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DRC-roerne har fået ny sportschef, der
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INFO OM DIN KLUB
Indmeldelse
Indmeldelse sker lettest ved at udfylde den elektroniske formular på
klubbens hjemmeside (www.DanskeStudentersRoklub.dk) eller ved at
udfylde og indbetale et indmeldelsesgirokort. Indmeldelsesgirokortet kan
findes på kontorets dør i bådhallen.
Indbetalingen dækker de tre første
måneders kontingent.
Adgang til klubben
Adgang til klubben sker ved hjælp af
en elektronisk ”nøglebrik”. Nøglebrikken fås ved at skrive til brikogskab@
gmail.com og oplyse medlemsnummer og navn. Samtidig indbetales
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Kontingent
Kontingent opkræves kvartalsvis forud via giro eller betalingsservice. Ved
overskridelse af betalingsfristen pålægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker.
Hvis rykker krydser forsinket indbetaling, kan der ses bort fra rykkeren,
men gebyret vil blive opkrævet det
følgende kvartal. Kontingentet er
780 kr. pr. kvartal. Medlemmer i
aldersgruppen 20 - 24 år betaler 520
kr. pr. kvartal. Det første kvartals
kontingent er dog 780 kr. Forskellen
260 kr. modregnes ved det følgende
kvartals opkrævning.
Adresseændring
Adresseændring: Henvendelser om
adresseændring og manglende levering af bladet skal rettes til kontingentkassereren på e-mail adressen:
kontingent@DanskeStudentersRoklub.dk

”Kan du ro dig af en båd, så
kan du også ro dig på den
igen!” Eller hvad med: ”Op på
hesten igen, morlille.”
Det var parolerne for tyve år
siden. Der var ingen kære mor
i Danmarks elitecenter for
rosport til at samle en forsmået
pode op, når nederlaget
indhentede ambitionerne. Man
bed tænderne sammen, tog fat
i årerne og gav den endnu en
skalle. Eller man sagde farvel og
tak fordi, det var sgu for hårdt.
Denne kadaverdisciplin medførte
tab af mangt et godt talent,
der kunne have bragt succes
med sig både for roeren, for
klubben og ro-Danmark, hvis
blot resurserne, som kunne
samle atleterne op, havde været
til stede.
Det indså man i årene 2006-9,
hvor bl.a. et samarbejde mellem

de københavnske klubber og
Team Copenhagen fik etableret
et kraftcenter, som skulle hjælpe
de unge mennesker på vej, eller
samle dem op, som måtte indse,
at der manglede endnu noget
til en plads i solen. Problemet
var blot, at de, som roede
sig af en båd på landsholdet,
opfattede det, at skulle tilbage
i kraftcenteret som en deroute.
Et nederlag, og ikke, som det var
meningen, en hjælp til at komme
tilbage på båden. Centrene fik
lidt af en skraldespandsstatus,
og klubberne gik nye og egne
veje for at finde de vises sten.
Nu ser det ud til at lysne igen
for talentmassen lige under
landsholdsniveau, som på den
ene eller anden måde befinder
sig i et limbo mellem god og
rigtig god, men endnu ikke
verdensklasse.

Kraftcenter København
(bestående af DSR, KVIK og
Københavns Roklub) har
indledt et samarbejde med
DRC og har formået at skaffe
resurser til at engagere
tidligere landsholdsroer, DSRroer Mette Dyrlund, som
udviklingskoordinator for at
skabe et attraktivt træningsmiljø
for udvikling af roere og deres
kompetencer.
Det lover godt for den
kommende generation af rotalenter, og man kunne fristes
til at kigge i krystalkuglen for
etablering af et tilsvarende
koordineret samarbejde på
landsplan mellem tidligere
landsholdsroere og landets
kaproningsklubber, som hver
især gør et kæmpe arbejde for
kaproningens fremme.
			

AL

			

INDHOLD
Udmeldelse
Udmeldelse skal ske skriftligt til kontingentkassereren, enten pr. brev til
DSR eller pr. e-mail til kontingent@
DanskeStudentersRoklub.dk. Udmeldelse 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 udmeldelse til genindmeldelsen.

