side). Den samme fremgang ses i 
de fleste andre bådtyper. Der har 
dog forekommet en reduktion i 
udviklingen af vindertiderne, som 
også kan ses i længere tid imellem 
nye verdensrekorder. Denne 
stagnering i verdensrekorder og 
vindertider ses i mange sportsgrene 
som for eksempel 5.000 m løb, 
hvor der i 1980 til 2.000 blev slået 
verdensrekord 10 gange for mænd 
og 12 gange for kvinder, medens der 
fra 2000 til 2020 kun har været to 
forbedringer af verdensrekorden for 
mænd og fem for kvinder.

Materiel følger ikke med 
At udviklingen af resultaterne er 
aftagende i roning, er udtryk for, 
at udviklingen i materiel ikke har 
rykket sig nævneværdigt i den 
senere tid, samt at niveauet i roning 
er blevet højere og mere ensartet, 
da sporten i nogen grad er blevet 
”professionaliseret”. 

Et andet argument for større roere 
er, at roeren skal overvinde den 
vandmodstand, der kræves for at 
flytte bådens vægt. Dette giver en 
større roer en fordel, da båden på fx 
14 kg er relativt mindre for en større 
roer end for en letvægtsroer. Således 
skyldes forskellen i resultater mellem 
lette og tunge roere deres kropsvægt 
(~ 80-100 vs. ~ 57-75 kg), som 
illustreret af resultaterne opnået for 
kvinder og mænd.

Robanen en væsentlig faktor 
Af de faktorer, som roerne ikke 
selv har indflydelse på, er robanen, 
som der bliver konkurreret på, den 

væsentligste faktor 
for hurtigere løb. Af 
de 24 nuværende 
verdensrekorder er 
15 af dem sat på kun 
to robaner, nemlig 
Bosbaan i Amsterdam, 
Holland (11) og Poznań 
i Polen (4). 

Der har ingen markante ændringer 
været i materiellet siden begyndelsen 

Den forbedrede træning af roere kan 
illustreres ved, at der over de sidste 
50 år, er sket en forøgelse  i de tunge 
roeres maksimale iltoptagelse fra 
omkring de 6 l/min til nu omkring 7 l/
min (Nielsen & Christensen, 2020). 

For bådene har det sikkert haft 
positiv betydning, at riggen, 
som benyttes i moderne roning, 
medfører, at åren holdes mere stabil 
i vandet, og at selve riggen er løftet, 
så den bliver mindre påvirket af 
eventuelle bølger. Dertil kommer 
at årerne er ændret fra de såkaldte 
Macon-årer til den nuværende Big 
Blade-form. Vi får se, om andre tiltag 

både af træning og konstruktion 
af både og årer vil medføre yderlig 
forbedring af resultater i roning.

Kropsvægt er vigtig 
Det kan forventes, at hurtigere løb 
påvirker udvælgelsen af roere. En 
stor kropsvægt er en fordel i roning, 
når bådens hastighed relateres til 
kropsdimensioner (Secher & Vaage, 
1983). Vandmodstanden stiger 
med bådens overfladeareal, og den 
aerobe metabolisme (iltkrævende 
energiomsætning) øges med 
ca. 0,75 potens af kropsvægten 
(Jensen et al., 2001). Yderligere, 
stiger den anaerobe metabolisme 
(energiomsætning uden ilt) med 
kropsvægten, og da 2.000 m roning 
gennemføres ved ca. 20% anaerob 
metabolisme (Secher & Vaage, 1983), 
har en større roer en fordel. 

af 1990’erne. Fx blev ”rulle-riggen” 
forbudt i 1984, og ændringer 
i materialerne, som bruges til 
konstruktion af bådene fra træ til 
glasfiber eller kulfiber er afsluttet. 

World Rowing Federation har 
minutiøse retningslinjer, som dækker 
over alt fra bådens vægt til robladets 
tykkelse. Disse retningslinjer er på 
den ene side med til at gøre det 
mere lige for atleterne, da materiellet 
er mere ensartet, men er også med 
til at gøre præstationsforbedringer 
svære at opnå. 

De største omvæltning, som har 
fundet sted i nyere tid, er at bådens 
rigge er gået fra den klassiske tre 
punkts ”A”-rig til en kulfibervinge, 
som er placeret højt og udformet 
som én enkelt enhed. Udviklingen 
af  kulfibervinge-rigge har dog ikke 
medført markante ændringer i 
vindertiderne. 

Hurtigere - højere - stærkere. Rotider er 
blevet forbedret med over et minut siden 
den første FISA regatta. Tiden i mændenes 
singslesculler på 2.000 m er blevet 1 min. 
50 sek. hurtigere gennem tiderne.

CITIUS – ALTIUS – FORTIUS Mads Fischer er selv tidligere 
eliteroer. Her er han i gang med 
at teste en medstuderende i 
forbindelse med undervisning på 
KU. Fra Mads’ smartphone.

”Igennem de sidste 127 år har 
der været en gennemsnitlig 
forbedring på 2.000 m distancen 
på 0.7 sekunder per år.

Af Mads Fischer

Har du lyst til at læse originalartiklen på engelsk 
med figurer for alle olympiske bådtyper, kan du 
skrive til Mads på madsfischer@live.dk

BLÅ BOG

 
Mads Fischer  
Født 1994 i Holstebro 

Medlem af DSR siden 2014, 
tidligere Holstebro (siden 2009). 

Bachelor i Idræt, kandidat 
i humanfysiologi, nu PhD 
studerende på Københavns 
Universitet - Institut for Idræt og 
Ernæring indenfor 2 faggrupper:  

1. Kredsløbsgruppen: arbejder 
med kardiovaskulær fysiologi 
herunder specifikt kredsløbets 
tilpasning til træning og 
inaktivitet i relation til køn, 
alder, sundhed og præstation. 

2. Exercise, Endurance and 
Environment: har særligt fokus 
på omgivelsesmæssige faktorer 
som varme, hydrering og højde. 
Der benyttes farmakologiske 
og ergogene interventioner for 
at opnå en dybere forståelse 
af de mekanismer, der har 
betydning for præstationsevnen 
og samtidig arbejdes der for 
at udvikle nye og effektive 
strategier i relation til 
antidoping-indsatser. 

