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DET HELE MENNESKE 
Claus Bøje har skrevet 
en ny debatbog om 
idrættens indflydelse på 
os. Vi har talt med ham.

DSR

Klubbens  
olympiske roere 
oplevede skuffelse 
men fik også en  
oplevelse 
for livet.

Klubben er  
genåbnet, og vi  
har fejret 154 års  
fødselsdag med  
fuldt hus.  
Prinsesse Benedikte 
var med. 

Post-olympisk

Post-Covid

STORE FORVENTNINGER 
DSR’s roere på W4- og W2-
er kommet hjem fra OL. 
Læs hele deres historie om 
op- og nedture. 

GRØNNE FRIRUM TIL SØS  
Copenhagen Islands er en 
fed idé om små oaser midt i 
havnen. Se de fine små øer 
inde i bladet.
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Der er grøde i dansk rosport. 
Der varsles nye tider. I hvert 
tilfælde på diverse formands- 
og chefposter i hhv Dansk 
Forening for Rosport og 
Danmarks Rocenter. 

Kan den nye forkvinde i DFfR, 
Conny Sørensen, løfte opgaven 
om at øge medlemstallet for 
klubberne og finde midlerne 
til, at rosporten kan mønstre 
næste generation af kaproere? 
Det haster på begge konti, 
og det kan ikke alene tildeles 
Corona epidemien, at både 
medlemstallet og tilgangen 
til talentudvikling for unge 
kaproere mangler luft til at 
udvikle sig i takt med kravene 
til hvad en sport, baseret på 
frivillighed skal kunne løfte sig 
op til i 2021.

Efter et forsinket OL og med kun 
tre år til næste runde i Paris, 

NYE TIDER 

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. 

På klubbens 154-års fødselsdag nåede 
vores OL-deltager i singlesculler, Sverri 
Nielsen, at døbe singlesculleren Laelaps, 
lige inden han tog til OL i Tokyo og blev 
nummer fire i finalen. Læs artikel side 16 
Foto Lena Baden

Forsiden: Visiret er 
på plads. 
Prinsesse Bendikte 
blev modtaget af 
DSR’s og DFfR’s 
formænd og fik 
overrakt blomster af 
Hampus H. Nielsen 
(th.) til klubbens 154 
års fødselsdag. 
Foto Lena Baden

har vi et akut behov for at få 
nye talenter til at repræsentere 
landsholdet. Roklubberne i f.eks. 
Hadsund, Holstebro og Roskilde 
har fat i noget, som er intet 
mindre end imponerende, når 
det gælder ungdomsroning helt 
ned til børnehøjde. 
 
De har formået at styrke 
indsatsen omkring hvervning 
og uddannelse af nye unge 
kaproere, og de formår sågar at 
fastholde de unge mennesker i 
sporten mere end henover en 
sommerferie. Resultaterne taler 
deres eget sprog ved efterårets 
DM og Talentudviklingsprojektet 
TU-cuppen.

Rosport er igen og igen kommet 
på førstepladsen i konkurrencen 
om den bedste og sundeste sport 
for krop og sjæl. Rosporten kan 
noget, som andre sportsgrene 
bliver nødt til at samarbejde om, 

for at opnå samme resultat for 
optimal udvikling af muskler, 
smidighed og mentalt overskud.  
 
Selv triathlon og zappen rundt 
mellem de forskellige maskiner 
i fitnesscenteret, kan ikke slå 
rosporten her, og da slet ikke 
på tid. For den tid, du bruger i 
en roklub, foruden at pleje dig 
selv og dit ego optimalt, bidrager  
med stærke argumenter til at 
vælge, hvilken slags menneske 
du gerne vil være. Og her spiller 
alder ingen rolle. 

What’s not to like? Bør rosporten 
ikke på den baggrund bredes 
ud til resten af den danske 
befolkning som en folkesport 
i stedet for kun at være 
forbeholdt de få tusinder som 
via familie og venner og de få 
ildsjæle vi i rosporten er så 
heldige at være begavede med, 
finder vej til en roklub?  
             AL
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Olympiske konkurrencer afgøres 
ofte på marginaler, og derfor 
overvejer Danmarks Rocenter og 
Team Danmark alle muligheder for 
at optimere roernes udstyr.

Andreas Top Adler, der er 
Performance Engineer i 
Team Danmark, har støttet et 
forskningsprojekt i samarbejde 
med DTU, hvor de har fokuseret på 
rodragten og mulighederne for at 
skabe de bedste forudsætninger for 
roerne. 

”Vi kan se, at roere stiller op med ting 
på kroppen og hovedet, som ikke er 
hensigtsmæssige. Man kan optimere 
på atletens udstyr på mange måder 
både over og under vandet, og vi har 
i det her tilfælde koncentreret os om 
det, roeren har på, fortæller Andreas 
Top Adler, der er uddannet ingeniør 
fra DTU med speciale i biomedicin, 
biomekanik og biomaterialer. Hans 
opgave i Team Danmark er at støtte 
idrætsudøverne og deres trænere i 
valg, udvikling og test af teknologi, 
materialer og udstyr. Han bidrager 
også med præstationsanalyser og 
biomekanisk støtte til eliteidrætsfolk, 
trænere og præstationsledere. 

Ideen om den ”hurtige” rodragt 
har ligget og simret i lang tid, 

men Danmarks Rocenter og Team 
Danmark begyndte først den 
praktiske forskning for halvandet år 
siden. Udover samarbejdet med DTU, 
roere og trænere har Andreas Top 
Adler haft en god samarbejdspartner 
i Athletes Own Sportwear, som 
skaffede materialerne og fik syet 
dragterne. Det er således Athletes 
Own, der har designet og fået 
fremstillet den dragt, som roerne 
havde på til OL i Tokyo. 

Projektet har testet mange forskellige 
materialer ud fra, hvad man kunne 
få fat i, og hvad der tidligere er af 
erfaringer med materialer, der var 
passende til rodragter. Det drejer sig 
om stoffer, der kan være hullede og 
ventilerbare eller andre, der er glatte, 
samt hvordan de er syet sammen.

”Som ingeniør skal jeg dække 
alle mulige andre sportsgrene, 
og det er vigtigt for mig at have 
nogle gode samarbejdspartnere 
som blandt andet Athletes Own, 
der kan udføre de felttests, der 
skal til for at udvælge materialer. 
Jeg er også nødt til at række ud 
til universiteter og DTU, hvor jeg 
kan få dygtige specialestuderende 
til at hjælpe mig med at udføre 
de forskellige tests. Til deres 
specialer har de adgang til gode 

Af Lena Baden

laboratoriefaciliteter, som vi ikke har. 
Der er mange forskningsprojekter 
gemt i denne rodragt,” siger Andreas 
med henvisning til den dragt, 
som han står med i hånden, der 
består af mange forskellige slags 
stofmaterialer og lag på både overdel 
og underdel. 

FISA’s gråzone 
FISA har mange strenge krav til 
roernes materiel, som rutinemæssigt 
bliver tjekket, før roerne går til 
start ved regattaer. Men hvad med 
roernes tøj? Skal det ikke også 
koordineres med FISA?

”Nej, så længe vi holder os inden for 
det regelsæt, der nu engang er, og så 
længe der ikke står noget specifikt, 
om at man ikke må, så kan vi gøre, 
hvad vi vil. FISA har mange stramme 
krav til både og andet udstyr, 
men der altså en gråzone, vi kan 
manøvrere i. Selvfølgelig må man 
ikke ændre på atleternes morfologi 
og give dem en stor pukkel på ryggen 
eller vinger under armene,” svarer 
Andreas Top Adler.