Forsiden: Vores ud- og indsejling set fra klubben i skyggen af kranerne på Svanemølleholm.
Foto Lena Baden
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Årets langtursfoto 2021
Vil du også med på langtur i 2022
Fysiologisk nødvendighed
Turnaround
Tunnelsyn
DSR’s venner i højesteret
Kan en 5-2 træningsfilosofi fungere i roning
Roskilde Roklub – en klub med selvtilliden i orden
Standerhejsning
Hjelmsjö – en af DSR’s populære lejraktiviteter
Han har oplevet halvdelen af klubbens historie
Aktivitetskalender

Thor Juul Kristensen fortæller om de
nye tiltag i Danmarks Rocenter for
at få gruppen af talenter til at vokse
og få en stabil elite af toproere. Læs
side 8. Foto Lena Baden
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ÅRETS LANGTURSBILLEDE 			

2021

Hvert år kårer vi årets langtursbillede til billedaftenen. I år
havde vi i ugerne op til lagt forskellige afstemninger op på DSR’s
Facebookgruppe med fire nominerede billeder fra hver tur.
I alt blev der lagt 8 afstemninger op,
og vinderen af hver afstemning gik
videre til finalen, som blev afholdt på
langtursbilledaftenen.

Vinderen blev dette billede,
der er taget af Erika Busch på
ferielangturen på Douro i Portugal.

VIL DU OGSÅ MED
PÅ LANGTUR I
2022?
Af Langtursudvalget

Langtursudvalget afholdt i
april en langtursbillede- og
inspirationsaften i Kongeværelset,
hvor vi snakkede om planerne og
mulighederne for langture i sæson
2022.
Samtidig kiggede vi tilbage på en
rigtig god langturssæson 2021 i
form af billeder fra turene i sidste
sæson. Her har roere fra DSR
været på langtur rundt om Falster,
rundt om Møn, rundt om Ærø og
på øhop i det sydfynske øhav, på
sommerferietur til Roskilde- og
Isefjorden og roet i vikingeskib, roet
ned ad Douro-floden i Portugal i
gig-både, været på efterårstur til
Tolo i Grækenland, været på hele to

kaninlangture og på endags-langture
til Gilleleje, Skælskør, Frederikssund
og Helsingør.
Der er planlagt ture til Flensborg i
Kristi himmelfartsferien, langtur fra
Nyborg til Kerteminde i pinsen (turen
er udsolgt), sommerferielangtur i uge
28 på Lillebælt, tur til Dalslandskanalområdet i Sverige uge 24 (turen
er udsolgt), en-dags-langtur til
Helsingør d. 21. maj og muligvis
også en tur til Berlin til september.
Derudover vil der også komme flere
en-dagslangture i løbet af sæsonen.
Se mere om langture her: https://
danskestudentersroklub.dk/tilvands/langture/

Vinderbilledet tv: Her slapper fire roere af, mens de venter på at komme igennem slusen,
som ses i toppen af billedet. De kunne kun komme igennem på bestemte tidspunkter,
som var booket flere måneder før. Hvis de ankom før tid, betød det, at de måtte vente –
nogle gange i op til en time. Fra toppen Astrid Munksgaard, Jens Voigt Smidt, Anne Beck
Frederiksen og Morten Lorenzen
Nr. 2 blev gruppebilledet nedenfor fra sommerferielangturen til Roskilde - hvor deltagerne
fra DSR i bedste vikingestil poserer foran vikingeskibet.
Nr. 3 blev et billede fra Tolo, Grækenland taget af Karen Mølholm Andersen. Her gør fv.
Jonas Høyrup, Anne Dorte Grauballe og Jørgen Elgaard klar til tur.
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FYSIOLOGISK
NØDVENDIGHED

”Mennesket har mulighed
For glæder uden tal
Den ædleste af alle
Er at kunne, når man skal”
			Piet Hein

ADVARSEL! Følgende bør ikke læses af sarte sjæle
Af Bente Kjøller/ Tegning af Peter Munch