Forskningsbaggrund:  
Forskning i både Texas, USA, og 
Danmark. Artikler og udgivelser 
kan ses på: https://orcid.
org/0000-0002-6403-1100  

Har arbejdet som 
forskningsassistent hos prof. 
N.H.Secher på Rigshospitalet 
siden 2017.
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Af Gunvor Bjerre

Og kæresten var vist også glad for, 
at han kunne være hjemme, ikke 
mindst da hun lå syg med corona i 
1½ måned. 

Oprydning 
”Men jeg var jo ikke hjemme hele 
tiden”, siger Rasmus. ”Jeg har fået 
løn under hele forløbet, så jeg har 
også lagt en del arbejde her under 
nedlukningen.” 

Han lægger kniven fra sig og 
trækker mig med ud i garderoben. 
”Hvad siger du så?”  Aldrig har 
der været så ordentligt og ryddet. 
Rødvinsglassene står på de hylder, 
hvor der står Rødvinsglas med Dymo-
skrift. Gamle stearinlysstumper, 
glemte fade, rester fra diverse fester 
på hylderne er væk. Stolene står 
sirligt i stabler oven på hinanden. 
Gad vide, hvor længe det varer, når 
der engang bliver åbnet igen, spørger 
jeg mig selv. 

Selve køkkenet er blevet renoveret. 
Nymalet, lækkert – og en splinterny 
ovn, der er så automatiseret, at man 
nærmest bare skal sætte råvarerne 

ind i den og sige hokus pokus – så 
laver den maden selv. 

Billig weekendhygge 
Mens vi snakker, kommer 

husforvalter Hans lige et 
smut forbi og skal hente en 
kop kaffe.  

”Det kan jo godt være 
lidt ensomt her, hvor der 
stort set ikke kommer 
et menneske. Også 
arbejdsmæssigt. Ingen 
at snakke med, ingen at 
udveksle idéer med”. 

I slyngelstuen, der plejer at 
summe af liv og stemmer, 
står en række ro-ergometre 
på højkant og ligner 
langhalsede giraffer. Der er 
ikke et øje i huset – bortset 
lige fra Hans. 

Men i morgen, fredag, vil der 
stå en lang kø – med behørig 
afstand og mundbind – for 

at hente en nem og lækker start på 
weekendens afslapning. Omkring 
100 benytter sig af det. Formand 
Kasper vil stå i baren og lange 
emballerede menuer over disken. 
Nyretapper med stegte kartofler, 
kryddersmør og salat. 

Og dessert: mojitotærte med hvid 
chokolade/rom ganache og mynte/
lime curd. (Nej, han ER ikke konditor). 
Hovedretten lige til at varme op 
derhjemme. Alt sammen for en flad 
60’er. 

Billigt, meget billigt. Også billigere 
end den reelle pris – men som 
formand Kasper siger, så er det 
én af de ting, klubben kan tilbyde 
medlemmerne, når der nu er så 
meget andet, man ikke kan byde på i 
disse tider.  

Den klare forårssol skinner udenfor 
på terrassen, og i baggrunden 
kan man høre de dumpe drøn fra 
piloteringsarbejdet på den anden 
side af Kalkbrænderiløbet. 

Snart vil køkkenet, huset og alle 
faciliteterne summe af liv igen – og 
sultne roere kaste sig over Rasmus’ 
hverdagsmenuer.

Rasmus-kok vil gerne aflive myten 
om, at han er uddannet som 
konditor. Han ved ikke, hvordan 
den er opstået. 

Han er kok – men elsker at lave 
kager. Det har der bare ikke været så 
meget af i de sidste mange måneder. 

Min nøglebrik duer ikke til 
hoveddøren, så jeg må om til 
sideindgangen for at få den 
”genopladet”. 

Det er for længe siden, jeg har været 
i klubben – og sådan er det nok for 
mange af os. Men Rasmus er der og 
åbner døren, da jeg tager en smutvej 
op ad bagtrappen til køkkenet. 

Han står med en kniv i hånden, har 
sort forklæde og håret påfaldende 
lidt corona-langt. 

Hjemsendt  
Rasmus blev sendt hjem fra arbejde 
sidste år, da den store corona-
nedsmeltning fandt sted. I en 
periode havde man prøvet at tilbyde 
take-away på hverdage – men dels 
kom der så få, dels gav det ikke 
mening at stå og lave take-away til 
omkring 10 personer, så Rasmus 
blev sendt hjem. 

Det var de glade for på 
hjemmefronten, hvor de to knægte 
på 6 og 11 år kun var vant til at se 
deres far til morgenmaden – og 
så i weekenden, hvis der ikke var 
arrangementer i klubben. 

”Jeg har aldrig tilbragt så meget tid 
sammen med mine børn før”, siger 
Rasmus og bliver lidt glad i stemmen. 
”Det syntes både de og jeg var 
fedt. Vi bagte kager og lavede mad 
sammen, og gik ture, så de kunne 
komme lidt ud af huset”. 

”Jeg har aldrig været 
så meget sammen 
med mine børn. Det 
syntes både de og 
jeg var fedt”

Et bjerg af rødt oksekød ligger i en 
stålbakke – et syn, der ville kunne få 
enhver vegetar til at gå i spåner. 

”Det er nyretapper,” siger han, mens 
han med professionelt håndelag 
skærer sener fra og smider dem 
i affaldsbøtten. ”Det er et overset 
stykke kød, men meget lækkert og 
mørt.” 

Han er i gang med menuen til dagen 
efter, take-away-menuen, som en 
lang række klubmedlemmer har 
bestilt via safeticket.  

Bunken af rødt saftigt kød vokser. 
Rasmus’ kyndige hænder med de 
hvide latexhandsker, der er røde af 
kødsaft, åbner plastemballager med 
mere kød, mens han snakker. De 
flotte tatoveringer på underarmene 
lyser blåt. 
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HAN ER IKKE KONDITOR
Klubkok i en Corona-tid



Jeg, Absalon, blev født i Hundested 
hos bådebygger Viktor Jensen i 
foråret 1970.  Her blev min køl 
strakt, mine spanter bøjet, min 
ræling formet (jo, jeg har en 
ræling – ikke en essing), for jeg 
er en rigtig langtursbåd. Mine 
skulderled var af messing og mine 
arme 4½ m lange. Så var jeg født – 
født til et liv med eventyr. Jeg har 
plads til 3 af dem, som man kalder 
roere.  

Selve Kongen af Danmark (Frederik 
IX) havde bestilt mig og havde bestilt, 
at jeg skulle bo i Danske Studenters 
Roklub.  Der var kongen medlem. Jeg 
blev altså født stolt. Og mere stolt 
blev jeg, fordi kongen skulle beslutte 
mit navn og hvornår, jeg skulle 
døbes.  