Så roerne stillede op i en flot 
designet dragt, tilsyneladende helt 
almindelig, selv om intet var tilfældigt 
ved den. Andreas Top Adler vil 
generelt ikke anbefale, at man tager 

en t-shirt på indenunder dragten, og 
vi så derfor til OL, at roerne kun var 
iført rodragten (og solbriller), når de 
roede løb.

”Vi må jo erkende, at under 
konkurrence er komfort ikke noget, 
vi går så højt op i, fordi vi gerne går 
på kompromis med komfort, når 
der er andre ting, der er vigtigere. 
Men det er en opvejning, man må 
foretage.”

Kompliceret dragt i mange dele 
Athletes Own Sportwear fik det 
lille familiedrevne skrædderi A/S 
Lykke Refsgaard i Struer til at sy 
dragterne. Skrædderiet, der ikke 
tidligere har syet rodragter men 
er specialiseret i badetøj, har 
produceret en dragt, som er lavet 
til at sidde så stramt som muligt. 
Roerne har testet dragten adskillige 
gange i træningslejre og under 
konkurrencelignende forhold, og de 
har været godt tilfredse med både 
udseendet og pasform.

”Sammen med Athletes Own har 
vi skabt en rodragt, der indeholder 
de egenskaber og kriterier, som 
det danske landshold synes er 
attraktive. Der er mange dele i 
en rodragt, og hvert element i 
dragten er nøje udvalgt ud fra 

materialernes egenskaber. For 
eksempel placeringen af de 
forskellige stoftyper på ryg, bryst og 
bagdel og sømmene i sidestykkerne 
på dragten. Det vigtigste er, at vi 
udvikler en dragt, der passer til det 
bevægelsesmønster, en roer har, og 
som matcher det miljø, de sidder i,” 
forklarer Andreas.

Var det en succes? 
Og hvordan evaluerer man så på, 
om dragten har været en succes? 
Det er svært at sige, om dragten 
havde en positiv indflydelse ved OL. 
Mændenes toer uden, der vandt 
bronze, var ved at blive indhentet 
på målstregen af Canada. Her kan 
dragten teoretisk set have spillet en 
lillebitte positiv rolle. Også Sverri 
Nielsens kamp for en bronzemedalje 
var tæt, men denne gang kunne 
dragten desværre ikke hjælpe ham.

”Vi kan ikke lave en decideret 
evaluering på dragten efter OL, 
eftersom dragten bare er en lille 
del af et enormt komplekst system 
af fx vejr, dagsform, båd, årer osv. 
Men når løb bliver afgjort på små 
marginaler, duer det ikke, at vi ikke 
har tænkt os om på alle parametre,” 
konkluderer Andreas Top Adler. 

En rodragt er ikke bare en rodragt – 
slet ikke når den sidder på en dansk 
eliteroer, der deltager i OL. Den er 
finjusteret og syet efter alle kunstens 
regler for at få den til at sidde som en 
glat hud om kroppen på roeren.

SPORTSTØJ  
SOM VIDENSKAB

Andreas Top Adler er Performance Engineer 
i Team Danmark og har støttet op om 
forskningen med at skabe en ideel rodragt 
til landsholdsroerne. Foto Lena Baden

Trine Dahl Pedersen (tv.) og Christina Juhl 
Johansen fra W4- prøvede dragterne, før de 
drog til OL. Foto Antonie Lauritzen
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Farvandet, der skal besejles og 
besejres denne gang, er ikke 
langt hjemmefra – det er faktisk 
omme i vores eget baghav, nemlig 
Isefjorden og Roskilde Fjord. Men 
på denne varme sommerdag føles 
det fremmedartet og nærmest 
eksotisk. Og jeg er da også hurtigt på 
Neuwasser. Ahhhh.  

Vi ser sæler, marsvin og måske en 
søslange. Men de er svære at fange 
på kamera. 

Vi er 12 på tur i fire både 
Ruten hedder Hundested-Orø-
Frederiksværk-Skuldelev-Roskilde-
Frederikssund-Hundested. 
Overnatning er i campinghytter og 
roklubber. 

På pontonen i Hundested ligger et 
bjerg af gøremål, bekymringer og 
stress. Dem har jeg efterladt dér, 
for jeg er på ro-ferie! I takt med 
at pontonen fortabes i kimingen, 
kan jeg mærke alle hverdagens 
belastninger forlade min krop, og 
der går ikke lang tid, før jeg har 
glemt alt om dem. 

I båden kan man ikke tjekke mail, 
nyheder, sociale medier, og man 
kan alligevel ikke gøre noget ved 
alle de ting, man mangler at få gjort 
derhjemme, på arbejdet eller andre 
steder. Nu er der kun plads til at ro, 
snakke og i øvrigt nyde livet. Efter 
kort tid er jeg i den der tilstand, hvor 
man har glemt, hvad ugedag, det er, 
og i øvrigt er ligeglad. 

Den ene dag i Roskilde skal vi ro i 
vikingeskib. Vikingeskib! Hvor svært 
kan det være? Vi er jo roere. Vi 
kan ro. Selvfølgelig kan vi det! Men 
vikingerne havde åbenbart hverken 
rullesæder eller svirvler. Og vi var så 
uheldige at netop denne båds åre-
viking hverken kendte til kulfiber eller 
bigblade. Men vissevasse, vi er jo 
gode roere fra DSR. Et til tolv, klar til 
at gå ombord – ombord!  

Danmark er bare smukkere fra havet. 
Vi er tæt på naturen, og naturen 
er tæt på os. Vi ser vand, sand og 
strand. Med fine, sirlige tag går det 
afsted. Vi når snart en fremmed kyst, 
som vi straks angriber. Missionen 
er en succes. Vi kommer hjem med 
æren i behold, stolte over bedriften. 

Af Jørgen Elgaard Larsen/ Foto af turdeltagerne

Hårdt vejr. Astrid, Nina og Diana kæmper mod bølgerne. 

VIL DU OGSÅ PÅ LANGTUR? 

Hold øje med opslag på Grroupcare i gruppen ”DSR 
Roaftaler” og i DSR’s nyhedsmail.  
Du kan også selv arrangere en langtur. Du behvøer 
ikke at være langtursstyrmand, du skal bare sørge for 
at have en langtursstyrmand med i hver båd. Og du 
kan sikkert overtale en eller flere langtursstyrmænd 
til at hjælpe med planlægningen. De fleste af 
os bider næsten ikke. Læs mere på https://
danskestudentersroklub.dk/tilvands/langture/

Vikinger sidder tæt. Der er ikke megen afstand mellem hver plads, så glem alt om at tage 
et fuldt åretag. "Svirvlen" er et bræt og en snor. Det driller. Men vi er roere, vi kan i det 
mindste ro i takt. Sådan da. Den flinke kaptajn fra Vikingeskibsmuseet sagde, at det var 
fint. Han er nok også vant til værre landkrabbeturister end os... 

 Den angribende horde. Fra venstre: Erika Busch, Astrid Munksgaard, Nina Enevig Clausen, Bente Kjøller, Pia Østergaard, Ritmer Clausen, Diana 
Luthmann, Niels Bak Henriksen, Jørgen Elgaard Larsen, Jakob Skov, Morten Lorentzen, Iben Krause. 

Roferie behøver ikke være hårdt. Erika og Pia nyder livet, 
mens Morten poserer

https://danskestudentersroklub.dk/tilvands/langture/ 
https://danskestudentersroklub.dk/tilvands/langture/ 


Kan du forestille dig en rotur 
ud til en lille ø i Københavns 
havneområde, hvor du kan fortøje 
din kajak eller robåd, gå op 
sammen med dine rokammerater 
og spise en hyggelig picnic, 
eller hoppe i vandet for en frisk 
svømmetur? 