Mine mange, lange roture med
mange forskellige roere og
mange forskellige bådtyper har
åbnet mine øjne for en vigtig
viden, roere skal have: HVORDAN
TISSER MAN I EN ROBÅD?
De stadige bevægelser med at
bukke sammen over knæene i
fremstrækket besværes gevaldigt
i takt med, at blæren fyldes. Når
volumen er nået op på knap ½ liter,
går den ikke længere: MAN SKAL!!
Så her kommer hvordan:
I en ganske almindelig inrigger er der
2 muligheder for hvert af de 2 køn:
Øsekarret. Kvinde, stil dig
på bundbrædderne, sæt dig
på hug og hold øsekarret
under ”udløbskanalen”.
Kære mand, som i så meget andet
er livet lettere for dig. Du bliver
bare siddende, fjerner diskret
det antal tøjlag, som skjuler den
allersomhelligste og holder den
indenfor øsekarsåbningen.
Voila! Problemet er løst. Der gælder
dog en vigtig, medmenneskelig
regel: der hældes ud til den ene
side af båden, og øsekarret skylles
godt til den anden side af båden.

forret din nødtørft. Husk dog at
holde fast med fødderne under
spanterne, hvis du da ikke vil afslutte
med en overall kold afvaskning.
Mænd: Stil dig op i båden (frarådes
i kraftig vind), og vær fuld af tro på
dine evner til at tisse langt. For at
hjælpe dig har Vorherre måske
lige bedt en flue om at agere
sigtepunkt. Husk lige: du skal
som i alle andre af livets
forhold ikke tisse mod vinden.
Der gælder selvfølgelig nogle
regler for de øvrige i båden:
Fotografering forbudt
Ikke kigge
Grining forbudt, især hvis det er
ledsaget af kraftig rokning af båden.
Kommentering bør alene have
opmuntrende formål, da evnen
til blæretømning kan påvirkes
gevaldigt af bemærkninger om
knibeøvelser og prostatastørrelser.
Så kommer vi til gig-båden,
som også bruges til langtur:
Det anbefales, at man ved lange
langture medbringer sit eget
tissekar. Ligesom man kan finde

sokker, som passer til dine fødder,
kan man finde kar, som passer
bedre eller dårligere til udgangen
af uretra. Husk altid at vende karret
med bunden nedad. Min dyrekøbte
erfaring siger, at rengøringsopgaven
er gevaldig og besværlig, hvis
man vender det forkert.
En anden metode for kvinder er at
anvende outriggerens indbyggede
toiletsæde, nemlig riggen. Den sidder
man fantastisk på (Idé: hold fast med
benene under midterlangremmen).
Den store fordel er, at metoden
har indbygget bidet. Så damer:
Ned med buksen, op og stå, drej
dig 90 grader og sæt dig på
riggen! Retur på sædet er det
samme, blot i omvendt rækkefølge.
For mændene i outrigger er
der, så vidt jeg har set (gennem
mine sammenknebne øjne)
mange muligheder:
På og stå, drej dig mod vandet, frem
med ”dilleren” og få klaret dit behov.
Op og stå, drej dig 180 grader, ned
på knæ på sædet, frem med diller

og øsekar, og lad disse sammen
sikre, at din rotur bliver lettere.
Bliv bare siddende på sædet, træk de
korte bukser lidt til side og fortsæt
som under 2 fra ”frem med….”. Dette
er den metode, som altid hos mig
har medført den største misundelse.
Hvorfor skal mænd ha’ det så nemt?
Disse forskellige metoder kan
synes meget nemme, men
kære medroere, der er mange
hindringer på vejen til at vælge den
metode, der passer dig bedst:
Har du lavet tilstrækkelig mange
squats til nemt at kunne sætte dig
på hug og komme op igen, uden
at hele båden er ved at vælte.
Har din prostata været i
voksealderen, kan det betyde,
at den tid du skal stå op, er så
laaaang, at de øvrige i båden
tenderer til at miste tålmodigheden.
(i øvrigt ikke noget at grine ad!)
Hvordan finder jeg det bedste kar?
Personligt har jeg et ½-liter lyseblåt
målebæger, som har tjent mig trofast
i årevis. Jeg har set hjerteformede