Det med navnet blev lidt af et 
eventyr. Hr. kongen og hans hus 
foreslog DSR (mine fremtidige ejere), 
at jeg skulle hedde København, for 
det var kongens by. Nu var gode råd 
dyre, for DSR’s tradition tilsagde, at 
skulle have et navn fra den nordiske 
mytologi. Og desuden var navnet 
København på et skib forbundet med 
forlis, fordi skoleskibet København 
forliste i det sydlige Atlanterhav i 
1928.  Hoveder blev lagt i blød, for 
mine ejere ville jo ikke fornærme 
kongen. Så da et lyst hoved foreslog, 
at jeg skulle hedde Absalon, var alle 
glade, for det ”smagte” jo af både 
København og noget nordisk.  

Den 10. december 1970 oprandt 
så dagen, hvor jeg skulle døbes af 
selve kong Frederik. Stor ståhej i 
huset. Først skulle jeg bringes op på 
1. sal i den store sal. Jeg overlader 
det til din fantasi at forestille dig, 
hvordan det gik for sig, men det 
lykkedes. Jeg blev stillet midt i salen 
– på skrå, da man ellers ikke ville 
kunne komme forbi mig. Mit navn 

var allerede trykt og placeret for det 
forreste tværspant. DSR’s nyeste 
bestyrelsesmedlem (forfatteren) fik 
til opgave at hente øresundsvand 
i DSR’s flotte sølvdåbsbæger og 
overrække det til kongen. Med 
fingeren for hullet i bægeret 
kæmpede hun med at holde vandet 
i bægeret indtil overrækkelsen. 
Det lykkedes, indtil kongen med 
øresundsvandsdryppende fingre 
med stolthed i stemmen udtalte 
ordene: ”Jeg døber dig København”!!! 

Ups, nogen i kongens hus havde 
vist glemt noget. Nå, nu skal man jo 
sørge for, at kongen ikke blameres, 
så det agtværdige, ældre medlem 
højesteretssagfører Oskar Bondo 
Svane trådte hurtigt, men diskret 
hen til båden og lagde roret over 
mit navn. Mange åndede lettet 
op og kunne igen sammen med 
kongen, honoratiores og journalister 

glæde sig til buffeten fra Store 
Kro i Fredensborg. Kongen var 
velvillig overfor journalisterne. Da 
en spurgte: ”Hvordan motionerer 
kongen sig nu om dage?” lød det 
hurtige svar: ”Jeg løber op og ned 
ad trapperne på Amalienborg”. 
En så revolutionerende nyhed 
måtte selvfølgelig på bagsiden af 
journalistens avis dagen efter. Jo! 
Jeg var på min dåbsdag anledning til 
mange interessante tildragelser.  

Nu skulle så hverdagslivet som 
en af mange andre træbåde i DSR 
begynde. Men ikke kun min fødsel 
og dåb har været eventyrlig. Jeg har 
båret roere rundt i Danmark, mine 
for- og agterrum har været fyldt med 
telte, køjesække, mad og drikke. 
Nå nej, drikke lagde mine roere i 
reglen under mine spanter, hvor det 
kunne holde sig koldt, og maden lå i 
skorpeskrinet foran et’eren.  

Jeg har måttet lytte 
til megen interessant 
snak om alt muligt 
(Maxwells ligninger; 
hårde/mllde straffe 
for forbrydelser; 
hvordan vejret ville 
blive de næste to 
timer osv. osv.) Jeg 
oplevede også, at 
man ikke længere 
syntes om mit 
skulderled. Ja, 
roerne kalder det 
min svirvel. Nu var 
messing og årefedt 
ikke længere ”fedt”. 
Nej messingen blev 
skiftet ud med plastik 
og en ”havelåge”. 
Jeg protesterede 
ikke, men kunne blot 
konstatere, at det ikke 
var blevet nemmere 
for mine roere at rejse årer for 
kongeskibet (nu dronningens).  

Jeg har også været langt omkring. 
I det nære har jeg både haft roere 
Sjælland rundt flere gange, og jeg har 
bl.a. været i Norge, Sverige, Tyskland 
og Holland. Man har sågar forsøgt 
at gøre mig til en sejlbåd, hvilket 
heldigvis ikke lykkedes – og det er i 
øvrigt forbudt for sådan nogen som 
mig. Fiskerbåd gik bedre, men jeg er 
stadig i tvivl om i hvilken ende, den 
største torsk befandt sig. 

Jeg har oplevet vand så glat som et 
spejl, små krappe moppedrenge og 
store runde bølger, som jeg kunne 
glide op og ned ad, medvind og 
modvind og rivende strøm. Men 
heldigvis er min krop så godt drejet, 
at jeg ikke blot kan klare sådanne 
udfordringer, men også bliver rost. 
Selv må jeg dog også rose dem, som 
med hånden på styrelinerne har 
formået at få det bedste ud af mig.  

Hvert år Kristi Himmelfartsdag er jeg 
inviteret til en større sammenkomst 
i Struckmannparken. Mine roere 
spiser frokost og trækker tov. Jeg 
ligger på stranden og undrer mig 
over, hvorfor alle vi både dog skal 
bruge så megen tid på stranden, når 
vi jo ser meget lækrere ud på vandet.  

Venner har jeg også fået gennem 
årene – og fjender. Nordre Røse 
fyr bevæger jeg mig altid med stor 
begejstring rundt om, når ”Nak en 
skalp”-turen går øst om Saltholm, 
rundt om Amager eller bare til 
Dragør. På disse ture møder jeg også 
mine værste fjender. De store sten 
syd for Amager holder jeg mig helst 
på afstand af. Det samme gælder 
minefeltet mellem Saltholm og 
Peberholm.  

Heldigvis bliver jeg hvert år efter 
mødet med både venner og fjender 
tilset af den kompetente doktor 
Hansen (Søren Bech H.), som sørger 

for, at jeg bliver 
lappet, slebet og 
får en gang lak.  

Jeg har nu 
rundet de 50; 
har overstået 
teenageårene 
og lidt til. 
Derfor er jeg 
også flyttet 
hjemmefra. 
Nu bor jeg i 
Nordhavn – i en 
container! Det 
har sine fordele 
og sine ulemper. 
Jeg kommer 
tit i havnen 
(Københavns), 
hvor jeg møder 
mange nye slags 
både, som er 
bemandet med 

mangeartede slags mandskab. Når 
jeg er der, må jeg stramme linerne i 
jogget godt til, så mit ror kan reagere 
prompte. Men af og til savner jeg mit 
gamle klubhus. 