Copenhagen Islands er et kreativt 
projekt, som foreslår en række større 
eller mindre kunstige, flydende 
og flytbare øer, der med rund 
hånd bliver fordelt i Københavns 
havn. En offentlig vandpark. Byens 
borgere kan benytte øerne til 
rekreative formål: solbadning, 
sociale sammenkomster, picnics, 
bade”strand”, et pitstop på en 
længere rotur, et sted at skifte 
styrmand, undervisningsbrug i 
havnens økosystem – you name it. 
Mulighederne står i kø. Og for os 
som roere, kan de blive en tiltrængt 

variation i udflugtsmål i stedet for 
de sædvanlige ture op og ned langs 
kysten. 

Træ på hver ø 
Øerne har forskellig størrelse og 
udseende. Nogle bliver koblet 
sammen til større øer, andre er små 
”single-øer” – men fælles for dem 
alle er, at der er beplantning og 
træer på hver ø. Nogle af øerne vil 
blive forsynet med muslingeliner og 
såkaldte biohuts. Øerne er bygget 
op om et stålskrog og beklædt 
med træ for at gøre tillægning og 
ombordstigning mere behagelig for 
bl.a. roere. De forankres forsvarligt 
på havbunden, men kan flyttes rundt 
i det vidtstrakte havneområde. Man 
skal ro, sejle eller svømme for at nå 
ud til dem. 

Faktisk har der været én af disse 
kunstige øer i havnen. I 2018 blev der 
lavet en prototype med plankedæk 
og et 6m højt lindetræ i midten, som 
blev anlagt i Kronløbsbassinet, og 
som hurtigt blev et tilløbsstykke. Men 
der er flere på bedding. 

Maritim tegnestue står bag 
”Hvis frirummene på land bliver 
underprioriteret, må vi jo indtage 
vandet”. Dette udsagn er et mantra 
for arkitekt Magnus Maarbjerg – 
der har specialiseret sig i maritim 
arkitektur og sammen med den 
australske arkitekt Marshall Blecher 
står bag Maritime Architecture 
Studio, som har udviklet projektet 
Copenhagen Islands. Tegnestuen har 
base på bådeværftet Ved Slusen i 
københavns sydhavn, og det er også 
her, øerne planlægges at blive ført ud 
i virkeligheden. 

 ”Det startede som en kommentar 
til den udvikling, vi har set i havnen 
igennem de sidste mange år, hvor 
de rekreative og demokratiske 
områder bliver underprioriteret 
til fordel for boliger uden nogen 
forbindelse til vandet,” siger Magnus 
Maarbjerg. Projektet lyder som en 
oplagt idé til en storby, der har så 
stort et havneområde, så rent vand 
– og så mange kajak- og roklubber 
liggende spredt langs havnen. Og det 
vil sikkert også kunne eksporteres 
til andre visionære storbyer, hvor 
de rekreative områder på land 
bliver mere og mere trængte, og 
hvor man med fordel kan udnytte 
havneområderne. 

Venter på færdigfinanciering 
Der er foreløbigt planlagt tre øer, 
men i fremtiden kunne der måske 
komme endnu flere til. Det er planen, 
at øerne skal søsættes til næste 
sommer, MEN – for der er et stort 
MEN: Nordhavn Kajakklub, som bliver 
ejere og driftsansvarlige for øerne 
venter stadig på færdigfinanciering. 
Københavns Kommune har bevilget 1 
mio kr til projektet, og By & Havn har 
lagt 200.000 kr i puljen. Der arbejdes 
nu på at finde øvrige støttepartnere 
og sponsorer, der kan finansiere 
restbeløbet til dette spændende 
byrumsudviklingsprojekt. 

Her fra DSR’s perspektiv – og 
sikkert også fra de andre ro- og 
kajakklubbers - vil vi følge projektet 
og håbe, det bliver en realitet en dag. 
Projektet kan følges på Maritime 
Architecture Studios hjemmeside, 
hvor man også kan se flere film og 
billeder.

Se projektet her.
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GRØNNE FRIRUM TIL SØS
Kunstige øer skal udgøre en offentlig ”vandpark” i 
Københavns Havn.

Tekst af Gunvor Bjerre/ Foto fra projektfolder

FORMÅL

Copenhagen Islands introducerer en helt ny type byrum i Køben-
havns havn - en “parkipelago” af flydende øer, som sætter fokus 
på havnens unikke offentlige rum. Både i en lokal kontekst, hvor 
den hurtige urbane udvikling udfordrer de rekreative og demo-
kratiske byrum langs havnefronten, men også i en global kontekst 
hvor stigende vandstande skaber nye udfordringer for kystnære 
urbane miljøer. 

Københavns havn har ligesom mange andre danske havne, 
gennemgået en stor udvikling igennem de sidste årtier - fra 
travl industrihavn med lukkede områder for handel og transport, 
gennem årrækker med faldende aktivitet, til nu at bevæge sig 
imod et kulturelt frirum og udflugtssted for hele København 
med badezoner, kajakroning og sejlads. Denne demokratisering 
finder vi det vigtigt at værne om. Især i en tid hvor udviklingen af 
havnen sker hurtigere end nogensinde før og det offentlige rum 
langs havnefronten ofte underprioriteres til fordel for halvprivate 
kajanlæg.

Copenhagen Islands vil fungere som en udvidelse af det offentlige 
rum og være katalysator for liv og øget aktivitet i havnen. De 
eventyrlige destinationer giver byens borgere og turister nye 
muligheder for at komme i nærkontakt med naturen og den 
levende havn. Skoleekskursioner til flydende ø-køkkenhaver 
og muslingefarme vil give børnene et indblik i bæredygtig 
fødevareproduktion. Det stigende antal kajakroere og sejlere kan 
udforske havnen i deres eget tempo og tage en pause under en 
flydende trækrone, og hvad enten der er tale om romantiske ture 
for to, eller større events for tusindvis af tilskuere på kajkanten, vil 
Copenhagen Islands være oplevelsesrige mødesteder, der med en 
ny og unik ramme styrker sammenhængskraften og bevidstheden 
om havnen og naturen. 

http://www.maritimearchitecturestudio.com
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For første gang, siden Corona-
pandemien startede, kunne 
vi fejre hende med et stort 
opbud af medlemmer, musik, 
studentersangere, grillmad og 
vores egen prinsesse Benedikte, 
der som DFfR’s tro og elegante 
protektor stiller op i storm, regn og 
bagende sol uden at fortrække en 
mine og uden at melde afbud. Hun 
kronede i bogstaveligste forstand 
den solbeskinnede dag for alle 
fremmødte med sin tilstedeværelse 
under kongebaldakinen og ved at 
døbe den nye fireåres inrigger, der 
kort og godt fik navnet Schack. Så nu 
har vi en båd, der hedder Gudmund, 
og en der hedder Schack. 

Bådedåb i massevis 
Klubben kunne døbe fem andre nye 
både på sin fødselsdag. Irena Tanska 
navngav en toåres inrigger med sin 
afdøde mands navn, Herbert Marcus. 
Han var ingeniør og medlem af 
klubben i mere end 70 år, herunder 
som æresmedlem i en årrække, og 
som jøde måtte han i 1943 flygte 
til Sverige. Han roede sig selv, Poul 
Henningsen med frue og Arne 
Jacobsen med forlovede i sikkerhed 
til den anden side af Øresund fra 
Vedbæk. Herbert Marcus døde i 
2013, 98 år gammel. 

DFfR’s formand, Henning Bay, fik 
æren af at døbe en kaproningsotter 
fra Filippi, der kom til at hedde 
Prinsesse Benedikte. Det var på tide, 
at vi fik endnu en båd med et fint 
royalt navn, og prinsesse Benedikte 
fortjener æren med sit utrættelige 
arbejde for roningen.  