opbevaringsbokse uden
låg, overskårne plastflasker
(pas på, kanten kan kradse),
vaskemiddelbeholdere, hvor
der er skåret en del af toppen
(hvor meget er afhængig af
hvilket køn, der skal bruge den
– måske skal intet skæres af).
Endelig er der nogle råd,
jeg vil tillade mig at give:
En hel-body rodragt gør
livet besværligere for
kvinder, som skal… Også for
mænd, men der er stadig
muligheden for at finde en
lettere udgang, hvis dragten
da ikke har lange ben.
Tør-øv dig gerne lidt
hjemme, inden du tager
på en længere rotur.
Hvis du nu siger, at man
da bare kan gå i land og
få det klaret, så er mit
svar, at et krav om det
kan forsinke lettelsen
gevaldigt. Du kan
ro i byområde, ved
klippekyst, vanskeligt
vand osv.osv.

Sejlermetoden. Kvinde: Affør dig
forhindrende tøjstykker på den
nederste del af dit korpus. Smid
din popo ud over rælingen og
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TURN
Roernes møde med Danmarks Rocenter (DRC) skal ikke
være som at blive ramt af et meteornedslag, hvor det
kun er få træer i midten af trykbølgen, der bliver stående
– lettere forpjuskede.

AROUND

Tekst og foto af Lena Baden

DFfR’s nye sportschef, 41-årige
Thor Juul Kristensen, bruger
meteornedslaget i Tunguska
i Sibirien som analogi for,
hvordan DRC ikke må ramme
nye landsholdsroere som et brag,
der blæser dem fysisk og psykisk
omkuld.

også formår at skabe et elitemiljø,
hvor atleterne trives.

At træde ind i et benhårdt olympisk
elitemiljø kan være en ordentlig
mundfuld, og det er vigtigt, at DRC

”Vi skal have et DRC, der nærer og
opbygger roerne i stedet for at blæse
dem omkuld. Jeg vil arbejde for et

Det er blevet Thors store opgave at
gentænke hele systemet omkring den
danske roelite, så den bliver bredere,
mere velfungerende, og hvor DRC
bliver et rarere sted at være.

miljø, der fjerner
fokus fra præstationerne
alene. Vi skal have et DRC, hvor
roerne oplever at blive løftet på
andre parametre end kun på,
hvor mange watt de trykker,”
forklarer Thor, der blev ansat
som sportschef i december
2021 og nu er i gang med den
helt store turnaround.
Det kommende år skal der
både udarbejdes en ny

elitestrategi og en omstrukturering
af talentudviklingen. Det er både
et arbejde indenfor DRC og hele
kaproningsmiljøet udenom, der skal
have et eftersyn.
Talentmiljøer i centrum
”Jeg har holdt en række møder
med kraftcentrene og de store
kaproningsklubber, og vi er blevet

enige om, at vi vil have DRC
som øverste spids i trekanten
med tre regionale talentcentre
under, der er administrative
enheder, som kraftcentrene er
organiseret i. Talentcenter Sjælland
og Hovedstaden har Kraftcenter
Bagsværd, Kraftcenter Roskilde og
Kraftcenter København under sig. I
talentcentret aftaler man, hvad der
skal køre af projekter, og hvilke roere
vi skal være opmærksomme på. På
samme måde fungerer Talentcenter
Syddanmark og Talentcenter Midt

og Nord med
tilhørende
kraftcentre,”
fortæller Thor,
der selv blev
olympisk
mester i LM4i Athen 2004
og startede

sin rokarriere
i Hadsund
Roklub.
”Visionen er, at
der på sigt vil ske en
professionalisering af
talentudviklingsstrukturen.
Der skal være nogle nøglepersoner,
som med tiden skal være
professionelle på linje med
Holstebromodellen, hvor Søren
Madsen lægger et uvurderligt
arbejde i at udvikle talenter. Så håbet
er, at flere kraftcentre får en lønnet

fuldtids- medarbejder,
der skal lede og
systematisere
arbejdet, så vi får
et bedre grundlag
for at skabe
succesfulde
talentmiljøer.