Den 10. december 2020 var min 
50-års dåbsdag. Ingen bar mig 
op i den store sal i det store hus, 
og der var ingen konge og ingen 
frokost fra Store Kro. Men der var 
det, der var bedre. Nemlig at 5 af 
mine allerbedste og mest trofaste 
beundrere kom på besøg. Det var 
koldt og blæsende, da jeg stod foran 
containeren. Både flag og stander 
stod strakt i vinden. Og tænk: De 
hyldede mig med hurra, champagne 
og små historier fra mit liv. Tak for 
hyldesten, som gav mig ekstra lyst til 
at give mange nye og gamle DSR’ere 
gode eventyr sammen med mig.  

På Absalons vegne  
Bente Kjøller 
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Båden Absalon, der blev døbt af Kong Frederik IX, fyldte 50 
sidste år. Absalon fortæller selv her om sit lange liv som 
to-årers inrigger.

Bente Kjøller 
(tv), Søren Bech 
Hansen, Niels 
Elgaard Larsen 
og Mads Gydesen 
var med til 
Absalons 50 
års fødselsdag i 
2020.

BÅDOGRAFI

Af Bente Kjøller



.
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Afgørelsen er en stor mavepuster, 
da det betyder, at der omkring 
rostadions startanlæg med 
tilhørende startertårn ikke må 
fældes træer og graves i bredden, 
så anlægget kan udvides. 

DFfR’s formand Henning Bay 
konkluderede efter den skuffende 
afgørelse, at rosporten med det 
nuværende stadion ikke kan byde 
ind på eller afholde internationale 
mesterskaber i roning og kano/kajak.

Det er den første af i alt syv 
afgørelser, som kommer til at 
bestemme projektets fremtid. 
Mens afgørelsen i december kun 
omhandlede startområdet, vil 
senere afgørelser tage stilling 
til blandt andet målområdet, 
stadionbyggeriet med tribune og 
elitecenteret. Nybroområdet ved 

er der fortsat støtte til projektet fra 
bidragyderne, som består af Den A.P. 
Møllerske Støttefond, Københavns 
Kommune, Gladsaxe Kommune og 
Lyngby-Tårbæk Kommune samt 
Lokale- og Anlægsfonden. 

Mest komplicerede sag nogensinde 
Erik Jæger er ret sikker på, at denne 
sag er den mest komplicerede sag 
om dispensationer fra fredninger 
i Danmark nogensinde. Han er 
ingeniør, selvstændig konsulent og 
blev i sin tid spurgt, om han ville 
være bestyrelsesformand for Fonden 
Danmarks Rostadion. Nu – mange  
frustrerende år senere – har han ikke 
opgivet håbet om at få rostadion 
bygget på den ene eller den anden 
måde. 

På spørgsmålet om man vil kunne 
bygge selve Elitecentret uden at 

start hører under den såkaldte 
Radiomarkfredning, hvorimod 
det øvrige område hører under 
Bagsværd Sø fredningen, hvori der 
er indskrevet, at der kan foretages 
afgravninger, terrænbearbejdninger 
og vedligehold.

”Vi blev overraskede og skuffede 
over afgørelsen, for vi havde 
ikke set startområdet som det 
store problem,” siger Erik Jæger, 
der er bestyrelsesformand for 
Fonden Danmarks Rostadion. ”Nu 
må vi vente på, hvad Miljø- og 
Fødevareklagenævnet siger til resten 
af klagerne. Der er jo tale om en 
anden fredning, så vi forventer, at de 
ser andeledes på den.”

Han regner med, at Fonden får en 
tilbagemelding inden sommerferien, 
men det kan tage længere tid. Imens 

have afklaret sagerne om søen, 
svarer Erik Jæger bekræftende, men 
understreger, at Fonden tilstræber 
en fælles løsning for både sø og 
anlæg. I januar satte bestyrelsen bag 
projektet sig sammen for at drøfte, 
hvilke konsekvenser nederlaget i 
klagesagen får for mulighederne for 
at realisere det nye rostadion.

”Vi har stadig den mulighed at se 
på alternative baneudlæg, hvilket 
vi overvejer i øjeblikket,” siger Erik 
Jæger om projektets muligheder.

Udgravningen blev ellers godkendt af 
Fredningsnævnet i 2019, så alt så lyst 
ud, indtil DN i Gladsaxe indklagede 
afgørelsen og nu har fået medhold. 
Hvad gør sagen endnu sværere for 
parterne bag stadionprojektet er, 
at Miljø- og Fødevareklagenævnets 
afgørelse er endelig og ikke kan 
påklages for en anden myndighed.

En sejr for naturen 
I spidsen for klagesagerne 
står formanden for Danmarks 
Naturfredningsforenings 
lokalafdeling i Gladsaxe, Kurt 
Loftkjær. Han beklagede i TV2 Lorry, 
at rostadion nu ikke har mulighed 
for at tiltrække internationale 
mesterskaber, men på vegne af DN 
Gladsaxe og naturelskere glædede 
det ham, at søen bevares med de 
nuværende aktiviteter, fordi søens 
landskabsmæssige udtryk ellers ville 
være tabt for altid.

Kurt Loftkjær har flere gange 
opfordret rosporten til at finde en 
anden sø at lægge sit internationale 
rostadion ved og så bruge Bagsværd 
Sø som træningsbane. 

Tvivlsom idé 
Men det forslag har ifølge Henning 
Bay ingen gang på jord. Han ser 
umiddelbart Bagsværd Sø som 
eneste mulighed. Søen har været 
udlagt som idrætsanlæg siden 
1930’erne.

”Hvor skulle man ellers lægge et 
rostadion i international målestok? 
Sorø Sø fx er privatejet, og man 
tillader kun regatta to gange om året. 
Odense forsøgte for nogle år siden, 
men det er skrinlagt for længst. I 
Maribo er der end ikke en 2.000 
meter-bane længere og i Holstebro 
er banen kun 1.000 meter lang. 
Roskilde har en forladt grusgrav, 
men hvem skal betale for at lave en 
bane der? I Herning var forslaget, 
at man måske ville grave en 2.000 
meter-bane, men ideen blev forladt 
for 10 år siden,” opremser Henning 
Bay og stiller således spørgsmålstegn 
ved ideen.

