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DFfR’s NYE FORMAND FÅR TRAVLT 
Conny Sørensen skal tænke nyt for at  
tiltrække børnefamilier og unge til roning, 
skaffe flere penge og skabe ro om eliten. 
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Oprindeligt stammer dette citat 
fra den ikoniske film - Olsen 
Banden i Jylland. Citatet blev 
også brugt meget i forbindelse 
med sidste års EM i fodbold og 
ja, vi vælger at bruge det om 
den aktuelle situation, som DSR 
og dansk roning står i.

2022 kan blive et år, hvor dansk 
roning kan komme til at gå nye 
veje, få nye linjer og fornyede 
strategier. For i 2021 fik Dansk 
Forening for Rosport både en ny 
formand ved Conny Sørensen 
og en ny sportschef, Thor Juul 
Kristensen. 

Begge har været i roning i 
mange år. Conny har været 
i hovedbestyrelsesarbejdet 
i tæt på 30 år og træder nu 
ud af andres skygge for at 
indtage formandsrollen. Thor 
er uddannet gymnasielærer og 
dertil olympisk mester fra Athen 

VI SKAL IKKE HJEM, VI SKAL VIDERE

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 
825 kr. pr. kvartal. Medlemmer i 
aldersgruppen 20 - 24 år betaler 550 
kr. pr. kvartal. Det første kvartals 
kontingent er dog 825 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. 

Casper Girke Christensen fortæller, 
hvordan det er at være juniorroer  
i DSR. Læs side 12. Foto Balint Czucz 

Forsiden: Conny Sørensen, ny formand i DFfR, 
har planer og strategier for fremtidens roning, 
som nu skal foldes ud. Her ud for Roklubben 
Skjold, som er hendes klub. Foto Lena Baden

2004 på den berømte Guldfirer. 
Så det er et par yderst erfarne 
ledere, som har sat sig i spidsen 
for dansk roning.

DFfR’s hovedbestyrelse arbejder 
på en ny strategi, hvor målet er 
at komme op på over 20.000 
medlemmer i løbet af de næste 
fem år. Det skal ske både via 
fastholdelse og tiltrækning af 
nye medlemmer. Det er ikke nye 
medlemmer, der er det store 
problem i dansk roning, det er 
mere at få dem til at blive lidt 
længere. 

Det skal være mere attraktivt 
at være motionist, og der skal 
sættes ind med tiltag fra DFfR’s 
side, som skal hjælpe klubberne 
med at kunne tilbyde spændende 
tilbud til deres medlemmer. Skal 
dette mål nås, skal hver klub 
”blot” i snit have en vækst på 

syv medlemmer hvert år i de 
kommende fem år.

Thor Juul Kristensen faldt lidt 
ned i en kaosbutik i dansk 
eliteroning. Officielt startede 
han 1. december 2021, og bare 
på sine første 50 dage på posten 
må man sige, at han har lagt 
stilen totalt om i Danmarks 
Rocenter. Der er kommet fokus 
på åbenhed, samarbejde og 
inddragelse, hvilket har fået 
roere, trænere og klubber til at 
blomstre op og bakke op om 
Thors nye ledelsesstil – kaos er 
lagt bag os.

I DSR glæder vi os til at bidrage 
og bakke op om den fortsatte 
udvikling af dansk roning, for 
det vil i sidste ende også gavne 
os, når dansk roning som helhed 
udvikler sig.

Vi skal ikke hjem, vi skal videre….

            KH



Portræt af en frivillig

4     | DSR NR 1 | Februar 2022 |    | DSR NR 1| Februar 2022 |     5    

Af Antonie Lauritzen/Foto Lena Baden

 I 2016 blæste en hvirvelvind 
dørene op ind til vores klubhus og 
medlemsnummer 9482 med det 
borgerlige navn Ane Yde Skaksen 
gjorde sin entré på Strandvænget 55 
på Østerbro. Med sig havde hun en 
pose fuld af energi og handlekraft, 
og det kunne ikke gå hurtigt nok 
med at lære den nye klub at kende 
på den aktive måde. 

Et par veninder var allerede 
medlemmer, og Ane tænkte, at 
hvorfor dog ikke prøve rosport? Og 
hvis veninderne var glade for at være 
i DSR, så var der ingen grund til at 
prøve lykken hos andre klubber. 
Et valg som hun ingenlunde har 
fortrudt. Den aktive måde kom dog 
i første omgang ikke til at omfatte 
rosporten som forventet, da hun 
ikke har det særlig godt med at 
befinde sig længere ude i det 

MØD DSR’s OLDFRUE
Hun er DSR’s måske eneste medlem, som 
ikke har roet én meter siden sin indmeldelse.

våde element end, at hun kan se 
havbunden. Klublivet har alligevel 
fået et gedigent tag i Ane, og i stedet 
for at ro, løber, cykler og vinterbader 
hun, og er ifølge hende selv, et 100% 
out-door menneske. 

”DSR er en ”kom som du er”-klub. 
Her er plads til alle. Jeg elsker det, 
som en klub som DSR står for og 
giver mig som medlem. Du bliver 
ikke bedømt på din status som civilist 
eller roer, men først og fremmest 
på dine menneskelige egenskaber 
som medlem af et stort og godt 
fællesskab. Og så er der mange 
andre aktiviteter udover roning, som 
jeg kan deltage i, og det kan jeg rigtig 
godt lide,” kommer det muntert fra 
Ane. 

Og dog… 
”Det dér med ikke at ro, det skal 
være slut her i 2022,” bedyrer 
Ane og fortsætter med, at selv en 
kontrolfreak som hende må kunne 
udfordre sine Vil ikke’r/Kan ikke’r 
til ikke at lade sig begrænse på 
bekostning af nye oplevelser. 

DSR’s oldfrue 
Anes mellemnavn viser sig at 
være ret betegnende for hendes 
medlemskab i DSR. Den indsats hun 
yder i hverdagens klubliv, er til at tabe 
vejret over. Som leder af barudvalget 
har hun genopfrisket og nytænkt 

forståelsen for den gamle, gode og 
hæderkronede stilling som oldfrue. 
Ane Yde Skaksen er DSR’s oldfrue, 
som sørger for at ALT, hvad der 
har med klublivet at gøre, når det 
gælder om at omsætte vor formands 
ideer til realiteter, hvad angår fester, 
events, arrangementer og fejring af 
mærkedage. 

Allerede året efter sin entré var Ane 
at finde som tovholder på og afvikler 
af DSR’s store jubilæumsfest i juni 
2017.

”Jeg har det rigtig godt med at 
befinde mig i stormens øje. Lige midt 
i dér, hvor alting sker,” griner Ane og 
bedyrer, at det at stå i baren i DSR 
på en hverdagsaften eller til en fest, 
er et af de steder, hvor hun finder 
sig rigtig godt til rette. Lige der, midt 
mellem mennesker, som alle er del 
af et samlet fællesskab i klubben på 
tværs af personlige forskelligheder 
og sportslige ambitioner. 

Spinkelt energibundt 
Den opmærksomme læser, 
som måske endnu ikke har haft 
fornøjelsen af at møde Ane, må 
have bemærket, at vi har at gøre 
med et usædvanligt positivt indstillet 
menneske. Os, som har haft den 

glæde at arbejde sammen med 
Ane vil vide, at der lurer et 

enormt og kompetent 
energibundt under det 

spinkle ydre.  