Kraftcentrene skal
samle klubbernes
kaproningstalenter
og udvikle dem, de
skal spille en rolle i
rekrutteringen af nye
ungdomsroere og have
ansvar for at samle de roere
op, som ikke når satsningsbådene
i DRC. Mit håb er, at chancen
for succes bliver større, hvis det
er professionelle folk med tid
til arbejdet, der står klar til at
videreudvikle roerne. Det er en
nye tiltag, som vi afprøver i år i

Kraftcenter København, og det ser
umiddelbart ud til at virke”
”Gribestationer”
Kraftcentrene er afgørende vigtige
for at mindske frafaldet af U23-roere
og seniorroere, som ikke i første hug
når landsholdet. DRC skal hjælpe
kraftcentrene med dette arbejde.

Alle roere med
ambitioner skal have en spændende
regattasæson sat sammen, og her
skal trænerne fra DRC være med
i den glidende overgang mellem
kraftcentrene og DRC. Det kræver
mere samarbejde med trænerne
i kraftcentrene, hvilket er en ny
opgave for landsholdstrænerne. Som
en begyndelse kommer Kraftcenter
København med ansættelsen af
DSR’s Mette Dyrlund Petersen til
at spille en stor rolle sammen med
DRC-trænerne.

DFfR’s nyansatte sportschef Thor Juul Kristensen.
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DANMARKS ROCENTER
TALENTCENTER
MIDT- &
NORDJYLLAND

Kraftcenter
ÆGIR

Kraftcenter
HOLSTEBRO

Kraftcenter
HADSUND

TALENTCENTER
SJÆLLAND &
HOVEDSTADEN

TALENTCENTER
SYDDANMARK

Kraftcenter
AARHUS

Kraftcenter
ODENSE

Kraftcenter
BAGSVÆRD

Kraftcenter
KØBENHAVN

Kraftcenter
ROSKILDE

Den nye struktur under Danmarks Rocenter, hvor talentcentrene er administrative enheder, mens kraftcentrene – i samarbejde med
sportschef Thor Juul Kristensen og trænerne i DRC – lokalt implementerer talentudviklingen.

”Så landsholdstrænerne,
der har specialiseret sig i en
arbejdskultur bygget op om et
snævert fokus på få mennesker,
skal nu tænke samarbejde med
kraftcentertrænerne endnu mere ind
i arbejdet. Dermed får vi forhåbentlig
en organisationsstruktur, hvor der
ikke er nogen skel eller kløfter fra
DRC hen over talentcentrene til
kraftcentrene, men et samarbejde,
der hænger sammen, og hvor
informationen flyder omkring
roerne,” begrunder Thor.
Trænerne i kraftcentrene skal være
skarpe på og tale sammen om, hvilke
roere der enten er kommet tilbage
fra DRC eller kommer op fra U-23,
så de kan aftale aktiviteter for denne
gruppe roere for den kommende
sæson.
Alle roere skal stimuleres på det
niveau, de er på, med deltagelse i
regattaer i fx Amsterdam, Ratzeburg
og sågar World Cup. Ingen roere
må efter et kortere eller længere
forløb i DRC stå i den situation,
hvor de ikke tilhører nogen bestemt
træner, mister kontakten til DRC
og kan se frem til, at næste store
mål er testregattaen. Sådan en
sæsonplan er ifølge Thor absolut
”no go!”. Alle roere skal have en
sportslig spændende og udviklende
sæsonplan. Som der står i
hensigtserklæringen fra DFfR, skal
der opbygges talentudviklingsmiljøer,
som skaber glade roere med lyst
til at dygtiggøre sig, og som trives i
processen.
DRC inviterer til Open Week i
forbindelse med Copenhagen
Regatta, hvor trænere fra hele landet