”Jeg tror stadig på Bagsværd Sø, og 
Danmarks Naturfredningsforening 
må kunne være interesseret i at 
komme idrætten i møde, efter at 
man har været med til at bevare 
startområdet som det ser ud i dag. 
Jeg tager dette som en håndsrækning 
og en interesse for sporten,” 
fortsætter han.

Henning Bay påpeger, at der i mange 
kommuner er udlagt masser af 
arealer som udendørsanlæg med 
hegn omkring, uden at det har 
afstedkommet indsigelser. 

”Samtidig har indendørsidrætten 
adskillige haller, og sammenlignet 
med dem er naturarenaer bestemt 
en forskønnelse, som jeg tænker alle 
kan støtte,” mener han. 

”Det er lidt fattigt, at der i Danmark 
ikke er et rostadion af international 
standard, når roning er en af 
Danmarks mest vindende olympiske 
idrætter. Eliten bør kunne tilbydes 
træningsforhold af den absolut 
højeste internationale standard. 
Det ville være utænkeligt, at  
fodboldlandsholdet skulle træne 
eller spille under forhold med 
mælkebøtter på banen eller på et 
stadion, hvor det ene hjørne skulle 
minimeres. Der må kunne findes 
kompromiser, så hensyn til natur og 
idræt kan kombineres i en moderne 
verden. Roning har i hvert fald vist 
en betydelig interesse for naturen 
gennem strategisk samarbejde med 
Verdensnaturfonden,” konkluderer 
Henning Bay.

Når myndighederne appellerer 
til, at der udvises samfundssind 
og fællesskabsforståelse, 
hvor udendørsidrætten får 
udfoldelsesmuligheder særligt her 
under Corona, må der ifølge Henning 
Bay også kunne gives plads og 
tilladelse til udvikling af roning.

Projektet led endnu et knockout i december 2020, 
da Miljø- og Fødevareklagenævnet gav Danmarks 
Naturfredningsforening i Gladsaxe medhold i en klage  
– nu må startområdet ikke udvides

Tekst og foto af Lena Baden

Formand for DFfR, Henning Bay, holder tale ved VIP-frokost under det succesrige Masters VM i 
2016. Han tror stadig på, at Bagsværd Sø kan blive en robane af international klasse.

Bestyrelsesformand for Fonden Danmarks 
Rostadion, Erik Jæger, har ikke kastet 
håndklædet i ringen endnu. Der er stadig håb 
om, at projektet Danmarks Rostadion kan 
lykkes.

  
  



–

Som med så meget andet har 
instruktionen det seneste års tid 
været meget anderledes, end det 
plejer at være. Samfundet lukkede 
ned i marts 2020. 

Den årlige instruktøraften i marts 
måned blev aflyst. Roningen 
og dermed også instruktionen 
blev sat i stå. Hvordan skulle 
udendørssæsonen 2020 mon blive? 
Og hvad med alle de nye kaniner? 
Perioden medio marts til medio maj 
er erfaringsmæssigt den periode, 
hvor indtaget af nye medlemmer er 
allerstørst.  

Da vi i løbet af april måned oplevede 
interesse for at komme på vandet, 
oprettede vi en venteliste for nye 
medlemmer i forventning om, at vi 
kunne komme på vandet på et eller 
andet tidspunkt. I en eller anden 
form. Primo maj 2020 åbnede 
samfundet langsomt, og vi fik 
mulighed for at komme på vandet i 
små bobler. JU-HU! 

Instruktionen måtte gentænkes; 
vi introducerede et nyt (gammelt) 
koncept: Instruktion i små, faste 
hold i 2’ere (vistnok genbrug, idet 
instruktionen indtil en gang i 80’erne 
foregik på den måde). Femten af 
årets 45 instruktører var friske på 
at starte instruktionen op på denne 
måde, og godt 30 kaniner kom på 
vandet; primært vinterstartere, men 
også enkelte fra ventelisten.

Kaniner og instruktører blev sat 
sammen på hold; bl.a. under hensyn 
til ønsker om rotidspunkt. Sæbevask 
og afskylning blev en del af roturen 
som for alle andre medlemmer, og 
alle kaninerne tog det i stiv arm. Det 
indendørs robassin, som vi normalt 
bruger ved førstegangsinstruktion, 
kunne vi ikke benytte pga. 

restriktioner på indendørsidræt; 
og introduktion til skivning og 
kommandoer foregik nu udendørs i 
robåden fortøjet ved pontonen. Det 
fungerede fint! Når man ellers ikke 
lå i vejen for nogen, der var på vej ud 
på vandet eller på vej ind.  

I juni måned åbnedes klubben 
mere op. Det betød, at vi kunne gå 
tilbage til instruktion primært i 4’ere 
med det sædvanlige ugemønster 
med førstegangsinstruktion lørdag 
og efterfølgende instruktion 
mandag og torsdag. Mellem 10 og 
15 instruktører mere var friske på 
det, og kapaciteten i instruktionen 
begyndte at nærme sig noget mere 
normalt. I starten af juli måned var 
ventelisten afviklet, og man kunne nu 
starte instruktion umiddelbart efter 
indmeldelse, som vi plejer.  

I august afholdt vi kanindåb, ikke 
bare med introduktion af nye skikke 
i form af vand og bobler i stedet for 
skærsild, indsmøring og dypning i 
diverse madvarer. Men også med 
afspritning og hensyn til corona i 
øvrigt. Vi sluttede sæsonen med 115 
kaniner og 80 roretter. Imponerende, 
ikke mindst når vi tager højde for, 
at vi mistede mange indmeldelser 
i vores bedste periode marts-maj 
2020.  

Uforudsigelighed  
Udendørssæsonen 2020 var 
uforudsigelig på alle måder.  
 
”Vi måtte løbende tilpasse og 
justere – både i forhold til opstart 
af nye medlemmer og i forhold til 
gennemførelse af instruktionen. 
Vi havde sat vores lid til et ret 

stort hold af nye instruktører, 
men som følge af coronaen blev 
DFfRs instruktørkursus udskudt i 
flere omgange og kun halvdelen af 
vore instruktøraspiranter fik taget 
modul B i 2020. Så generelt var det 
en ret udfordrende sæson. Derfor 
var det også rigtig dejligt, at det på 
trods af de mange udfordringer 
undervejs lykkedes at gennemføre 
så mange instruktioner og får 
så mange kaniner igennem, og 
det var kun muligt med hjælp fra 
hårdtarbejdende medlemmer af 
instruktionsudvalget og den store 
indsats fra klubbens instruktører. 
Det synes jeg virkelig godt, at vi 
kan være stolte over,” fortæller 
instruktionsrochef Simone Krog.  