Med en baggrund som 
leder i skatteministeriet 
og som bisidder i 
Foreningen Sind/ 
Danmarksstiftelsen, 
er hendes viden 
om mennesker og 
evne til at få tingene 
til at lykkes til alles 
tilfredshed til den 
aftalte tid et af hendes 
fornemste færdigheder. 

Det er mennesker 
som Ane, som udgør 

det enorme og frivillige 
potentiale, der gør DSR til 

Danmarks førende indenfor 
sit felt.



Julie Schou (tv) og Lea Benedicte Skov 
Hansen jubler over sejren i C2x ved 
Danish Open Coastal. 

Vinderne af 4-inr+ fra DSR, Kirstine Feng Steffensen (cox), Freya Hvass, Tuuli Kasso, Fie Clara Røssel og Sofie Sommer 
Diget ved en velbesøgt Svanemøllematch.

Conny Sørensen træder ikke på 
uprøvet territorium som nyvalgt 
formand i DFfR. Hun har været en del 
af DFfRs ledelse i flere omgange og 
i lang tid. Ved generalforsamlingen 
i august 2021 trak hun sig ud 
som vinder i et kampvalg mod 
Astrid Haastrup med stemmerne 
68-66. Conny har i en årrække
siddet som økonomiansvarlig
i hovedbestyrelsen, hvilket har
været en post, som hun har
trivedes godt med, da hun er
uddannet statsautoriseret revisor
og er tidligere partner i KPMG.

Hvad er der sket i dansk roning de 
seneste 10 år? 
”I starten af 90erne var vi 15-
16.000 medlemmer, og det er vi 
stadig. Så vi har ikke udviklet os 
antalsmæssigt som forbund, på 
den anden side er vi jo heller ikke 
faldet. Roning er en lille nichesport, 
og vi bliver aldrig et kæmpestort 
forbund,” indleder Conny Sørensen.

”Vi fremlagde en ny strategi 
for vækst i roning til debat ved 
generalforsamlingen, og den er vi 
ved at lægge sidste hånd på. Den går 
ud på, at vi får lavet nogle aktiviteter, 
der appellerer til danskerne, og som 
dels fastholder medlemmerne, dels 
får vores forbund til at vokse.  
Ser jeg fem år frem, håber jeg 

for motionsroningen, at vi fortsat 
vil udvikle de gode oplevelser 
med udgangspunkt i samvær, 
fællesskab og naturoplevelser 
med masser af aktive roere, og 
at vi får indlemmet den del af 
befolkningen, som har små børn. 
Vi skal skræddersy vores aktiviteter 
til de forskellige aldersgrupper og 
udvise større fleksibilitet. Det kunne 
fx være at skaffe børnepasning, 
når forældrene er på vandet.”

DFfR ser også et stort potentiale i 
indendørs ergometerroning, der 
kan få roningen til at vokse, da man 
sagtens kan have et fællesskab 
omkring ergometerroning. 
Forbundet skal bare finde en 
måde at kanalisere folk, der ror 
i ergometer, til at melde sig ind 
i DFfR. Forslag om optag af rene 
ergometerklubber var til afstemning 
på generalforsamlingen og blev 
vedtaget.

Coastal en del af løsningen 
”Jeg tænker også på coastal, der 
appellerer til et yngre segment. Det 
er en bådtype, der lægger sig mellem 
inrigger- og kaproningsbåde. Jeg 
tror, at mange unge synes, at de 
tunge inriggerbåde ikke er noget 
for dem, og at de vil finde coastal 
meget mere interessant – også nu 
hvor man kan konkurrere i coastal. 

Så coastal er helt klart en del af vores 
strategi for at gøre roning attraktiv 
for en bredere skare. Vi taler jo 
meget om, at coastal kan komme 
ind på OL-programmet og blive en 
disciplin på linje med nye discipliner 
skating og klatring, der appellerer 
til den nye generation af unge.”

DFfR har lavet en strategi for 
coastal også som elitesport, der 
er skrevet ind i strategien for 
Danmarks Rocenter (DRC) og drøftet 
med Team Danmark. Hvis og når 
det bliver på eliteniveau, skal det 
forankres i DRC som landshold, 
men ifølge Conny er Danmark ikke 
helt der endnu. Når der kommer en 
afklaring af, om det bliver olympisk, 
skal DFfR lave en disciplinanalyse 
sammen med Team Danmark. 

Motionsroning skal gøres nemmere 
I DFfR er man opmærksom på, at 
den daglige motionsroning tager 
lang tid og ikke passer ind i en 
travl hverdag med små børn og 
et hektisk arbejdsliv. Det tager 
jo ikke bare en time fra 18 til 19. 
Roning skal løse den bureaukratiske 
knude, hvor folk skal igennem en 
langstrakt frigivelsesprocedure, 
og ude på vandet er der mange 
restriktioner for, hvad man må, før 
man får lov at komme ud i en robåd. 
Eksempelvis betyder det, at er der 

ikke er uddannet styrmænd nok 
til at dække den daglige roning, så 
bliver nogle roere efterladt på land. 

”Her er roklubberne i samarbejde 
med DFfR nødt til at finde en løsning, 
uden at vi går på kompromis med 
sikkerheden, fordi det begrænser 
sporten og gør tingene sværere, end 
de burde være. En del af løsningen 
kan være coastalbådene, der er 
ret sikre og uden styrmænd,”

Etisk komité nedstemt 
DIF nedsatte for nogle år siden 
en komité, som dækker alle 
specialforbund, og DFfR havde stillet 
et forslag til generalforsamlingen 
om at oprette en egen etisk komité. 

”Ligesom vi har et ordens- og 
amatørudvalg, der tager sig af 
regler, der ikke overholdes, mener 
vi, at i den verden vi lever i i dag, 
opstår der etiske konflikter rundt 
omkring på alle niveauer af roning. 
Dernæst har vi jo fået hele MeToo 
problematikken, som vil kunne 
adresseres af en etisk komité. Derfor 
syntes vi, at det ville være godt med 
en etisk komite i forbundet. Det er 
ikke fordi, antallet af konflikter er 
vokset, men vi har ikke et organ, 
som kan optræde som klageinstans 
i en konflikt. For eksempel var der 
for nogle år siden en konflikt i en 
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Conny Sørensen får nok at se til som ny formand for Dansk 
Forening for Rosport (DFfR). Medlemstallet er stagnerende 
og konkurrencen om Danmarks motionister er hård. Trods 
udfordringerne er Conny optimist og har en plan. 

UDFORDRINGERNE STÅR I KØ 
FOR DEN NYE FORMAND I DFfR

Tekst og foto af Lena Baden



Billede til højre: Prøveløb for 2. årsroere i 
mixed coastal-dobbeltfirer med deltagelse 
af DSR-roerne fv. Tine Dandanell, Zaki Krag 
Nielsen, Patrick Renault, Caroline Riff Brems 
og Anders Brems (cox) i Svanemøllematchen. 
Det blev til en 2. plads.