SÅ BLEV DEN GAMLE 
DAME 154 ÅR 
Den gamle dame er vores elskede 
roklub med den lange historie. Hun 
havde fødselsdag i sommer og blev 
fejret med pomp og pragt. 

Landsholdsroeren Lærke Rasmussen 
døbte toeren Penthesilea efter en 
amazonedronning med forbindelse 
til Troja. Hun sagdes at være den 
eneste, der kunne slå alle mandlige 
krigere. 

Dernæst døbte landsholdsroeren 
Sverri Nielsen en singlesculler – også 
fra Filippi – med det mundrette 
navn Laelaps, der betyder storm 
eller orkan, men som var navnet på 
Artemis’ jagthund, der altid fangede 
sit bytte. 

Tidligere formand for DSR Paul 
Brüniche-Olsen døbte en firer, 
der fik navnet Ananke, der er 
skæbnegudernes mor. 

Ærestegn til Mette  
Henning Bay fik lokket prinsesse 
Benedikte op af stolen endnu 
en gang, da han som en lille 
overraskelse tildelte Mette Bacher 
Jensen fra DSR DFfR’s ærestegn. 
Prinsesse Benedikte satte det lille 
ærestegn i reversen på en Mette, der 
så noget benovet ud. Hun får tegnet 
for i mange år at have fotograferet 
og rapporteret om roning til diverse 
medier, herunder til DFfR’s blad 
Roning. Desuden har hun roet 
kaproning som ung og i årevis været 
bådtransportør til regattaer i ind- og 
udland. Da tegnet var fæstnet af 
prinsessen, måtte Mette flankeret af 
Benedikte og Henning Bay stille op i 
den uvante rolle som fotoobjekt for 
adskillige ivrige fotografer. 

Med kongelig deltagelse, sang og 
musik, buffetmad og sommervejr 
blev det en skøn fødselsdag i DSR.     

Tekst og foto af Lars Bundesen og Lena Baden

Store foto: DFfR’s formand Henning 
Bay døber otteren efter Prinsesse 
Benedikte. 
Modsat side: Øverst th synger 
studentersangerne. Tv døber Irena 
Tanska en inrigggertoer efter sin 
afdøde mand Herbert Marcus.  
Midt: Paul Brüniche-Olsen døber 
en firer. Mette Bacher fik DFfR’s 
ærestegn, her flankeret af Prinsesse 
Benedikte og DFfR’s formand.  
Nederst: Lærke Rasmussen døbte 
toeren Penthesilea.
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”Deltaget som udøvende atlet ved 
de Olympiske Lege” står der på 
CV’et for en olympianer. Smag lige 
på den sætning! Hvor mange blandt 
verdens milliarder mennesker har 
kvalificeret sig til det? Ikke mange. 
En brøkdel, måske. Mindre? 

Og så for en dansk atlet at deltage 
i for første gang - og komme hjem 
med en placering som nr. 8 i verdens 
største sportskonkurrence. Det må 
være noget af en rygstøtte, skulle 
man synes, når man selv som almue, 
befinder sig langt, langt væk fra den 
olympiske tinde. Tænk at være så tæt 
på toppen. 

Christina Juhl Johansen (DSR) 
fortæller, at for hende og resten af 
besætningen på damefireren, W4-, 
har det været en kæmpe oplevelse 
at være med ved dette, deres første 
OL. Indtrykkene fra den på grund 
af Corona epidemien hermetisk 
tillukkede OL-by, hvor alverdens 
superatleter var samlet under 
skrappe restriktioner for at undgå 
smitte, har været uforglemmelige. 

Baggrund  
Inden de omsider kunne sætte 
sig til rette i flyet på vej til Tokyo, 
havde roerne på damefireren (W4-) 
og dametoeren (W2-), været på et 
femårigt træningsforløb, der mest af 
alt kunne karakteriseres som frivilligt 
strafarbejde, når man fokuserer på 
de fysiske og mentale udfordringer, 
det er at skulle forberede og 
konstant forbedre sig til at deltage 
i OL med en finaleplads som 
målsætning. Daglig fysisk krævende 
træning samt udfordringerne på 
grund af Corona epidemien gjorde, 
at denne olympiade på fem år har 
været ekstra lang og hård ved alle 
involverede. 

Landsholdet på Danmarks 
Rocenter’s (DRC) W4- med Christina 
Juhl Johansen og Lærke Hedvig 
Rasmussen (DSR), Frida Sanggaard 
Nielsen og Ida Görtz Jacobsen (begge 
fra Bagsværd Roklub) kvalificerede 
sig til OL ved VM i 2019. Det gjorde 
centerets W2- med Trine Dahl 
Pedersen (Holstebro Roklub) og 
Nina Hollesen (Aarhus Roklub) ikke. 

FORVENTNINGERSTORE Sport på eliteplan og drømmen om en finaleplads ved OL som 
mål er ikke for skrøbelige sjæle. Det her er en fortælling om fem 
års tour de force mod OL i Tokyo. 

W4- blev OL-satsningbåden og blev 
”lukket”, så roerne kunne få fred til at 
blive sammenroede og forbedre sig 
frem mod OL. W2- var stadig med i 
billedet, men som sekundær båd, og 
kunne se frem til at skulle kvalificere 
sig til OL ved en kvalifkationsregatta i 
begyndelsen af juni 2021 i Luzern.

Det viste sig imidlertid, at den gode 
fart i W4- ikke kunne opretholdes 
frem mod EM i 2020, og da OL på 
grund af Coronaepidemien var 
blevet udskudt til 2021, stod nu 
andre stærke roere i kulissen, der 
krævede at få chancen for at ro sig 
på båden. Henover en træningslejr 
i Portugal i februar 2021 prøves der 
derfor forskellige konstellationer af. 
En såkaldt selektion. 

Mareridt, benspænd og et 
luksusproblem 
Kriteriet for deltagelse ved OL er, at 
det er den stærkeste/ hurtigste båd, 
der bliver udtaget og sendt af sted til 
Tokyo. Det gælder både for fysik og 
mentalitet. DRC’s landsholdstræner 
for den olympiske damegruppe, 

Fv. Trine Dahl Petersen, Christina Juhl 
Johansen, Ida Görtz Jacobsen og Frida 
Sanggaard Nielsen modtages med flag og 
bobler ved hjemkomsten. Foto Mogens L. 
Johansen.

Bådene er læsset efter træningslejren i 
Ogata, og turen går nu til Tokyo og De 
Olympiske Lege. Foto Anton Kjølby

Hele enåresgruppen samlet foran det 
ikoniske tegn på den ypperste sport. Fv. 
Frida, Fie, Lærke, Ida, Trine og Christina. 
Foto taget med Christinas kamera.
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W4- og W2-, Mads Haubro fortæller 
om stressede uger og søvnlæse 
nætter før en selektion. Roerne ved 
det, og Mads ved det: Nogen bliver 
valgt fra, nye kommer til, og endnu 
andre skal bevise, at de stadig er 
de rette besætningsmedlemmer på 
en olympisk båd på vej til Tokyo. 
Resultatet af selektionen ligger klar. 
Ny roer, Nina kommer med ombord 
på W4-. Mads Haubro føler sig nu 
overbevist om, at det bedste hold er 
valgt som mandskab på fireren, med 
Lærke, Christina, Frida og Nina. Trine 
og Ida ror W2-.