Og netop 2020 er noget helt specielt, 
hvad instruktionen angår, udtaler 

Steen Knudsen. ”I mine mange 
år som instruktør har jeg aldrig 
oplevet noget lignende. Som erfaren 
instruktør har det været sjovt at 
prøve at gøre det på en anden måde. 
Holdinstruktionen har sine fordele: 
Man ved, hvor man er kommet til, 
hvor man skal fokusere på næste tur, 
og man kan lægge instruktionen på 
tidspunkter, hvor det passer alle. 

Omvendt må vi konstatere, at det 
har værdi, at kaninerne prøver 
forskellige instruktører i løbet af 
deres uddannelse – det er godt 
at få forklaret de samme ting på 
forskellige måder og få feedback fra 
forskellige instruktører, som godt kan 
have lidt varierende fokuspunkter. 
2020 har endvidere udmærket sig 
ved, at kaninerne er kommet mere 
regelmæssigt til instruktion og roning 

Af Simone Krog og Steen Knudsen 

og ved sæsonafslutning har opnået 
mindst den samme rorutine, selvom 
de gennemsnitligt er startet 1 – 1½ 
måned senere en sædvanligt”.   

Anderledes vintersæson  
Indendørssæsonen, som for de 
nye medlemmers vedkommende 
startede i 2020, blev også 
anderledes. Nye restriktioner 
medførte begrænsninger i 
holdstørrelse og hvert andet 
ergometer i træningslokalet var 
fjernet. Afstandskravene betød 
også, at man som instruktør skulle 
passe mere på ikke at komme for 
tæt på. Efter et par måneder med 
ergometerinstruktion var det slut; 
al træning indendørs blev lukket 
ned som følge af den generelle 
nedlukning primo december 2020.  

Ny venteliste til ergometer 
Ultimo december startede vi en ny 
venteliste. Denne gang med henblik 
på at lære at ro ergometer. Glæden 
var derfor stor, da vi i marts 2021 
fik mulighed for at gennemføre 
holdtræning udendørs. 

Det betød opstart af 
ergometerinstruktion udendørs ved 
de nye træningsfaciliteter søndag 
formiddag og onsdag eftermiddag. 
I skrivende stund har alle fra januar 
og februar fået muligheden for at 
deltage, men de, der er skrevet op på 
ventelisten i marts måned, forventes 
at få tilbuddet om at komme 
med på vandet, når der er plads i 
udendørsinstruktionen 2021, som 
startede den 17. april. 

Det er vist først gang, at vi instruerer 
i ergometer udendørs i DSR, slutter 
Simone. Men som med de øvrige 
hold, ser det ud til at fungere fint, 
så det er måske ikke sidste gang. 
Efterspørgslen efter udendørs 
træningstilbud er eksploderet de 
seneste 12 måneder, og så længe 
man kan holde varmen om tæerne 
og fingrene, så er det faktisk lige så 
lækkert at ro i ergometer udendørs 
som inde i ergometerrummet. Så 
det kan godt tænkes, at vi vælger at 
gentage udendørs ergometertræning 
i en eller anden form næste vinter.  
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Instruktion på land i ergomtre. Vores nye udendørs træningsfaciliteter har været eminente 
under Corona. Foto Steen Knudsen

HVORDAN 
MON…? 
Instruktion i en tid 
med corona



I sæson 2021 skal vi på langtur 
– for ih, hvor vi trænger til 
at komme ud i verden og ro, 
hvad enten det er garvede 
langtursroere eller kaniner fra 
sidste år, hvis roverden indtil nu 
kun har strakt sig til Taarbæk.  

Til gengæld aner vi ikke rigtigt endnu 
hvordan og med hvor mange. Det 
eneste vi er sikre på, er faktisk, at det 
bliver muligt at ro langture. 

Endagsture  
Sidste år havde vi blandt andet en 
fantastisk tur til Stevns. Så vi starter 
med at tilbyde et par dagsture, som 
vi allerede nu ved, at vi godt kan 
afvikle. 

Den allerførste bliver formentlig 
en pop-up-tur med picnic til 
Flakfortet, så snart det udendørs 
forsamlingsforbud også bliver 
hævet for sociale sammenkomster. 
Derudover så sæt endelig kryds i 
kalenderen ved: 

Lørdag d. 29. maj 
Turen går til Sjællands smukkest 
beliggende roklub i Gilleleje. Der 
bliver mulighed for at ro både 
inrigger og coastalbåde. 

Søndag d. 27. juni 
Turen går formentlig til Skælskør 
med både den fine fjord og en tur ud 
til Agersø. 

I begge tilfælde kan destinationen 
blive ændret, men datoerne ligger 
fast. Desuden kommer der også en 
dagstur lige efter sommerferien. 

Weekendture  
Der er booket både til den 
traditionelle tur til Flensborg i Kristi 
Himmelfartsferien, men om det kan 
lade sig gøre, er temmelig usikkert, 
ligesom planlægningen af andre 
weekendture er sat på hold, indtil 
vi ved mere. Det er simpelt hen for 
ørkesløst at planlægge en masse 
weekendture i foråret, som måske 
alligevel ender med at blive aflyst. 
Og ellers sker der noget godt efter 
sommerferien.  

Ugeture  
Der er ikke mindre end tre ugeture i 
støbeskeen – alle med forbehold for 
corona, men mon ikke alt lader sig 
gøre til den tid: 

Isefjorden/Roskilde Fjord 17.-24. juli   
Årets sommertogt i DSR går i 
år nærmest til egen baghave 
(bagfarvand?). I løbet af en uge 
har vi tænkt at ro alle afkroge 
rundt i Isefjorden og Roskilde 
Fjord, rundt om både Orø og den 
ualmindeligt ringe Ringø, finde hullet 
i revet ved Gershøj uden at gå på 
grund, zigzagge mellem sten og 
bundgarn bag Eskildsø, bade, nyde 

solnedgangen, og at vi endelig kan 
få lov at tage på tur i grupper igen. 
Og så forsøger vi også at arrangere 
en rotur i inriggerens nærmeste 
storebror - et ægte vikingeskib.  

Tolo, Grækenland i uge 39 
Vi tager endnu en gang en skøn 
eftersommertur til den lille badeby 
Tolo på Peloponnes syd for Athen 
– roning, badetur og kolde Mythos i 
solen! 