Conny Sørensen elsker sin klub, Roklubben 
Skjold, og det fællesskab, roningen altid 
giver med udendørs oplevelser, dramatiske 
konkurrencer og alle de andre muligheder, 
som sporten byder på. Det vil hun arbejde 
på, at flere kommer til at opleve.

roklub, hvor nogle kajakroere ikke 
ville indordne sig under bestyrelsens 
udstukne regler. Roklubben ville 
ekskludere kajakroerne, men der skal 
meget til for at kunne ekskludere 
folk. Her ville en etisk komité under 
DFfR kunne udtale sig og give 
henstillinger til at hjælpe med at løse 
problemet, og vi mener, at med vores 
egen etiske komité ville vi hurtigere 
få sagerne behandlet, end hvis de 
skal igennem DIF,” forklarer Conny.

Forslaget faldt, fordi flertallet ikke 
mente, at det var nødvendigt, når 
man kan bruge DIF’s. Deltagerne 
mente heller ikke, at DFfR skulle 
sidde internt og bedømme egne 
sager, selv om hovedbestyrelsen 
havde lagt vægt på, at det skulle 
være en uafhængig komite, hvor 
to ud af fem skulle være personer 
uden for roningens verden. 

Holdning til ungdomsroere 
Personligt brænder Conny for at 
få meget mere ungdomsroning, 
fordi unge i klubberne giver en 
god stemning. I hendes egen 
klub Skjold har de fået opbygget 
en lille ungdomsafdeling 
efter mange år uden. 

”Det giver en god dynamik i en klub 
med unge roere. Når jeg kommer 
rundt til klubber i landet, bliver jeg 
ked af at høre, at ungdomsroning 
dør ud. Nogle gange fordi de unge 
ikke må bruge visse både, fordi 
de er for uforsigtige, eller også 
larmer og sviner de. Hvis vi har den 
holdning til ungdomsroere, så får 
vi ikke unge roere. Jeg håber, at 
roklubberne fremover vil tage godt 
imod de unge, og at man sørger 
for at have et medlem, der sætter 
aktiviteterne i gang, for de unge 
gør det ikke selv. I Skjold har vi en 
studerende som aflønnet træner, 
der tager sig af dem. Det ville jeg 
da synes, er et skønt studenterjob,” 
lyder det fra Conny, som dermed 
opfordrer klubberne til at 
genoverveje optaget af unge roere. 
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Før afgående formand, Henning 
Bay, på generalforsamlingen i DFfR 
2021 overlod stafetten til Conny 
Sørensen, adresserede han i sin 
afskedstale den uro, der har præget 
eliteroningen gennem længere tid.

Henning Bay holdt en 16 sider 
lang afskedstale (læs her)*, hvor 
han blandt andet talte om, at der 
var foregået ”voksenmobning” af 
den afgående sportschef, Finn 
Trærup-Hansen, som gjorde hans 
arbejdsforhold yderst vanskelige. 

Conny Sørensen mener, at med 
ansættelsen af den nye sportschef 
Thor Juul Kristensen vil der opstå 
en ny dynamik. Hun beklager 
uroen omkring kaproningen og vil 
gerne forsøge at forklare årsag og 
sammenhæng set fra hendes vinkel. 

”Roere rundt om i klubber og centre 
er passionerede mennesker, der 
brænder for roning. Når der opstår 
uenighed og kommunikeres, eller 
der sendes mails rundt, skulle nogle 
nok lige have læst dem igennem en 
ekstra gang, før de sendte dem. Det 
skal alle i vores system lære, at når 
de skriver mails i ophidselse over 
et eller andet, så bør de lige lade 
mailen hvile lidt, til de er faldet ned 
og kan se mere køligt på det. Det er 
jo nogle gange nemmere at skrive en 
mail end at konfrontere folk ansigt til 
ansigt,” forklarer Conny. 

Så der har været nogle skænderier på 
mails, hvor det er eskaleret, fordi folk 
har misforstået hinanden og ikke har 
set hinanden i øjnene? 
”Ja, der har været uenigheder af 
og til. Særligt i forbindelse med 
udtagelse af roere til landsholdet, 
er der trænere ude i centrene, 
der mener, at deres roere er blev 
forbigået. Det kan man jo godt 
blive rigtig ked af, når man har 

brugt mange penge og ressourcer 
på dem. Det er forståeligt. Men 
det er det ulykkelige i elitesport, 
at der altid er nogle, som skal 
vælges fra, når man sætter et hold. 
Rocenteret har redskaber til at 
udtage roere på et mere objektivt 
og professionelt grundlag i forhold 
til tidligere med målinger og tests, 
mens teknik og samroning bliver 
en personlig vurdering foretaget af 
landsholdstrænerne”, konstaterer 
Conny. 

Hvordan kan I afbøde de konflikter? 
”For det første drejer det sig meget 
om kommunikation. At man sætter 
sig ned og får talt om tingene og får 
beslutningerne kommunikeret ud 
på den rigtige måde til de relevante 
personer. Vores nye sportschef, 
Thor Juul Kristensen, har som mål 

at komme mere ud i ro-Danmark og 
snakke med roere og trænere for at 
få en fornemmelse af mulighederne, 
høre hvad deres bekymringer er, 
og lytte til dem. Han har selv været 
en del af miljøet og ved, hvordan 
centrene fungerer, så det er en del 
af hans plan i langt større omfang 

at komme ud og delagtiggøre 
kraftcentrene i det arbejde, der 
foregår i Danmarks Rocenter. ” 

Du tror, at de passionerede folk rundt 
om i klubberne, som du taler om, kan 
kommunikere bedre med Thor, fordi 
han selv er roer? 
”Ja, det tror jeg. Thor kender deres 
kultur, deres mindset og har været 
en del af det store arbejde, der gøres 
i klubberne for at få bragt en roer 
frem. Thor vil være bedre i stand til 
at forklare sin strategi, og hvorfor 
den ene roer udtages fremfor den 
anden. Det var lidt Finns problem, 
at han ikke kunne tage diskussionen 
med trænerne i kraftcentrene, fordi 
han ikke selv kendte til miljøet.” 

Finn Trærup-Hansen blev ansat som 
sportschef i DFfR i 2017 og kom fra 

blandt andet badminton og 
bueskydning. Han stoppede 
med udgangen af 2021 og 
har således haft en olympisk 
periode. 

”Finn er et dejligt menneske, 
han er meget grundig og har 
løst mange gode opgaver i 
forhold til hele vores Team 
Danmark setup, hvor han havde 
nogle fine kompetencer. Han fik 
skruet en god masterplan for 
den fireårige olympiske periode 
sammen, der levede op til det, 
som man forventer i Team 
Danmark. Men de passionerede 
roere rundt omkring centeret, i 
kredse og kraftcentre havde jo 
nogle holdninger til, hvem man 

udtog, til holdet, og til hvordan der 
trænes. Det tror jeg, er kommet bag 
på Finn.” 

Så hvad er jeres planer nu for 
kaproningen?   
”Der har manglet en stærk strategi, 
som var accepteret og kunne føre 

Eliteroningen i DFfR og Danmarks Rocenter har været genstand for 
interne stridigheder, der har hæmmet udviklingen i kaproning. 