Ud af det blå og i 11. time, tre 
måneder før afrejse til Japan, 

kommer der et umiddelbart positivt 
benspænd for de besluttede planer 
i damegruppen. Fie Udby Eriksen 
(Roforeningen KVIK), med en OL-
sølvmedalje i W1X fra 2012 på 
CV’et, har på grund af manglende 
resultater droppet sin næste 
OL-drøm i W1X og meddeler nu 
Danmarks Rocenter (DRC), at hun 
gerne vil – hvis der da ellers er plads 
– være en del af den olympiske en-
åres damegruppe. En kapacitet, 
som en træner og DRC ikke kan se 
bort fra, ej heller ignorere, selvom 
timingen er ualmindelig dårlig, for 
det betyder, at der skal findes en 
plads til Fie på enten fireren eller 
toeren. 

Selektion nr. 2 i den i forvejen 
tætbesatte træningskalender bliver 
besluttet. Alt er igen oppe i luften og 
vende. Nye konstellationer prøves af, 
medens tidsprognoserne analyseres, 
og de øvrige forberedelsesopgaver 
for deltagelse i et olympisk 
eventprojekt hober sig op i en 

horisont, som hastigt nærmer sig. 
Der skal handles, og der bliver satset. 
Hvem skal sidde hvor? Det kunne 
godt ligne et Lucky Strike for begge 
både. 

Uro og tvivl 
Lærke og Fie, begge med olympiske 
medaljer i bagagen, bliver sat 
sammen på W2-, og de kører med 
klatten derovre på nabobanen til 
træningen på Bagsværd Sø. De 
kvalificerer sig overlegent ved 
kvalifikationsregattaen i Luzern i 
foråret 2021. 

Som resultat af 2. selektion har 
fireren således måttet sige farvel til 
stærke Lærke. Den nye besætning 
på fireren uden Lærke har brug 
for alt, hvad de kan mobilisere af 
koncentration og fokus for at finde 
rytme og samspil. Det fungerer bedst 
med Trine og Ida ombord sammen 
med Christina og Frida. 

Det er, hvad der kan ske -og sker i 
elitesport. Der ikke andet at gøre end 
at hive sig selv op med hårene og 
give den en skalle, for til Tokyo skal 
de, damerne! For Nina, der bliver 
valgt fra og må blive hjemme, er det 
en bitter pille at sluge.

Fokus og koncentration bliver 
desværre svækket af en frustration 
i anløb. Frustration påvirker fart. 
Hos fireren er Sisu forsvundet og 
erstattet af uro og tvivl, om det 
hele nu overhovedet nytter noget 
som helst. De kan ikke finde rytme 
eller fart, og de kan heller ikke 
finde hinanden, de og træneren, 
synes de. Christina fortæller, at 
en mentaltræner bliver kontaktet 
kort før afrejse til Japan, for der 
er ingen tid at spilde. Kan han, 
som er jægersoldat og noget nær 
supermand og ”mental whip”, 
sætte skik på de løsslupne griller 
og tankemylderet hos roerne, så de 
igen finder rytmen og det initiativ 
og samspil, der må og skal være på 
plads, for at få genetableret farten i 
båden? 

Forventningspres og gourmetmad 
På træningslejren i Ogata, i den 
lille by Akita, bliver det danske 
rolandshold modtaget, som var 
de rockstjerner. Der er skrevet 

sange og optaget videoer om de 
danske roere, som er delt ud på 
nettet. Der er publikum på ved den 
daglige træning. Alt foregår under 
strenge restriktioner og stor, stor 
hjælpsomhed og imødekommenhed 
fra de japanske værter. Og der 
er god mad. Sverri Nielsen (M1X, 
DSR) har fået sin søster med som 
ernæringsrådgiver til det japanske 
køkkenpersonale på hotellet i Akita, 
så atleternes helbred og fokus 
ikke forstyrres af alt for fremmed 
mad. De har fået 400 kg Kobe-kød* 
foræret af en lokal producent, for der 
skal ikke mangle noget. 

Lærke og Fie mangler hverken gejst 
eller kampånd. De imponerer i 
deres indledende heat i Tokyo, men 
må se sig slået i semifinalen, som 
byder på seriøst dårligt rovand, 
som udfordrer holdets manglende 
samroningstid. I en flot roet B-finale, 
viser W2- dog med deres 2. plads, 
flankeret af VM 2019’s sølv- og 
bronzemedaljevindere, at de stadig 
hører til blandt verdenseliten. 

Hos W4- mangler der også noget. 
En hel del, faktisk. Det kører ikke for 
dem i de indledende heats. De kan 
ikke finde rytmen. Det lykkes dog 
alligevel for dem i B-finalen at ro 

sig til en samlet 8. plads, hvilket må 
siges at være ganske flot.

OL-blues 
Efter hjemkomsten fra Tokyo, har 
pigerne på W4- taget initiativ til en 
uges ophold i et sommerhus, hvor de 
har befundet sig alene i hinandens 
selskab. For lige at samles en sidste 
gang, før de går hver til sit. En 
slags debriefing af en koncentreret 
olympiade med op- og nedture fra 
træningslejre i Portugal og i Japan 
til deltagelsen ved selve OL, der 
som før nævnt, var første gang for 
alle fire. Og ikke mindst om det, at 
komme hjem efter sådan en massiv 
oplevelse.  Det kendte fænomen ”OL-
blues”, melankoliens efterdønninger 
efter en stor og følelsesmæssig tour 
de force, lurer lige om hjørnet, for 
det har været en kæmpe oplevelse at 
være med ved denne verdens største 
idrætsbegivenhed for eliteatleter, 
og nu melder hverdagen sig med sit 
”Hvad Så Nu”?

Hvad skal vi så nu? Hvor skal vi hen? 
Vil vi mere? Spørgsmålene er mange 
og svarene for besætningen på W4- 
lader vente på sig. –”Vi får se”, slutter 
Christina…

*Kobe-kød er efter sigende verdens bedste (og 
dyreste) oksekød, og det skulle være ganske vist, 

Fv. Christina, Trine, Frida og Ida i et Corona-plaget Tokyo i mixed-zone med Danmarks Radio. Taget med Christinas mobil.
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Det er lige nu uvist, hvad der skal ske for en af Danmarks bedste 
mandlige eliteroere gennem tiderne, Sverri Nielsen, som i 
singlesculler roede sig til en 4. plads i OL-finalen. Sverri var svært 
skuffet og udtalte umiddelbart efter løbet, at det nok var det. 
Nu ville han stoppe. Siden har han modereret den udtalelse lidt, 
men lige nu er han officielt stoppet. Vi har talt med hans træner 
Thomas Poulsen.

SVÆR OL-SÆSON ER SLUT

Tekst og foto af Lena Baden
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Skuffelsen er til at forstå, når 
man tænker på Sverris hidtidige 
resultater, der omfatter en 
sølvmedalje til VM i 2019 og en EM-
guldmedalje i 2020. 

Det har utvivlsomt gjort rigtigt ondt 
ikke at få en olympisk medalje til 
samlingen i roningens hårdeste 
disciplin – singlesculler. Meeen 
en fjerdeplads er jo alt andet lige 
virkelig godt præsteret, når man 
tænker på, hvor hård konkurrencen 
er, og at dagsformen kan være 
altafgørende. Han var tæt på både 
sølv (Norge) og bronze (Kroatien). 
Guldet tog grækeren dog med ret 
stor sikkerhed. 

”Jeg har ikke de store afsløringer 
om løbet i Tokyo. Der er ikke 
nogen anden forklaring på det, 
end at det er en meget hård og lige 
konkurrence. Sverri lavede nogle 
gode løb, som ikke gav os grund 
til bekymringer. Han gjorde det 
arbejde, han skulle, og han roede 
faktisk en god finale. Han er med, 
hvor han plejer at ligge, men i 
mændenes singlesculler sidder man 
jo på stikker, fordi det simpelthen 
er så tæt. Som han forklarede efter 
løbet, var der bare ikke mere tilbage. 
Han plejer at være god på det sidste 
stykke og kan spurte og kæmpe om 
medaljer. Men da han kommer ind 
på de sidste 100 meter, er der bare 
ikke mere til at holde spidsen foran,” 
siger Thomas. I hans øjne gjorde 
Sverri præcis, som de havde aftalt, 
og gjorde ikke noget galt.  