Douro, Portugal i uge 35  
Turen er udsat fra sidste år, og de 
tilmeldte fra dengang har naturligvis 
fortrinsret, men skulle der være 
afbud, så bliver pladserne til årets 
flotteste rotur udbudt inden længe.  

Det samme gør opslagene til de to 
første ture.  
Så: Hold øje med opslagene! 

De ture du laver selv 
Sæt kryds i kalenderen allerede i 
morgen, saml et bådhold af dine 
bedste rovenner, dog med mindst 
en langtursstyrmand, og lån en 
båd i den roklub du ellers helst vil 
ro fra (eller lån traileren i DSR og 
kør selv en båd til det foretrukne 
farvand). Sværere er det ikke, og vi i 
langtursudvalget står gerne bi med 
gode råd, kontakter til styrmænd eller 
andre.  

Overnatninger i klubhuse er lige nu 
et problem ift. forsamlingsforbudet, 
men der er jo altid dagsture – 
eller sheltere. Udendørs må man 
være 10, så man behøver ikke 
engang at få hyggen til at ligne et 
klubarrangement.  

Der er ingen krav om, at du slår turen 
op, bare du lægger lækre billeder på 
DSR’s facebook. 

Se så at komme afsted! 
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Berigtigelse: 

KØGE-ROER VAR DANMARKS FØRSTE 
EUROPAMESTER I M1X I 50’ERNE

HOLD ØJE!

Jens Peter 
Christensen, der jo er 
højesteretsdommer, 
kunne ikke dy sig for 
at komme med en 
berigtigelse. Det gjorde 
han ret i, for det er en 
lidt interessant men 
tragisk historie, der 
er dukket op i den 
anledning.

Så – Sverri er IKKE den 
første vinder af EM i 
tung single i Danmark. 
Men det er godt nok 
lang tid siden, vi sidst 
havde en europamester 
i den kategori – 70 år.  
 
Den succesrige roer 
Erik Christian Larsen 
fra Køge blev europamester i 
singlesculler, første gang i 1950 og 
for anden gang i 1952. Før disse to 
triumfer havde han vundet bronze 
i 1948 ved OL i London i M4+ med 
Børge Raahauge Nielsen, Henry 
Larsen, Harry Knudsen og styrmand 
Ib Olsen, alle fra Køge Roklub.  

Kometkarriere 
Erik Larsen var en ret utrolig roer. 
Han meldte sig ind i  Køge Roklub 
i 1946, og to år efter vandt han 
OL-bronze som blot 20-årig. Det 
må siges at være noget af en 
kometkarriere. 

I 1949 stillede han op i singlesculler 
og viste hurtigt, at han roede stærkt 
– meget stærkt. Han roede i en båd, 
der var designet og bygget af hans 
rokammerat Henry Larsen, som 

mange ældre 
kaproere tydeligt 
husker, da de 
har roet i hans 
fine træbåde helt op til 1980erne. 

Mellem 1949 og 1952 udviklede Erik 
Larsen sig til at blive en af verdens 
bedste roere i singlesculler, hvilket 
kulminerede med hans anden 
EM-guld 1952 i Macon. Han var 
storfavorit til OL, der skulle holdes 
senere samme år i Helsinki.  

Og BANG!  
Erik Larsen bliver dræbt i en 
bilulykke på vej hjem fra træning 
den 10. april 1952. Hele roverdenen 
er i chok. De har med ét mistet en 
formidabel idrætsmand og en god 
kammerat. Alt for tidligt.  

Fineste mindeord 
Der blev skrevet mange flotte 
mindeord om den unge roer i Roning 
og lokalbladene. Han blev begravet 
den 16. april i Køge Kirke, som var 
fyldt til bristepunktet af rovenner, 

bekendte og 
dignitarer fra 
sportsverdenen. 
Hans båre var 
dækket af DFfR’s 
store flag, og efter 
præsten holdt 
DFfR’s formand 
en bevæget 
tale, som han 
afsluttede med 
ordene: ”Det er 
altid de bedste, 
som dør”. 

I Roning skriver 
en forfatter, der 
underskriver sig 
”P” i maj 1952 
følgende om Erik 
Larsen: 

”Stille og roligt passede du din 
træning, og stille og roligt gik du ved 
de store regattaer ud og roede dine 
løb og viste enhver, hvordan man 
yder en indsats til sidste blodsdråbe. 
Gik det galt, smilte du dit lille skæve 
smil og bemærkede: ”Der var nok 
skidt i karburatoren i dag, men vi 
gi’r den en ordentlig skalle i morgen 
i stedet for”, og gik det godt, ja, så 
var du den samme stille og rolige 
kammerat, upåvirket af al hyldest og 
triumf, kun klar til at gå hjem og tage 
fat med træningen igen”. 

Vi skrev i sidste nummer af DSR Bladet, at Sverri Nielsen (vist nok) 
var den første, mandlige singlescullerroer i Danmark, der havde 
vundet EM-guld. Det fik et DSR-medlem til at fare til tasterne.

Af Lena Baden
Af Niels Bak Henriksen

LANGTURE
Se så at komme 
af sted!

Øverst Astrid Munksgaard og Christian Menck på tur.  
Nederst motionsroere på havnerundfart til fods. Fv. Lisbet Østergaard, Niels Bak Henriksen, Ritmer 

Clausen, June Andersen, Louise Smith, Astrid Munksgaard, Nina Skanderby & Anette Frost Jensen.  
Foto Tina Voer.
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RASMUS ER IKKE FAR TIL MADS’ SØN
I sidste nummer af DSR Bladet 
i artiklen om Mads Rasmussen 
og Rasmus Quists indlemmelse i 
Sportens Hall of Fame fik vi gjort 
Rasmus til far til Mads’ og Julianes 
lille søn. Det er han naturligvis ikke. 

Nok vil de to roere og venner 
potentielt gerne lande på en øde 
ø med hinanden, men de sætter 
sikkert grænsen ved konebytteri. 

Vi beklager fejlen.            LB

Aktiviteterne på vandet er i en 
rivende udvikling med bl.a. et 
bredt udbud af organiserede 
tilbud og større udbredelse af 
coastal og kajakroning i DSR.  
Samtidig forandrer farvandet 
sig i takt med bl.a. udvidelsen 
af Nordhavnen og udviklingen i 
Københavns Havn. 