DFfR SER FREMAD EFTER URO 
I DANSK KAPRONING

Sportschef Thor Juul Kristensen skal ud i ro-
Danmark og snakke med roere og trænere for at få 
en fornemmelse af mulighederne, høre hvad deres 
bekymringer er, og lytte til dem. Foto Kaare Kristensen

Af Lena Baden

* https://roning.dk/app/uploads/2021/09/Referat-HGF-2021-sammenflettet-m.-bilag.pdf

https://roning.dk/app/uploads/2021/09/Referat-HGF-2021-sammenflettet-m.-bilag.pdf
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os den rigtige vej. Der har været 
mange dygtige roere, som har gjort 
det godt i U-23, og så er de stoppet. 
Det er jo derfra, vi gerne skulle 
rekruttere til eliten. Vi skal opbygge 
et system og en strategi, der holder 
fast i talenterne og giver dem et 
perspektiv, så de tror på, at de kan 
nå op på landsholdsniveau – med 
gode både frivillige og lønnede 
trænere, der fører dem den rigtige 
vej. Vi skal desuden kunne tilbyde 
alternative muligheder, så vi ikke 
taber stærke roere på gulvet, når 
de ikke bliver udtaget til topeliten i 
første omgang.”  

Conny mener, at en del af 
forklaringen på uroen i kaproning 
er, at der er brugt for megen tid 
på at bekæmpe hinanden i stedet 
for at lægge alle kræfter i samme 
kurv og finde en fælles vej. Derfor 
arbejder forbundet målrettet på 
en talentudviklingsstrategi, der 
går ud på sammen med den nye 
sportschef at samle kræfterne, 
så hele talentudviklingen kan ske 
koordineret i kraftcentrene. 

”Thor er ved at lægge en strategi 
for at få alle til at arbejde i samme 
retning – det har meget høj prioritet 
hos os,” fastslår Conny. 

Men kraftcentrene har man jo haft 
længe. Kan det manglende samarbejde 
hænge sammen med, at Danmarks 
Rocenter skubber de lokale trænere til 
side? 
”I et mindre kraftcenter er man 
ofte ikke i stand til at stille med 
roere til en hel talentbåd, men 
må bemande med roere fra flere 
kraftcentre, hvor de er blevet 
trænet af deres lokale trænere. Det 
kræver samarbejde. For år tilbage 
gik vi så over til, at projektbåde blev 
trænet af ungdomslandstræneren 
på Bagsværd Sø, og meget blev 
koncentreret omkring Bagsværd. 
Det tror jeg, har været med til, at 
kraftcentre uden for København har 
følt sig svigtet,” medgiver Conny. 

”Holstebro har formået at få et stort 
kraftcenter op og stå. Her har de 
Søren Madsen ansat, som er aflønnet 
af kommunen og tidligere også af 
TD. Det er der ikke andre centre, 
der har. Vi kalder det Holstebro-
modellen, som vi godt kunne tænke 
os at udrulle i de andre kraftcentre. 
Derudover har vi gennem de 
seneste fem år bevilget penge fra 
Fonden til Rosportens Fremme 
til at få uddannet nogle trænere, 
så vi hvert år får gennemført 
diplomtræneruddannelser med 

støtte fra fonden. Det skulle gerne 
løfte kvaliteten af træning hele vejen 
rundt.” 

Det er vel også et pengespørgsmål? 
”Ja, noget af det er. Hvis vi vil have 
gode trænere i vores klubber og 
kraftcentre kan aflønning være en 
del af løsningen. Så vil trænerne 
bruge den tid, der skal til, og vi skal 
selvfølgelig også uddanne dem 
ordentligt. I de forgangne olympiske 
perioder fik vi penge fra Team 
Danmark til en ungdomslandstræner, 
men de er en del af nedskæringen 
i Team Danmark tilskuddet i den 
kommende olympiske periode. Den 
nuværende ungdomslandstræner, 
Niels Henrik Stene, der har gjort et 
stort arbejde for talentroerne, er nu 
fratrådt sin stilling. ” 

Laver I fundraising? 
”DFfR har aldrig haft en god stor 
hovedsponsor, og det er vi nødt til 
at opdyrke. Man skal virkelig gøre 
det ordentligt og få brugt alle de 
kontakter, man har. Vi skal i gang, 
og måske kan vi blive nødt til at 
engagere os med et fundraising-
bureau.” 

DFfR forventer, at uroen i Danmarks Rocenter og kraftcentrene vil blive imødegået med ansættelsen af den nye sportschef, Thor Juul 
Kristensen (helt th), der kender roning indefra og selv har oplevet succes i roning som olympisk mester på Guldfireren.  
Foto Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Amarone, Barolo og Chianti er velkendte betegnelser, når man 
snakker italienske vin.

At vinproduktionen i Italien – verdens største vinproducent 
– dækker meget, meget mere end det, fik et halvt hundrede
vininteresserede DSR-folk lidt indblik i, da motionsudvalget i
slutningen af januar havde inviteret til vinsmagning i klubben med
indholdet ”Det ukendte Italien”, hvor vinhandler Kenneth Lund fra
Nemogården stod for vine og tilhørende dejlige tapas.

Arrangementet skulle have været afviklet i november 2020, men 
coronarestriktionerne har flere gange fået forhindret det. Den 
21. januar 2022 lykkedes det – dog stadig med krav om bl.a.
coronapas og mundbind.

En hyggelig aften, hvor snakkelysten viste, at mange ikke har set 
hinanden i klubben i et stykke tid.

Hvidvinsaften 
Undertegnede har hørt i øresneglen, at der måske kunne være 
interesse for en vinaften med smagning af hvidvine i løbet af 
foråret. Det må motionsudvalget se på. Forhåbentlig er vi til den 
tid fri for mundbind og andre restriktioner. 

POPULÆR  
VINSMAGNING 
MED ET ÅRS 
FORSINKELSE
Tekst og foto af Lars Bundesen

Kenneth Lund fra Nemogården præsenterede 
sine foretrukne rødvine fra Italien. Nedenfor 
var der god stemning blandt de omkring 50 
fremmødte vinsmagere. 
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AT VÆRE 
  JUNIOR I DSR

Han er lidt 
klatøjet, da jeg 
møder ham, 
for han er 
først kommet 
hjem kl. 03 i 
nat – efter en 
lang køretur fra 

München, 
hvor 
han har 
deltaget i 
U19 EM.

Desværre var 
der ikke nogen 

medaljer med 
hjem, som Casper 

Girke Christensen 
kunne hænge op i 
samlingen på sit værelse. 
Der er ellers en pæn 
bunke metal i alle karater. 
De nyeste er en sølv og 
en bronze fra Coupe de la 
jeunesse i Linz, Østrig fra 
august 2021.  
”Jeg havde heller ikke 

regnet med noget her til 
EM, for ham, jeg roede 

med (Leander Kaliszan), vi havde kun 
roet sammen i 14 dage.”

Da jeg spørger ind til 
ungdomsroningen i DSR, svarer han: 

”Du kigger på den eneste juniorroer 
i DSR på konkurrenceniveau. Min 
søster Cecilie, der også var U19-roer 
for nogle år siden, er taget til USA 
og min makker, Magnus Timm, er 
gået videre til U23. Det endte med, 
at jeg var den eneste junior, der ville 
noget.”

Og DSR’s eneste juniorroer på 
konkurrenceniveau, som jeg kigger 
på, er en høj ung fyr på 18 med 
brede skuldre og gode stærke ro-
arme. 

Casper går på EUX og er pt. i lære 
som industritekniker hos Haldor 
Topsøe i Lyngby.

En usynlig sport 
Men hvorfor er der ikke andre 
ungdomsroere i DSR, vil jeg vide. 
”Jeg tror simpelthen, at roning er ved 
at dø hen, da jeg tror unge ikke rigtig 
får det store kendskab til det. Roning 
skal man virkelig reklamere for, 
hvis der skal komme nye til. Andre 
sportsgrene som fodbold, håndbold 
og svømning kender man allerede 
til fra barnsben af, så jeg tror også, 
det har noget at gøre med, at roning 

ikke er så udbredt i Danmark, ” 
reflekterer han. 