”Det gør en kæmpe forskel at ro 
singlesculler i forhold til en holdbåd. 
Når du træner hver dag, kan du føle, 
at den ene træning føles bedre end 
den anden, men du kan ikke sige 
hvorfor. Sådan er din krop, du kan 
ikke føle dig god hver dag. Når du 
sidder i en holdbåd, har det ikke 
den samme påvirkning, hvis en af 
roerne har en dårlig dag, fordi det 
bliver jævnet ud af de andre. I en 
singlesculler ses det med det samme, 
hvis du har en god eller dårlig dag,” 
forklarer landsholdstræner Thomas 
Poulsen, der ikke har set Sverri siden 
hjemkomsten og ikke ved, hvor han 

er, eller hvad han laver. De har aftalt 
ikke at kontakte hinanden eller ses 
det næste stykke tid.

Thomas anser uden forbehold 
Sverri som den bedste roer, han 

nogensinde har trænet. Sverri har 
kunnet levere en stabil præstation i 
alle de løb, han har deltaget i siden 
2019. Det er også blevet bemærket 
internationalt, at han har været på 
podiet hver gang. Og denne gang, til 
OL, var han også meget tæt på.

Brug for at komme væk 
Sverris udtalelse om, at han stopper, 
er måske kommet som et chok for 
omverdenen, men ikke for ham selv. 
Det havde han planlagt. Det ville også 
have været hans sidste løb, selv om 
han havde stået med en medalje om 
halsen, for det havde han besluttet. 

Men Sverri og Thomas 
havde med vilje ikke 
talt om det. De ville ikke 
tænke på tiden efter 
OL, for at det ikke skulle 
komme til at påvirke 
deres samarbejde.

”Du kan jo godt sige, 
at du stopper, og efter 
et år finder du ud af, 
at du ikke var helt 
færdig endnu. Det er 
der mange idrætsfolk 
og erhvervsledere, der 
har gjort. Jeg synes, at 
det er en fin beslutning, 
Sverri har taget, for 
han har gjort alt, hvad 
der kan kræves af ham. 

Han har brug for at komme væk 
fra roning, eftersom hele hans liv i 
mange år har drejet sig om roning 
24/7. Selv som træner, der står på 
sidelinjen, er det hårdt at være med. 
Og hvad skal han lave, når han er 

færdig med at ro? Han er 27 år og 
har ingen uddannelse, så det skal 
han da også til at tænke på. Han er 
den type, der ikke kan både ro på 
højt plan og uddanne sig ved siden 
af. Når han beslutter sig for at satse, 
så gør han det 100 procent.” 

Et år i roergometer uden kamp 
Før det hele lukkede ned sidste 
år, tænkte Thomas, at Sverri var et 
rigtigt godt sted med sin form, og 
det samme har han syntes år. Sverri 
har roet stærkere i ergometer end 
nogensinde før, og internationalt 
har de andre hold også slået 
den ene rekord efter den anden 
i roergometer, fordi de bare har 
trænet uden at komme i kamp. 
Konkurrencerne er det, der gør 
det besværligt for planlægning af 
træning, men i det forløbne år er der 
i mændenes tunge klasse mange 
roere, der er kommet ned under 
5.40 min. i ergometer. Derfor har 
der været et helt andet fysisk niveau 
til det her OL, hvilket har gjort, at 
favoritter er blevet slået. 

Svært vand 
En af de favoritter var tyskeren Oliver 
Seidler, der har kappedes med Sverri 
og nordmanden Kjetil Borch om at 
vinde i de sidste to år. Seidlers exit i 
semifinalen var imidlertid ventet. 

”Vi havde på fornemmelsen, at 
Seidler ikke ville komme langt på 
grund af vandet i Tokyo. Det var jo 
et havnebassin med betonkanter, 
så det minder lidt om Københavns 
Havn, hvor kanterne giver 
krabbesøer, og du får dønninger ind 
fra flere retninger. Det generede 
ikke Sverri, heldigvis, men andre 
hold kunne slet ikke håndtere 
vandforholdene, når det blæste. 
Det her OL har været det mest 
dramatiske for roning, fordi vandet 
var sindssygt svært at ro i. Vi kunne 
se, at selv de allerbedste hold 
stangede ugler og mistede medaljer. 
Den norske letvægtsdobbeltsculler 
for mænd kæntrede ligefrem,” 
fortæller Thomas.

Fremtiden i dansk roning 
Som træner skal Thomas også kigge 
lidt indad og tænke på, hvad der 
skal ske med ham  og familiens liv. 
Hans liv som træner skal gå op med 
privatlivet. Fra oktober 2020 til nu 

har han været væk hjemmefra i fem 
måneder. Næste år vil det nok kun 
være 3-4 måneder, men det er jo 
stadig en del. Han synes, at det er 
hårdt at være væk fra sin kone og 
børn så længe. 

I dansk roning ændrer tingene sig 
hele tiden, så Thomas skal træffe 
sine valg ud fra, hvordan situationen 
kommer til at se ud. Der skal laves 
nye ansøgninger til Team Danmark, 
og Danmarks Rocenter ved ikke, 
hvilken støtte de får, og hvilket setup 
der bliver. 

”Det vigtigste nu er at få ansat en ny 
sportschef, og derefter må vi sætte 
os ned med sportschefen og prøve 
at få lavet en plan i fællesskab. Målet 
kunne fx være, at vi satser på at få 
to både med til næste OL, som skal 
ligge i en top 8,” vurderer Thomas.

Efter DM og testregattaen begynder 
trænerne at have et billede af 
potentialet. Team Danmark støtter 
kun, hvis målene er realistiske, og 
deres støtte er med til at definere, 
hvad DRC kommer til at satse 

på. Hvis Sverri fx har lyst til at ro 
dobbeltsculler om et år, er der en 
stor sandsynlighed for, at Team 
Danmark vil støtte sådan et projekt, 
fordi de kender ham og hans 
potentiale. 

Faldende antal kaproere 
Dansk eliteroning skranter, og hvis 
man bare ser på medlemstallene og 
hvor mange, der dyrker kaproning 
i 2021 og stiller op til regattaer og 
ergometer DM i alle aldersgrupper, 
er der ingen tvivl om, at vi har det 
laveste tal, der er målt nogensinde 
– selvfølgelig lidt hjulpet af Corona. 
Alene af den grund synes Thomas, 
at det var ret godt gået, at vi fik fire 
både med til OL i år, når man ser på 
det materiale, der var til rådighed. 

”Det sker helt naturligt i alle lande, 
at der er mange atleter, der stopper 
efter OL, og så skal der nye kræfter 
til. Derfor skal vi finde ud af, hvad vi 
vil satse på til OL i Paris. Det bliver 
sværere end tidligere at opbygge 
et nyt landshold. Det kan Team 
Danmark ikke hjælpe os med. Vi 
skal starte et helt andet sted. Finde 
årsagen til det faldende antal roere. 
Hvis vi får to hold med til det næste 
OL, er det måske ganske godt med 
de få roere, vi har.”

Et godt makkerpar i Poznan, hvor Sverri (th) og Thomas vandt EM-guld.

Sverri (tv.) tog sig tid til at få en snak med Prinsesse Benedikte ved klubbens fødselsdag, et par dage før han 
drog til OL i Tokyo. Prinsessen var en lille smule star-struck.