kan komme over med deres roere og
lave aftaler med DRC-trænerne om
at få professionel træningstid i op
til tre dage før regattaen og en dag
efter. Et tiltag der understøtter Thors
ambitioner om bred vidensdeling
og inddragelse af kraftcentre og
klubber.
Du kan blive i din roklub
Kongstanken er, at roere, der
kommer til København fra fx Odense
for at forfølge deres drøm, ikke
skal ende uden træner, uden et
sted at lægge sin båd og uden et
sted, hvor de kan være en del af et
fællesskab, fordi de stadig gerne vil
repræsentere Odense.
”Kraftcenter København skal
have den nye rolle at byde roerne
velkomne for det samme gebyr,
som man giver i DRC, og de har
derefter fri adgang til KR, DSR og
KVIK, hvor de får støtte af Kraftcenter
Københavns
træner og
bliver taget
godt vare på.
Det er vi ved at
afprøve, men
det bliver først
fuldt udrullet
fra næste år,”
siger Thor.
Dette tiltag skal
også forhindre,
at roerne føler
sig nødsagede
til at melde
sig ind i en
de store
københavner
-klubber.

Tab af OL-roere
Thor har været i medierne og
beklaget, at otte ud af de ni roere,
der var med til OL i 2021, er stoppet
(*læs her). Dels har de unge
roere, der er på vej op, brug for
rollemodeller, dels har det betydning
for, hvilke mål DRC skal opstille, når
der skal søges nye bevillinger fra
Team Danmark (TD). Den nuværende
aftale med TD er under forudsætning
af, at nogle af toproerne kommer
tilbage til landsholdet. Hvis det ikke
lykkes til efteråret efter VM, er det
usikkert, hvilken aftale man så kan få
med TD.
”Uden OL-erfarne landsholdsroere
må vi opstille lavere målsætninger
for OL i 2024, hvilket kan have
indflydelse på TD-bevillingerne. Det
betyder ikke, at vi ikke har tiltro til
de nye landholdsroere, de har vores
100% opbakning. Men vi har at
gøre med mange unge roere, som

naturligt vil toppe i 2028. De fleste
har ikke deltaget ved et senior-VM
endnu, og de ved godt selv, at for
dem er fokus på et langsigtet mål i
2028,” siger Thor, der understreger,
at det ikke er en kritik af OL-roerne.
Han er i dialog med dem om en
eventuelt genoptagelse af roning til
efteråret. Der skal selvfølgelig være
plads og tid til, at de kan sunde sig
oven på et hårdt OL i 2021 og samle
op på studier, job, familie og venner.

DRC, kan Thor fortælle om ét af
tiltagene, hvor en af Team Danmarks
psykologer er sat i gang med at
arbejde med hele landsholdet.
Når DRC tidligere har brugt TDeksperterne, har de arbejdet med én
roer, måske med et enkelt hold. Nu
afprøves noget andet.
”Vi har gennem vinteren lavet

Når noget er gået galt på et
landshold, og nogle roere ikke har
følt, at Danmarks Rocenter var
noget for dem, mener Thor, at det
er fordi, de er blevet tvunget væk
fra de værdier, de normalt navigerer
efter. Det kan være af en træner,
en konkurrencesituation eller nogle
holdkammerater, hvor roeren ikke
har sagt stop og sat sine grænser.

Uddannelse bør ikke være en
hindring
Traditionelt har mange atleter i
roning taget lange uddannelser
kombineret med store sportslige
ambitioner, og det mener Thor er
noget, de skal blive ved med. Men
DRC skal favne disse roere bedre
og bakke op om, at man kan begge
dele, så de ikke står med følelsen af
tab, når de som 26-27-årige ikke har
færdiggjort en uddannelse eller fået
et civilt job.
”Jeg tog selv fire år ud af min
uddannelseskalender for at ro
kaproning. Det har ikke været
noget tab for mig på den lange
bane. Livet er langt også på den
anden side af en rokarriere. Vi skal
turde tale ærligt ind i de hårde
prioriteringer, en elitesportskarriere
kræver. De sportslige krav er blevet
større, og der er også i dag større
forventninger til hurtig færdiggørelse
af uddannelse. Det er en udfordring,
men det er ikke uløseligt,” fastslår
Thor.
” Jeg synes, at jeg selv stoppede min
karriere alt for tidligt. Jeg stoppede
ikke på grund af uddannelse, men
fordi jeg simpelthen ikke kunne
holde til det mere hverken fysisk
eller mentalt. Det skyldtes ikke
konkurrencerne, men politik, polemik
og mangel på indflydelse i forhold til
egen rokarriere, hvor vi var mast ned
i nogle bestemte rammer. Derfor tror
jeg på, at medindflydelse på egen
karriere er vigtig for at lykkes med at
skabe roere med lyst til mange OLcyklusser.”
Mental udstrækning
Går vi helt ned i detaljen for at
se, hvad der foregår af nye ting i