Det er jo skræmmende og ikke helt 
ukendte perspektiver for dansk 
roning! Her oprullet af én af dem, 
der gerne skal føre sporten videre.

”DSR har jo aldrig været en 
stor juniorklub som Kvik eller 
fx Holstebro og Roskilde. Man 
prøvede at lave en juniorfirer her i 
2020, men den faldt fra hinanden 
på grund af Corona, og fordi nogle 
gik videre til U23. Jeg tror også, at 
man bliver presset for hurtigt til at 
gå ind i kaproning. Juniorerne får 
ikke lov at udvikle sig langsomt. Det 
bliver for hårdt og ikke lystfyldt. 
Der er ikke noget ungdomsmiljø. 
Man får at vide, at hvis du ikke kan 
træne syv gange om ugen, så kan 
du ikke være med – og når man er 
ung, så er der jo så meget andet, 
man også gerne vil og skal. Men jeg 
ville da gerne have nogen at træne 
sammen med.”

Solskin 
Casper træner 12 pas om ugen 
op til de store konkurrencer. Og 
ambitionerne er der bestemt også. 
Han har f.eks. en ambition om at 
slå ærkerivalen August Wisholm fra 
Hadsund, men foreløbig må han 
erkende, at jyden er for stærk og 
sej. Men hvem ved?

”Jeg blev også tilbudt at deltage i en 
dobbeltfirer sammen med nogle 
fra Lyngby, Roskilde og KR, men jeg 
syntes, båden gik for langsomt. De 
tog så til Junior-VM i Bulgarien med 
en anden konstellation, men kom 
hjem og holdet faldt fra hinanden.”

Til EM U19 stillede han op i 
singlesculler. 
”Jeg syntes selv, at jeg roede rigtig 
godt den dag. På de sidste 500 

”Du kigger på den 
eneste juniorroer i 
DSR.”

Af Gunvor Bjerre
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m indhentede jeg 9 sekunder, men 
italieneren slog mig med 1 sekund. 
Jeg var ret stolt. Da jeg kom over 
målstregen som nr. 2, var det som 
om solen kun skinnede på mig.”

Morgenbrød med far 
Da Casper var 11, boede han i 
Fredensborg. 
 ”En morgen, da jeg var med min 
far nede og købe morgenbrød, gik 
vi en tur ved Esrum sø og kom forbi 
roklubben. En roer viste os rundt i 
klubben. Jeg blev dybt fascineret af 
alle bådene og det hele – og startede 
med at ro sammen med min søster 
Cecilie. Det var jo den 
roklub, Rasmus Quist 
havde været medlem 
af,” siger han med lidt 
ærefrygt i stemmen.

Casper har også været 
omkring svømningen. 
”Her fik jeg lov at prøve 
at træne med dem, der 
var lidt dygtigere. Det var 
meget motiverende”.

Da familien flyttede 
til Hellerup, blev han 
medlem af Bagsværd 
Roklub, og da han ikke 
syntes, han kom videre 
dér, flyttede han til DSR, 
hvor hans søster også var 
startet.

Her fik han sidste år Cledwyn Ellison 
som træner.  

”Han prøvede virkelig hårdt at skabe 
lidt miljø med en kop kaffe og sådan 

noget efter træningen, men folk 
havde ikke rigtig tid, så de fleste faldt 
fra. Men uden Cledwyn havde jeg 
ikke kunnet få medaljer.” 

Guleroden og pisken 
Ungdomsroningen er jo starten 
på den fødekæde, der senere skal 
udklække de helt store roere, men 
her halter DSR voldsomt bagefter. 
”Jeg tror, det er for sent at starte 
med at ro, når man er 17-18 år, hvis 
man virkelig vil blive til noget”, siger 
Casper. ”Se på Holstebro. Dér har de 
alle aldre. Roskilde også”.

Jeg spørger ham, hvad der skal til for 
at trække unge roere til.

”Det er vigtigt, at der er et 
ungdomsmiljø, hvor man kan have 
det sjovt sammen. Man skal ikke 
presses for hårdt, men snarere 
selv vælge at gå videre. Er der for 
hårde træningspas, bliver man 
skræmt. Man skal motivere folk med 
interessante og lystfyldte tiltag, f.eks. 
at prøve at ro i en otter, eller måske 
få lov at træne med en OL-roer en 
gang. Måske også prøve at træne 
med nogen, der er lidt dygtigere,” 
slutter han.

Vi håber, at Casper bliver hængende 
i DSR – og at solen må skinne på ham 
rigtig mange gange.

”Da jeg kom over 
målstregen som 
nr. 2, var det som 
om, solen kun 
skinnede på mig”

Casper og træner Cledwyn Ellison efter en flot indsats ved Coupe de la Jeunesse i 2021, hvor 
det blev til både en sølv- og bronzemedalje. Foto Preben Christensen

En hurtigt sammensat dobbeltsculler med Casper og Leander Kaliszan fra Roskilde Roklub til U19 EM i 2021.

VINTERVEDLIGEHOLD HAR KØRT 
FANTASTISK I ÅR 

Det er en fornøjelse med den 
positive feedback, vi har fået i år for 
arbejdet omkring vintervedligehold. 

Der bliver lagt rigtigt mange timer, 
og flere aftener er der direkte 
ventelister for at komme ned og 
deltage i arbejdet.  

Der var på generalforsamlingen 
spørgsmål omkring materielforvalter 
og vedligeholdelse. Lige nu kører det 
system, vi satte i værk for et par år 
siden med bådhalsvagter i stedet for 
bådhold, utroligt godt, og det tænker 
vi fra bestyrelsens side, at vi vil køre 
videre med. 

Der er en rigtig god stemning, 
der bliver snakket, hygget og ikke 
mindst givet en masse kærlighed 
til vores både, så de bliver klar til 
sommersæsonen. Niels Bak og 
Lone Haulund, som ellers havde 
bakket lidt ud, er så begejstrede, at 
de gerne vil hjælpe systemet med 

bådhalsvagter videre til næste vinter 
også.  

Inden da vil vi meget gerne nedsætte 
et egentligt materieludvalg, for der 
er brug for koordinerende kræfter, 

Af Kasper Haagensen/Foto Lars Bundesen

Få adgang til flere fantastiske oplevelser i din klub. Oplevelser som du aldrig vil 
glemme som frivillig i et udvalg eller i et projekt. Prøv for eksempel at stå i baren, 
når klubbens medlemmer møder op til aftensmad. Du ”risikerer” at møde helt nye 
og andre spændende klubkammerater end dem, du allerede kender fra dine egne 
aktiviteter.  Find frem til, hvad der passer til dig og kontakt bestyrelsen, et udvalg 
eller en klubkammerat og lad os alle få gavn af dine gode ideer og evner.

FRIVILLIGE SØGES TIL SPÆNDENDE OG FESTLIGE OPGAVER 

og bestyrelsen har brug for sparring 
med bådindkøb, placering af både 
i bådhallen, skal der måske købes 
flere bådelevatorer eller bygges 
et par skure udenfor, som vores 
motorbåde kunne være i? 