På initiativ fra Instruktionsudvalget 
har en nedsat arbejdsgruppe, med 
repræsentanter fra alle rochefernes 
områder, i løbet af efteråret 2020 
udformet et oplæg til en ny og 
tidssvarende struktur for rettigheder 
for roning fra Svanemøllen og de 
tilhørende uddannelser. 

Målsætningen for den nye struktur 
er bl.a. højere sikkerhed på vandet, 
større fleksibilitet på de organiserede 
tilbud og kortere afstand mellem 
trin på uddannelsesstigen, så nye 
medlemmer hurtigere kan opbygge 
erfaring og komme videre i deres 
ro-karriere. 

Bestyrelsen har behandlet 
arbejdsgruppens oplæg i starten 
af 2021 og suppleret med enkelte 
justeringer. 

Hovedpunkterne er:  
Der indføres en ny rettighed 
"Begrænset styrmand", som giver 

Eksisterende coastalret bliver 
automatisk konverteret til ny 
coastalret. 
  
Kajakret vil fortsat være inddelt i 
A- og B-Kajakret, hvor A-Kajakret 
giver ret til at ro mellem Opfyldning 
Øst og Strandmøllen, samt i danske 
ferskvandsområder. B-Kajakret 
bliver en IPP3-uddannelse (øvrige 
kystområder) og adgangskravet 
sænkes i den forbindelse fra 600 km 
til 400 km.  
 
Eksisterende A-kajakret vil ikke 
få indskrænket det nuværende 
roområde.  
 
Det daglige rofarvand på Øresund 
indskrænkes. Styrmandsretten 
giver fremover ret til at ro i området 

Af Simone Krog 

NY STRUKTUR FOR RETTIGHEDER 
OG UDDANNELSER I SVANEMØLLEN 

ret til at være styrmand mellem 
Opfyldning Øst og Strandmøllen. 

Som Begrænset styrmand må man, 
med undtagelse af nødsituationer, 
kun lægge til ved DSR's ponton i 
Svanemøllen. 

Coastalret giver ret til at være 
styrmand i både C1x og C2x mellem 
Opfyldning Øst og Strandmøllen. Det 
vil ikke længere kræve styrmandsret 
at ro C2x, til gengæld udvides den 
praktiske instruktion til at omfatte 
både C1x og C2x inkl. personansvar 
i C2x. 
 

mellem Slusen, Kastrup og 
Rungsted, samt på de Sjællandske 
søer. Kaproningschefen kan i 
særlige tilfælde bevillige ret til at 
fungere som styrmand i området 
mellem Slusen og Motorvejsbroen 
(Amagermotorvejen). Det skyldes, 
at der kan opstå behov for at bruge 
området til kaproningstræning, hvis 
der ikke er adgang til Bagsværd 
Rostadion. Kaproningschefens 
rammer for træningen skal i så fald 
følges. 

Øvrig roning syd for Slusen/Kastrup 
og nord for Rungsted vil fremover 
kræve langtursstyrmandsret. 

På hjemmesiden vil man kunne læse 
det samlede oplæg med uddybende 
beskrivelse af de enkelte tiltag. 

Den nye struktur træder i kraft 
i forbindelse med en revision af 
reglementet i begyndelsen af 
sæson 2021, og vi håber den vil 
blive godt modtaget. 

De tilhørende uddannelser vil 
løbende blive tilpasset. 

Vi håber også, at den nye struktur 
vil give endnu flere erfarne 
medlemmer lyst til at hjælpe med 
at uddanne yngre rokammerater.  

Hvis du har lyst til at være en del af 
det engagerede uddannelsesteam, 
så tøv ikke med at kontakte 
Instruktions- eller Kajakrochefen. 

Fo
to

 L
ar

s 
M

øl
le

r

Foto  Lena Baden



Bagside:
Christopher 
Scheibel 
Hedegaard 
i gang med 
forårstræning 
i kajakpolo.
Foto Lena 
Baden
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 MAJ 

 2. Søndag Stifinderløb i Rude Skov

 8.-9.  Lørdag-søndag Modul B

 12.-16.  Onsdag-søndag Langtur på Flensborg Fjord

 18.  Søndag kl. 10-12 Gåsehus O-løb

 22.-23.  Lørdag-søndag CPH Regatta på Bagsværd Sø 

 26.  Onsdag kl. 18-22 1. sal udlejet

 29.  Lørdag Tur til Gilleleje med inrigger og evt. coastal 

 JUNI

 5.  Lørdag  Grundlovsdag Roning på Søerne

 12.  Lørdag kl. 18.30 Forårsfest

 13.  Søndag kl. 12  Båddåb med klubbens fødselsdagsmarkering

 12.-13.  Lørdag-søndag Haderslev Regatta

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

 17.-24.  Lørdag til søndag Isefjorden, Roskilde Fjord, Orø, Ringø, Gershøj, Eskilsø

 ? Fredag Evt. DSR’s Venners Generalforsamling 

 JULI 

 19.  Mandag Start på Hjelmsjö Lejr

 23.- 30.  Olympisk Regatta i Tokyo 

 AUGUST

 1. Søndag Slut på Hjelmsjö Lejr

 7. Lørdag Langdistanceroning DSR/KVIK

 13.-15. Fredag kl. 17-søndag kl. 12 Kanindåb om lørdagen med fest

 14.-15.  Lørdag-søndag Holstebro Årgangsmesterskaber

 28. Lørdag Skolekaproning

 30.-5. sep. Douro i Portugal Udlandstur udsat fra sidste år, evt. restplads 
  
 
 SEPTEMBER

 4.  Lørdag Begynderkaproning Nordea Cup i Sorø

 6.  Mandag Svanemølle Match

 17.-19. Fredag-søndag DM i kortbane på Sorø Sø

 27.-3. okt. Mandag-søndag Tolo i Grækenland 

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  
Nicolai Møller Andersen 
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: 
Pernelle Frickmann                   12.06.2021 
Birgitte Østergaard Hansen    01.07.2021 
Vahan Ter-Verdanyan  01.07.2021 
Bøg Mosegaard  02.08.2021 
Klaus Voldby Henningsen  05.08.2021 
 
40 ÅR: 
Jens Hvidberg    01.09.2021 
 
50 ÅR: 
Stig Rasmussen  01.07.2021 
Palle Rørsgaard  01.09.2021 
Michael Hansen  02.09.2021 
 
60 ÅR: 
Dan nielsen   26.05.2021



DSR 
Danske 
Studenters 
RoklubDSR
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