Mette Dyrlund fra DSR bliver som ny udviklingskoordinator i Kraftcenter København en vigtig
del af det nye setup i Danmarks Rocenter under Thor Juul Kristensens ledelse. Her fanget under
vægttræning, kort tid efter at hun var blevet ansat i det, hun selv kalder sit drømmejob.

tirsdagsspisning, hvor roerne laver
mad sammen. Her får de nogle
gode samtaler med hinanden på
tværs af hold og køn, og det skulle
gerne give masser af compassion.
Psykolog Anders Bendixen deltager
også i den uformelle snak. De spiser
sammen, og bagefter har de fulgt
forskellige psykologiske øvelser/
teorier og er blevet undervist i
omkring to timer. Overskriften har
været ”Psykologisk fleksibilitet”, altså
evnen til at kunne strække sig, når
noget bliver hårdt, så du ikke får en
”fibersprængning i hovedet”. Så du
er bedre i stand til at favne det at
være i et præstationsmiljø og kan
tilpasse dig de mennesker, der er
omkring dig, uden at behøve at gå på
kompromis med dine egne værdier,”
afslører Thor.
Hver enkelt har således formuleret
sine egne værdier og sat dem på en
fælles liste, så de bliver i stand til at
navigere mellem egne og hinandens
værdier.

Åbne træningslejre
Derudover har Thor ønsket, at flere
skulle med på træningslejr. Derfor
har omkring 20 roere været med i
Portugal. Tidligere har det primært
været satsningsbådene, der er taget
af sted.
”Det har været en investering at
åbne træningslejrene. Hvis nogle af
roerne ikke er på en satsningsbåd
efter første træningslejr, kan de
komme med på anden træningslejr
med et tilskud fra deres egen roklub.
Jeg har kun fået positiv respons fra
roere og klubber om dette tiltag.
Når vi inviterer roere ind i DRC efter
testregattaen, skal du som roer
gerne komme tæt på den gruppe,
du er inviteret ind i. Alle roere, vi
inviterer ind i DRC, bør opleve at
komme med på træningslejre, hvor
de hjælpes og får mærket, hvilke
arbejdskrav der stilles, hvad de skal
kunne absorbere af træning og
stifter bekendtskab med trænernes
tekniske fokus”.

DSR-roerne Astrid Steensberg (tv) og Nikoline Laidlaw er begge kommet
på satsningsbådene W2- og W4-. Sofie Vikkelsøe er også med i teamet.
* https://roning.dk/nyheder/mangel-paa-rollemodeller-kan-blive-stor-udfordring-for-danske-ol-droemme/
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TUNNELSYN
Nordhavnstunnelprojektet –
what’s in it for us?

Af Gunvor Bjerre/Foto Lena Baden

Var du glad for at se det grønne
areal ud for roklubberne
blive ryddet for containere og
tungt byggemateriel? Og at
afspærringerne på Strandvænget
blev fjernet, så trafikken igen blev
overskuelig?
Så er det kun en ”stakåndet
glæde”, som man siger. For næppe
er hele Nordhavnsvejsprojektet
med forskellige afkørsler bl.a. til
motorvejen ved Ryparken afsluttet,
før et nyt kæmpeprojekt går i gang:
Nordhavnstunnellen.
Lange udsigter
Dette byggeri skal etablere en
1,4 km lang tunnel, der skal gå
under lystbådehavnen, under