 Disse spørgsmål har 
ligget stille nogle år, 
for der har ikke været 
et samlende sted 
at få svar på disse 
spørgsmål. Det håber 
bestyrelsen at kunne 
få ved et selvkørende 
materieludvalg. Så 
hvis Lone eller Niels 
kommer forbi for 
at spørge, om du vil 
være med til at låne 
DSR nogle timer for 
at hjælpe med denne 
indsats, håber vi 
meget, at du siger ja 
tak. 



Portræt af en frivillig
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”Jeg kom lige i tanke om, at jeg 
var med til at opstarte en ny 
social træningsgruppe, Mandalay-
kvartetten, der består af alle 
interesserede. Det er for det meste 
Inkaer, Coastal-roere og POP-roere, 
hvor langt de fleste er nye fra i 
sommer (2020, red.). Det foregår på 
fredage i sommersæsonen, hvor vi 
synger under roturen, nyder sauna 
med øl, spiser pizza og hygger 
til langt ud på aften. Ved enkelte 
lejligheder har en af de nye fået sat 
gang i noget linedance.” 

Dette lå i min indbakke, efter at jeg 
havde haft et særdeles behageligt 
telefoninterview med Svend W. 
Frydendahl her lige i starten af det 
nye år, og jeg tænkte ”What’s not to 
like? Syng og ro! Mageløst fundet på! 
Jeg ser og hører det for mig!” 

Svend kan ikke 
få nok af det 
fede, frivillige 
arbejde i vores 
klub. 

Hans imponerende CV over 
aktiviteter kan tage pusten fra 
enhver, og blot til almindelig 
information kan mindre også gøre 
det. Vi tager lige Svend først, og så 
kikker vi på hvor du, DSR’s næste 
frivillige superhelt/ heltinde kommer 
ind i billedet.  

Her er en oversigt over Svends 
frivillige aktiviteter i DSR. Og vi skal 
lige for en god ordens skyld huske 
på, at den unge mand er kun 36 år. 

Orienteringsløb: Hjælper til 
Stifinderløbet (orienteringsløb): Fra 
ca. 1990-> (med enkelte frafald) 
Cykle/løbe med resultater (da 
resultatet var et stykke papir og ikke 
bare blev registreret 
elektronisk), sætte 
poster ud, sælge 
åbne baner, 
parkeringsvagt 
og stå i 
startområdet.  
Banelægger: 
1-2 gange om året.

Roning og udvalg: 
Instruktionsudvalget: Fra 2014 
arrangør af forårsfesten. 
Kanindåb: 2014-2019 (arrangør) og 
2020: Døber. 
Instruktør: Fra 2015 
Træner for de nye roere: 
Racerkaniner 2020, førsteårsroere 
2021 og kaninroning 2022.  
Scullerinstruktør: Primært i Hjelmsjö.
Kajak: Hjælpeinstruktør i 2019-2020. 
Klub: Hjelmsjö junta: fra 2022 
Styrmandslaug: 2014-15, hjalp 
lauget med julefrokosten i '16 og 
igen i styrmandslaug 2016-17. 
Nytårsudvalg: 2018->  
Skiferiearrangør med Nina Clausen: 
2019. 

Man skal vist være mere 
end almindelig tonedøv og 
følelsesmæssig afstumpet, hvis 
man kan forestille sig et DSR 

uden den frivillighed, som Svend 
repræsenterer. 

”Fitnesscenter er ikke noget for mig, 
siger Svend. Det har jeg prøvet. 
Jeg lærte ikke nogen at kende 
overhovedet, medens jeg kom dér. 
Ingen velkomst, ingen interesserede 
sig for mig som medlem eller 
menneske. Og jeg hører til dem, der 
brænder ud mentalt, hvis ikke jeg er 
en del af et fællesskab”.  

Fællesskabet i DSR, hvor nye 
medlemmer mødes med gamle, hvor 
man spiser sammen efter træning, 
og hvor man finder nye venner og 
nye interesser, er meget vigtigt for 
Svend. Hans interesse for mennesker 
gennemsyrer alt, hvad han foretager 
sig.  

Vi kom til at snakke om, hvor meget 
tid Svend faktisk bruger i klubben, 
for jeg havde på fornemmelsen, at 
det måtte være noget nær en ekstra 
fuldtids arbejdsuge.  

“Æh-hmm,” svarer han nølende. 
”Jeg forsøgte for noget tid siden at 
ville holde en ugentlig fridag, for jeg 
brugte omkring 10 timer (vinter) og 
ca.15 timer (sommer) om ugen om 

ugen fordelt på hver dag, men jeg 
opgav, for jeg følte, at jeg gik glip af 
noget, når jeg ikke var i klubben.”  

Roere er populære som ledere 
Der er gennem tiderne skrevet 
mangt og meget om frivillighedens 
lyksaligheder for land og folk, krop 
og sjæl. Især indenfor rosporten 
er den frivillige indsats blevet 
bemærket, og vi ser mange roere 
i ledende stillinger bl. a. indenfor 
idrætten.  

Svend er en del af den hærskare af 
uundværlige frivillige, som får danske 
idrætsforeninger til at fungere, både 
i dagligdagen, og når landet samles 
om nationale og internationale 
begivenheder. Han har skabt sig 
en karriere som frivillig indenfor 
dansk idræt, og det er en karriere, 

”Jeg hører til dem, 
der brænder ud 
mentalt, hvis ikke 
jeg er en del af et 
fællesskab”

EN KARRIERE SOM FRIVILLIG 
– WHAT’S NOT TO LIKE?

som giver mening på hans arbejde 
i hverdagen som ergoterapeut i 
Gentofte kommune.  

Og her kommer du – ja dig – læser, 
ind i billedet. Som medarbejder eller 
jobsøger til et vellønnet (leder-)job 
i enten privat eller offentligt regi, 
er det frivillige engagement i en 
idrætsklub eller forening et absolut 
plus på CV’et. De elsker det derude, 
virksomhederne. De elsker, når en 
medarbejder udviser selvstændighed 
og handlekraft, og som med gode 
ideer løser opgaver og ikke er bleg 
for at tage en for holdet, når det 
kræves.  

Et engagement som kan ses, mærkes 
og måles på den positive bundlinje, 
når det gælder økonomi og trivsel 
på arbejdspladsen. Er der noget, 
som du, som læser dette, ikke synes 
er værd at efterprøve – hvis ikke du 
allerede er i gang med ”noget” i din 
klub/ idrætsforening? Og hvis Svend 
kan nå alt det, han har gang i på 
10 timer om ugen, hvad kan du så 
ikke nå på blot to? What,s not to like 
spørger vi bare! Se annoncen her i 
bladet og kom i gang. Gør 2022 til dit 
helt eget magiske år.  

Af Antonie Lauritzen

Der bliver også tid til kraftig motion i Svends travle kalender. Langdistancekaproning, fv. Kristian Adelbert Hansen, Jacob Hartmann Søby, Jakob 
Alnor, Svend W. Frydendahl og Allan Kjærsgaard Jensen. Foto Mette Bacher

Bedste venner Peter 
Stenby  (tv.) og Svend W. 
Frydendahl til Blåt Øje fest. 
Foto Mads Morning 



18     | DSR NR 1 | Februar 2022 |    | DSR NR 1| Februar 2022 |     19    

Klokken er 6.45. Der er tusmørkt 
i verandastuen. Lavmælt snak 
høres fra de 12-15 skikkelser, der 
sidder omkring bordet. Udenfor er 
det frostvejr. En svag rødlig stribe 
skimtes i horisonten. Søvnen sidder 
stadig i kroppen på dem, der er 
kommet i bil, mens de friske cyklister 
allerede har klaret opvarmningen. 