”Tokyo var det mest 
dramatiske OL, fordi 
vandet var sindssygt 
svært at ro i.”
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Egentlig vil han bare gerne 
præsenteres som idrætsforsker, 
men faktisk er han også cand.
polit., forfatter, radioproducer, 
idrætspolitisk rådgiver, 
ishockeyspiller, jazzmusiker, maler 
m.m. 

Man kan interessere sig for meget 
gennem et 80-årigt liv. Og man 
kan have brug for på ét eller andet 
tidspunkt at opsummere dét, man 
har beskæftiget sig med igennem 
samme lange liv.

Det har Claus Bøje så gjort med 
bogen: Kampen om idrættens 
kulturpolitik. (Forlaget Spring 2021)

”Vi savner en samtale om 
konsekvenserne af idrættens 
overvældende indflydelse på vores 
hverdag,” siger han, da vi møder ham 
i hans kontor/atelier, der er fyldt op 
af runde malerier på trommeskind! 
Og hans boglige udspil til denne 
”samtale” berører så vidt forskellige 
emner som byplanlægning, glæden 
ved kropslig udfoldelse, hierarki 

i idrætsklubberne, 
idrættens kvaliteter, 
elite contra bredde, 
kroppens betydning 
for selverkendelse, 
sportsjournalistik og 
meget, meget mere. 
Hvert enkelt af de 
mange korte essays, 
som bogen består af, 
kunne være et oplæg 
til diskussion – og 
emner for en langt 
mere varieret sports- 
journalistik.

Kroppen er basis for 
ens udvikling 
Én af Claus Bøjes 
kæpheste er ”det hele 
menneske” (selv om 
han hader udtrykket!).

De runde malerier på 
tromme skindene er et 
ganske godt eksempel 
på, hvordan noget af 
det, vi som mennesker 
beskæftiger os med, 
kombineres og 
smelter sammen til 

en helhed. Her samles hans musik- 
og malerinteresser i ét. Ligesom 
idrætten ikke blot skal gøres til det 
eneste i et menneskes liv – elite eller 
ej - men være med til at supplere og 
udvikle ens personlighed.

”Moderne psykologi hviler på, at den 
påvirkning og de erfaringer, man 
udsætter kroppen (sanserne) for, er 
afgørende for ens udvikling. 

Og det begynder allerede fra 
barnsben af. Når børn f.eks. mødes 
på en græsplæne og begynder at 
lege sammen, så er den frie leg 
en udviklende proces: den kræver 
både forhandling, valg af aktivitet 
og definition af regler. Børn leger 
sammen uanset alder og når det 
passer ind i deres liv, piger og drenge 
kan være med, de lærer at tage 
ansvar, at tackle uenighed, tabe og 
vinde uden store op- og nedture, de 
lærer evaluering og samarbejde på 
egne vilkår”, siger Claus Bøje.

Og hvad sker der så, når de kommer 
ind i en idrætsklub?

”Så bliver alt institutionaliseret og 
styret – af voksne. Så skal de vælge 
og koncentrere sig om én idræt. De 
inddeles og opdeles efter køn, alder 
og præstationsevne.  De tildeles 
m.a.o. roller uden eget valg, reglerne 
er sat på forhånd, og idrætten 
foregår på fastlagte tidspunkter 
i standardiserede idrætsanlæg. 
De aflæres alt det, den frie leg 
genererer.”

Idrætsklubberne har vel også deres 
kvaliteter?

”Bestemt. Man kan få adgang til 
faciliteter, som man ellers ikke 
ville få. Og der opstår sociale 
fællesskaber, ligesom der appelleres 
til frivillighed. Nogen siger også, at 
de tilbyder demokratisk opdragelse 
– men det er mere tvivlsomt, når 
man ser, hvor få, der dukker op 
til generalforsamlingerne, og 
hvor konsekvent aktiviteterne 
trænerstyres. Klubberne dyrker 
også de stærke, de talentfulde. 
Eliten bliver i den grad favoriseret på 
bekostning af motionisterne, både 
økonomisk og facilitetsmæssigt.”

Bevæg dig for livet 
Danmarks Idrætsforbund og Danske 
Gymnastik- og Idrætsforeninger har jo 
søsat en kampagne: Bevæg dig for livet, 
hvor man satser på, at i 2025 skal 50 
% af befolkningen være medlem af en 
idrætsforening og 75% skal være aktive 
idrætsudøvere.

”Den kampagne giver jeg ikke meget 
for. Det trecifrede millionbeløb, 
organisationerne har fået af 
Nordeafonden, kunne være brugt, så 
de kom mange flere til gode, f.eks. på 
bedre byplanlægning med friarealer 
til fysisk udfoldelse og en udbredelse 
af idrætsfaciliteter i det offentlige 
rum. Nu går de til administration af 
aktiviteter, som falder bort, når der 
ikke er flere penge i kassen”.

Bredde contra elite 
Her efter OL ser man mange 
klubformænd stå frem og glæde sig 
over medaljer til deres sportsgren, 
samtidig med, at de forventer 
at medaljeregnen vil skabe øget 
medlemstal i foreningerne. Er der 
nogen evidens for det?

”Det er et falsum, at der er en 
sammenhæng. Elite skaber ikke 
mere tilgang til bredden. Det er der 
ingen målinger, der viser. F.eks. 
er medlemstallet i håndbold og 
badminton gået tilbage i en periode, 
hvor idrætsgrenene har leveret 
fremragende eliteresultater. Dér, 
hvor der er sket fremgang, er hos 
de uorganiserede motionister: løb, 
gang og fitness. Disse sportsgrene 
er for mig personligt kedelige og 
selvpinende. Men motionsløb 
er blevet et centralt middel i 
sundhedspolitikken – i stedet for at 
fremme de idrætsgrene, der giver 

livsglæde. Her tænker jeg på boldspil, 
dans eller rytmisk gymnastik. Dér er 
der mere end kropstugt for kroppen 
og sjælen.”

Team Danmarks oprindelige formål 
I sidste nummer af DSR-bladet kom 
klubbens to guldmedaljevindere, Mads 
Rasmussen og Rasmus Quist, med 
en kras kritik af Team Danmark. De 
anklagede institutionen for at være alt 

for topstyret. Idrætsudøverne har alt 
for lidt indflydelse på deres træning, 
ligesom der er for lidt hensyntagen til 
”det hele menneske” med familie, børn 
og andre interesser. Er du enig?

”De har fuldstændig ret. Jeg var selv 
med til at udforme loven om Team 
Danmark i sin tid. Team Danmarks 
formål var at skabe en statsstøttet 
model for, hvordan eliteidrætten 
kunne udfolde sig på en social og 
samfundsmæssig forsvarlig måde. 
Loven skulle beskytte de aktive 
mod de skadelige virkninger af 
idrættens kommercialisering. Den 
skulle sikre deres integritet som 
’hele mennesker’. Der stod intet om 
medaljer. Man skal lytte til de aktive 
og have tillid til deres dømmekraft ”.

Idrættens kvaliteter 
Hvis du skulle beskrive de kvaliteter, 
idrætten repræsenterer, hvad ville du 
så fremhæve?

”Jeg vil pege på fire punkter: 
KAMPEN:  Den lærer dig noget 

om dig selv og dine evner i 
konfrontationen med andre. LEGEN: 
Her lærer du at eksperimentere og 
udfolde din kreativitet i samarbejde 
med andre. DANSEN: her udfolder 
du et rytmisk flow og en beherskelse 
af den komplicerede bevægelse – og 
endelig FORDYBELSEN: her lærer du 
at kigge indad, og du får bevidsthed 
om følelser og ressourcer. Det er 
for mig idrættens kvaliteter, ” slutter 

Claus Bøje denne samtale om hans 
bog og de overordnede idéer, han 
står for.