Én efter én dropper de sidste 
morgenduelige ind og sætter sig i det 
smukke halvmørke rum. 

Præcis klokken 7 er freden forbi. 

Lyset i salen tændes på fuldt blus 
og Vibeke Munk starter musikken. 
Verandaflokken griber hver en stav 
– og går i gang med morgenens
udspændinger og strækøvelser.

Egentlig hedder det vel Oldies 
BUT goodies, men i DSR’s 
morgengymnastiks tilfælde er der 
intet modsætningsforhold mellem 
de to betegnelser. Her er folk både 
ældre OG gode/seje.  

De morgendueliges alder spænder 
fra 62 – 82. To endnu ældre 
medlemmer på hhv 83 og 85 er 
langsomt ved at trappe ned. Den 
ældste, der har været på holdet 
stoppede som 92-årig. 

Sidste år – 2021 – kunne 
morgengymnastikinstitutionen i DSR 
fejre sit 30 års jubilæum. 2 af dem, 

der har været med fra starten er Lise 
Larsen (78 år) og Sølva Falgren (76 
år). 

Ja, faktisk har de været med fra før 
starten, for holdet startede ude 
i byen som et AOF hold engang 
i 80’erne med DSR-medlemmet 
Asbjørn Torp som instruktør. Men 
forholdene for gymnastikken blev 
ringere og ringere – og til sidst sagde 
Asbjørn: ”Jeg må ikke sige det, men 
hvis I melder jer ind i DSR, så kan vi 
fortsætte dér til både en lavere pris 
og under langt bedre vilkår. Og så 
får I alle DSR’s andre tilbud oven i 
hatten”.  

Det gjorde de fleste, blandt dem 
Sølva og Lise, og den 24. september 
1991 hoppede holdet for første 
gang deres ”englehop” – også 
kaldet squats -  på egeparketten 
under Helge Jensens fantastiske  
vægdekoration. 

Kl. 8 har gruppen været igennem 
både stræk-, motions-, styrke- og 
afslapningsøvelserne. ”Det er 
drengenes tur i dag,” siger Vibeke, og 
mens ”pigerne” samler deres måtter 
og går ned i badet og sauna’en, 
dækker mændene bord og laver 
kaffe og the. 

Det er her, midt i det nybagte brød 
med hjemmelavet syltetøj, vi får fat i 
Sølva og Lise. 

OLDIES AND GOODIES 

Morgengymnastikken 
– en populær
vinteraktivitet

Tekst og foto af Gunvor Bjerre 

”Man har en god dag, når man er 
startet her om morgenen,” siger Lise. 

Kunne I ikke bare gå i fitness-center?   
”Det kunne jeg ikke drømme om”, 
siger Sølva, og Lise supplerer: 

”Det er dødkedeligt. Hvorfor skulle 
jeg cykle kunstigt, når jeg kan 
hoppe op på min cykel – eller gå 
tur med min hund i naturen. Men 
her kommer man og er sammen 
med mennesker. Det er rart. Det er 
skønt.” 

Snakken går livligt hen over bordene. 
Det er hjernegymnastikken, der har 
taget over. Balletdamerne, der er 
startet på deres program i salen, 
trækker diskret gardinerne for ind til 
rummet. 

”Morgenmaden bagefter betyder 
alfa og omega. Jeg nyder hyggen og 
kammeratskabet”, siger Sølva.  

”Corona-nedlukningen viste, hvor 
meget gymnastikken betød. Man blev 
stiv i hele kroppen. Her får man rørt 
alle musklerne. Det er vigtigt i vores 
alder.”, sige Lise, mens hun tager en 
skive af det nybagte brød og smører 
Peders hjemmedyrkede honning på. 
”Først troede jeg, det mest var sådan 
hyggegymnastik, men det opdagede 
jeg hurtigt, at det ikke var.” 

Hvad med roning?  
Begge fortæller, at de har roet med i 

morgenroningen, og at de egentligt 
godt kunne lide at ro, men den ene 
fik skældud og den anden var bange 
for, at hun som nybegynder fangede 
for mange ugler og var til besvær for 
de mere erfarne. (Beskæmmende 
udsagn i en klub, der gerne vil være 
inkluderende.) 

Men gymnastikken giver dem 
meget, er de enige om. For udover 
at lave englehop og badutspring og 
morgenmad tirsdag og fredag, så har 
gruppen lavet ture sammen, både 
til Færøerne, Berlin og Hamborg, 
ligesom de har været i biografen og 
teatret. 

Da Asbjørn døde i 2020 overtog 
holdets yngste, Vibeke på 62, 
instruktionen - til alles glæde. 
Gruppen kunne bevares intakt, det 
samme kunne gymnastikform og 
tempo.  

”Hun er altid så velforberedt. Hun 
har virkelig arbejdet med det. Det var 
godt, hun tog over”, erklærer Lise. 

Det er langtfra en lukket gruppe. Der 
kommer hele tiden nye ind - hen ad 
vejen. Og de bliver hurtigt en del af 
fællesskabet. 

”Vi er meget tilfredse”, siger Lise, og 
Sølva tilføjer: ”100 med pil opad”. 

Der er mange englehop i dem endnu. 

Billeder modsat side: Morgenkaffen efter gymnastik er hele anstrengelsen værd. – Asbjørn Jensen i gang med cirkeltræningen. 
Ovenfor fv. Vibeke Munk viser, hvordan de stive lemmer kan holdes mere smidige. – Sølva Falgren og Lise Larsen kunne ikke drømme om at gå i 
fitnesscenter. Det er dødkedeligt - i DSR er man sammen med mennesker.  
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Trods op- og nedture med 
Corona klarede DSR sig godt 
gennem 2021 og mistede kun 
få medlemmer. Der har været 
godt gang i alle aktiviteter, og 
medlemmerne har lært at håndtere 
”undtagelsestilstanden” smidigt.  
Der var næsten fuld sal til årets 
generaforsamling.

Mindetale for Dan Nielsen  
Før formand Kasper Haagensen gik 
i gang med selve beretningen, bad 
han os mindes et DSR-æresmedlem, 
som i sommer var gået bort, nemlig 
Dan Nielsen. 

Kasper sagde bl.a., at Dan Nielsen 
igennem alle år har gjort en 
umådelig stor indsats i Danske 
Studenters Roklub, og allerede 
i 1972 modtog han Papirkniven, 
som netop uddeles som tak for en 
særlig indsats for klubben gennem 
en længere årrække. Dan Nielsen 

havde været formand for DSR’s 
Bådeværfts bestyrelse i mere 
end 30 år, ligesom han gennem 
mange år var ansvarlig redaktør 
for DSR’s klubblad. Desuden var 
Dan fast dirigent til utallige af både 
roklubbens og Københavnskredsens 
generalforsamlinger. 

 
I de sidste aktive år var Dan 
koordinator på morgenroningen, 
og han deltog aktivt i 
morgengymnastikken, som 
instruktør for klubbens nye 
medlemmer eller var at finde bag 
baren på klubaftner.  

Dan Nielsen blev 80 år. Som 
afslutning viste formanden de 
sidste hilsner, som indløb fra 
medlemmerne, da budskabet om 
Dans død spredtes. 

Uddeling af priser: 
Guldstanderen:  
Kasper motiverede uddelingen 
og sagde, at Guldstanderen gives 
til et medlem, som har gjort en 
ekstra stor indsats på bådpladsen, 
på et hold eller i forbindelse med 
vedligeholdelse. Årets modtager var 
Julie Schou. 

Alligator:  
Motionsrochef Lone Haulund 
motiverede uddelingen af prisen. 
Alligatoren var første gang uddelt 
i 1960 og er en vandrepræmie 
for særlig påskønnelse til en, der 
fremmer klublivet. I år gik den 
til Lone Røssel, som har gjort sig 
bemærket i mange sammenhænge. 

Ungdomspokalen:  
Kaproningschef Mark Strange 
Hartsteen motiverede, hvorfor 
ungdomspokalen tilfaldt Casper 
Girke Christensen. Mark sagde bl.a., 
at Casper som junior har vist, at det 
ikke varer længe, før han er klar til at 
komme ud og bide skeer med andre 
nationers stærke juniorer ved EM og 
VM. 

Sejrsmasten:  
Sejrsmasten blev uddelt af 
formanden. Sejrsmasten gik til Mette 
Dyrlund og Calina Schanze, som ved 
Coastal-VM i Portugal i september 
vandt sølv. 

Papirkniven:  
Endelig var der uddeling af 
papirkniven. Kasper nævnte bl.a., at 
papirkniven ikke er en udmærkelse, 
som uddeles hvert år, så at modtage 
papirkniven er noget særligt og kun 
de få forundt. Modtageren var Bente 
Kjøller, der på forskellige fronter, år 

UDRAMATISK GENERAL- 
FORSAMLING FORTÆLLER,  
AT DET GÅR GODT I DSR
Et lille udpluk fra årets generalforsamling. Det fulde referat kan ses på 
klubbens hjemmeside. 

Mod uret fra oven: Emma Rue Moos takker for valget til sportsrochef. Julie Schou får overrakt 
Guldstanderen af formanden. Bente Kjøller måtte hentes ind ude fra køkkenet for at modtage 
Papirkniven. Kaproningschef Mark Hartsteen gav Casper Girke Christensen Ungdomspokalen. 
Mette Dyrlund viser Sejrsmasten, som hun og Calina Schanze fik for VM-sølv i coastal. Lone 
Røssel fik den lille Alligator overrakt af Lone Haulund for fremme af klublivet. Foto Lena 
Baden/Lars Bundesen

Formand Kasper Haagensen og ordstyrer Karen Leth-Jensen er klar til at føre medlemmerne 
gennem årets generalforsamling. Foto Lena Baden

efter år, har gjort en kæmpe indsats 
for DSR. 

Fastsættelse af kontingent  
Johan fremlagde budgettet 
og oplyste, at budgettet for 
det kommende år var lagt ud 
fra et ”normalt regnskabsår/
normal driftssituation”. 
Kontingentindtægterne var 
budgetteret til 1,9 mio. kr., dvs. ca. 
100.000 kr. mere end regnskab 
2020/2021. Omsætningen var 
budgetteret til 5,8 mio. kr. 

Dette ville betyde en stigning i 
kontingentet på 15 kr. pr. måned, 
svarende til et månedligt kontingent 
på 275 kr. og et årligt kontingent på 
3.300 kr. Øvrige kontingenter skulle 
fastsættes tilsvarende. Johan nævnte, 
at kontingentet havde været uændret 
i 6 år. Forslaget blev vedtaget. 

Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Valg af formand: Kasper Haagensen 
genopstillede og blev genvalgt.

Valg af kasserer: Johan Frydendahl 
genopstillede og blev genvalgt.

Valg af sekretær: Marie Erika Busch 
genopstillede og blev genvalgt.

 Valg af materielforvalter: Vakant.  

Valg af kaproningschef: Mark Strange 
Hartsteen genopstillede og blev 
genvalgt. 

Valg af instruktionschef: Simone Krog 
Christensen genopstillede og blev 
genvalgt.  

Valg af motionsrochef: Lone Haulund 
Christensen genopstillede og blev 
genvalgt med applaus. 

Valg af sportsrochef for 
Svanemølleaktiviteter: Emma Rue 
Moos stillede op og blev nyvalgt.

 Valg af kajakrochef: Jesper Millung 
genopstillede og blev genvalgt.

Valg af langtursrochef: Niels Bak 
Henriksen genopstillede og blev 
genvalgt.

Valg af husforvalter: Hans 
Søndergaard genopstillede og blev 
genvalgt. 

Valg af to revisorer. Mads Gydesen 
og Kristian Pryds genopstillede begge 
og blev genvalgt med applaus. 

Valg af repræsentanter til Dansk 
Forening for Rosport. Bestyrelsen 
foreslår sig selv, og det blev 
overladt til bestyrelsen at udpege 
repræsentanter.  

Af Lars Bundesen



Bagside:
Et kig ind i 
træningsrummet 
på en 
vinteraften.  
Foto Lena Baden
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 FEBRUAR
 23. Onsdag kl. 20 Foredrag om 2 år i Stillehavet med Nordkaperen

24. Torsdag kl. 17-19 Rundvisning i Højesteret for DSRs Venner
for max 30 personer

26. Lørdag Blåt-øje fest
27 Søndag kl. 10-12 Gåsehus Orienteringsløb

MARTS
11. Fredag Instruktøraften
20. Søndag kl. 10-12 Gåsehus Orienteringsløb
22. Tirsdag kl. 20 Historier fra en OL-roer - for DSR’s Venner
26. Lørdag kl. 9-14 Store oprydningsdag
27. Søndag kl. 10 Standerhejsning

APRIL
3. Søndag kl. 10 Stifinder Orienteringsløb
9. Lørdag 1. sal udlejet
22. Fredag kl. 18-21 DSR’s Venner Generalforsamling
23. Lørdag kl. 18.30 Hjælperfest
24. Søndag kl. 10-12 Gåsehus Orienteringsløb

MAJ
1. Søndag kl. 10 Stifinder Orienteringsløb
7. & 14.  Lørdag 1. sal udlejet
21. & 28.  Lørdag 1. sal udlejet
25.-29. Onsdag-søndag Langtur på Flensborg Fjord

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  
Emma Rue Moos 
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

Instruktionsrochef 
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

BESTYRELSE & UDVALGKALENDER 2022

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

MEDLEMSJUBILÆER
25 ÅR:
Tine Faaborg Hansen    08.04.2022
Natasha Jensen 23.04.2022

40 ÅR:
Ib Frausing     01.05.2022
Vibeke Delfs Jansen 01.05.2022

50 ÅR:
Tove Fredsted   05.05.2022

75 ÅR:
Poul Erik Birk Jacobsen 01.05.2022

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

YOGA GYMNASTIK CROSSFIT* CIRKELTR.

Mandag 16.30-18.00      

18.00-19.30

17.00-18.00

Tirsdag 07.00-08.00 17.00-18.00 18.00-19.30

Onsdag 17.00-18.30    

Torsdag

17.00-18.00 18.00-19.30

Fredag 07.30-08.30

Søndag 09.00-10.00

VINTER-

GYMNASTIK 

G
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Andre funktioner

http://www.danskestudentersroklub.dk
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