En 68’er flipper? 
Jeg siger tak for snakken og kaffen - 
og spørger lidt uformelt på vej ud af 
atelieret: Er der nogen, der lytter til 
dig? Er du ikke bare en gammel 68-er 
flipper?

”Det er derfor, jeg har skrevet bogen. 
Jeg vil ikke gå i graven uden at samle 
op på mit lange livs holdninger 
og erfaringer. Jeg har stadig håb 
om at få skabt en påtrængt debat 
om idrættens kulturpolitiske 
muligheder”.

Som det måske fremgår af 
ovenstående, så er der stof nok til 
megen debat i denne bog, og bliver 
det ikke i denne generation, så 
måske i næste, Bøjes børnebørns, 
som bogen er dedikeret til.

En ny bog af Claus Bøje opfordrer til at se på, hvad 
idrætten gør ved sine udøvere. Vi har taget en 
samtale med forfatteren i hans atelier.

”Vi savner en samtale om konsekvenserne af idrættens overvældende indflydelse på vores 
hverdag,” mener Claus Bøje. 

Tekst og foto af Gunvor Bjerre
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1. Aflæggelse af beretning

2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

3. Særlige forslag: 

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år

5. Valg af formand

6. Valg af kasserer

7. Valg af sekretær

8. Valg af materielforvalter

9. Valg af kaproningschef

10. Valg af instruktionsrochef

11. Valg af motionsrochef

12. Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter

13. Valg af kajakrochef

14. Valg af langtursrochef

15. Valg af husforvalter 

16. Valg af to revisorer

17. Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rosport

18. Evt.

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

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

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

I DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

(AKADEMISK OG POLYTEKNISK ROKLUB) 

FREDAG D. 19. NOVEMBER 2021 KL. 20.00

Dan Nielsen er død – 80 år gammel

Den 26. maj ville Dan have kunnet 
fejre sit 60 års jubilæum i DSR. Et af 
de allerældste aktive medlemmer i 
klubben.  

Men det nåede han desværre ikke. 
Nogle dage før faldt han om i sit 
hjem i Dyssegårdskvarteret, hvor 
han boede alene med sin kat, Mis. 

Han blev indlagt på Bispebjerg 
Hospital – hvor han kort efter døde. 

Dan var ikke en mand, der 
gjorde megen stads af sig selv. 
Faktisk var han meget genert 
– og privatlivskortet blev 
holdt tæt ind til kroppen. 

Dan har ydet en enorm 
indsats i klubben. Der er 
snart ikke den post, han 
ikke har indtaget (udover 
formand):  

Utallige er de kaniner, 
der op igennem årene er 
blevet instrueret af Dan. Så 
har han siddet i bestyrelsen 
både som langtursrochef, 
kasserer og sekretær, været 
formand for bådeværftet, redaktør 
på DSR-bladet i 2 perioder, siddet 
i redaktionen af jubilæumsbogen,  
i bestyrelsen for DSR’s venner 
og bestyret Mindefondet i 
samme, været barvagt, stået 
for morgenroningen i nyere tid, 
ydet juridisk assistance, både når 
klubben  havde udeståender med 
aktører udefra, men også internt – 
og de, der er kommet til de årlige 
generalforsamlinger siden 1975, 
har kunnet nyde godt af hans 
professionelle guidance som dirigent 
gennem ofte oprørte vande. 

Apropos oprørte vande, så var 
Dan også én af de unge, der 
i sin tid (1968) var med til at 
stemme dørklokker for at få folk 

til at møde op til ekstraordinær 
generalforsamling, så kvinderne 
kunne stemmes ind i klubben. (Tak 
for det, Dan).  

Og så var han æresmedlem nr. 22, 
ikke en titel der tilfalder mange, 

klubbens lange lange historie taget i 
betragtning. 

Men hvem var han, den stilfærdige 
advokat? Lidt ved vi om, hvad der 
stod på det privatlivskort. 

Han var et resultat af krigens 
mørklægningsgardiner, der 
resulterede i de såkaldte store 
årgange.  Han var den lille forkælede 
efternøler med fire større søstre – og 
flyttede først hjemmefra, da han var 
30! 

Hans far var postbud – og Dan blev 
den første akademiker i familien. 
Han startede med at læse matematik 
på Bohr Instituttet – men skiftede til 
jura. 

Inspirationen til dette skift skete 
ifølge ham selv, ”fordi der altid 
lå en meget solbrændt advokat i 
liggestolen i klubben. Han bestyrede 
dødsboer, og kun når hans sekretær 
ringede efter ham, mødte han op på 

sit kontor.” 

Dans advokatkarriere blev ikke 
helt som forbilledet – eller som 
han selv sagde: ”Så brun blev 
jeg aldrig”! 

Det var typisk for Dans lune, 
underspillede humor – én 
af hans store kvaliteter. Han 
var ikke den, der snakkede 
meget, men når han sagde 
noget, var det tit med et lunt 
glimt i øjet. 

 Dans helbred har været 
meget dårligt de sidste år, 

eller som han selv sagde: 
”Nævn en sygdom – og jeg har 

den”! Det har ikke forhindret ham 
i nærmest at kravle hen til klubben 
for at deltage i morgengymnastikken 
eller morgenroningen, når han 
overhovedet kunne. 

DSR spillede en meget stor rolle i 
hans liv. Som roer var det inrigger-
roningen, der havde hans hjerte. 

Kaproning har derimod aldrig været 
noget, han interesserede sig for: ”Nej, 
det er jeg ikke tiltrukket af. Jeg er ikke 
noget konkurrencemenneske. Jeg er 
tilfreds med bare at komme frem – 
baglæns. Det er altid godt at se, hvor 
man har været”. 

Og Dan HAR været i DSR – i den grad. 

 

DEN STILFÆRDIGE ADVOKAT

Af Gunvor Bjerre



Bagside:
En aften midt i 
forsommeren  
gik solen 
ned over 
Svanemølle- 
værket og 
farvede det 
orange mod 
den regntunge 
himmel.
Observeret fra 
Kongeværelset.
Foto Lena Baden

YOGA GYMNASTIK CROSSFIT* CIRKELTR.

Mandag 16.30-18.00      
18.00-19.30

tirsdag 07.00-08.00 17.30-18.30 18.30-20.00

Onsdag 17.00-18.00    
18.00-19.00

Torsdag 17.30-18.30 18.30-20.00

Fredag 07.30-08.30

Søndag 09.00-10.00
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 SEPTEMBER

 5.  Søndag Hjem fra langtur i Douro, Portugal

 6.  Mandag Svanemølle Match

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

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

 

 OKTOBER
 5.  Fredag Kulturnat
 16.  Lørdag  Copenhagen Harbour Race
 30.  Lørdag kl. 10 - 14 Store oprydningsdag + standerstrygning
 

 NOVEMBER
 5. Fredag Langtursbilleder- og inspirationsaften
 19. Fredag kl. 18 - 22:30 Generalforsamling
 

 DECEMBER   
 4. Lørdag Julefrokost

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: 
 Ole Riisgård      02.10.2021
Lars Frølund      09.10.2021 
Peter Viuf Johansen  13.10.2021

60 ÅR:   
Peter Christian Jelsgaard 12.10.2020 (ved en fejl kom datoen ikke med i tide)

Sportsrocheferne laver en tidsplan for brug af roergometerne. Tidsplanen 
opsættes i motionslokalet.
*Udendørs hvis muligt

VINTER-

GYMNASTIK 
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http://www.danskestudentersroklub.dk
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