12
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Kalkbrænderiløbet og komme op
igen ved Kattegatvej i det store nye
Nordhavnsbyggeri, hvor man længe
har været i gang med at anlægge
en helt ny bydel til mange tusind
københavnere.
Det er meningen, at den tunge trafik
til Nordhavnsbebyggelsen skal ledes
gennem denne tunnel, ca. 8.500
biler i døgnet. Derved bliver det
øvrige Østerbro aflastet for hele
denne trafik.
Vi kan se frem til et langvarigt
byggeprojekt, der i princippet
skal afsluttes sidst i 2027, men
med erfaringerne fra andre store
anlægsarbejder (vi nævner i flæng
metrobyggeriet, DR-byen, Niels

Bohr) skal vi nok lægge et år eller to
ekstra til.
Projektet har længe været på
tegnebrættet, men NU går det i gang.
3,4 milliarder skattekroner kastes der
efter det.
What’s in it for us?
Hvad betyder det for os i
roklubberne? Og for lystbådene?
Begge grupper er blevet hørt i
opstartsfasen af projektet, for
tænk, hvis vores udsejling gennem
Kalkbrænderiløbet bliver spærret i
mange, mange år???
Roklubberne har forhandlet sig
frem til, at der altid vil være en
gennemsejling for robåde – undtagen

i en periode på 2-3 måneder. Og
de har lovet, at disse 2-3 måneder
vil blive i vinterperioden, hvor vi
alligevel ikke ror ud. Så må vi håbe,
at deres planlægning holder stik med
løfterne!
For lystbådenes vedkommende
flytter man ca. halvdelen af de
omkring 1.500 både, der ligger
fortøjet, til et nyt område ved
Færgehavn Nord.

bliver igen afspærret i den ene ende,
så trafikken bliver tosporet. Og
skråparkeringspladserne bliver til
vinkelrette pladser med parkering
for 19 biler. Der bliver ikke plads til
parkering langs kantstenen. Så det
er bare op på cyklen og lade bilen
stå. Der er forslag om at indføre 3
timers parkering, så man undgår de
folk, der i dag arbejder i byen og her
finder en gratis parkeringsplads.

Lyskryds og 19 parkeringspladser
Vi kommer snart til at mærke det. For
vores lille blindtarm af Strandvænget

For sikkert at kunne afvikle den
forholdsvise intense og tunge
arbejdstrafik, blandet med cykler

og personbiler, der alle skal ind og
ud ad vores lille vej, så bliver der
oprettet et trafiklys ved indkørslen.
Dette vil sikkert glæde mange, der i
lange minutter ellers har siddet på
spring i bilerne og på cyklerne for
at finde et lillebitte hul i den intense
trafik, der suser forbi på vej ind til
og ud af byen.
Det skal nok blive godt engang –
men først skal vi liiiige gå grueligt
meget igennem.
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KAN EN 5-2
TRÆNINGSFILOSOFI
FUNGERE
I RONING?

DSR’S VENNER FOR HØJESTERET
Af Jan Cederkvist
Klubbens støtteforening DSR’s
venner tog i foråret initiativ
til flere gode foredragsaftener
i klubben for at skabe mere
liv i foreningen. Derfor var
vennerne inviteret til foredrag og
rundvisning i Højesteret den 24.
februar, hvor alle de 30 mulige
pladser blev revet væk.
Deltagerne blev venligt modtaget ved
hovedindgangen af deres kyndige
rundviser højesteretsdommer Dr.
Jur. Jens Peter Christensen, som er
kendt af mange i DSR, da han har en
lang historie på flere planer i DSR’s
organisation. Han er også kendt
for at have været en ung lovende
kaproer fra Skive Roklub og senere
Aarhus Roklub. Nu ror han mest
kajak i en klub nord for Hellerup.
Jens Peter fik taget et gruppebillede
af de fremmødte foran indgangen
til Højesteret i Prins Jørgens
gård, hvorefter de blev bænket i
Højesterets ældre retssal. De fik et
godt og levende foredrag både om
Højesterets historie, Højesterets
bygninger, dens placering i det
danske retssystem, dommernes

forskellige beklædningsgenstande,
samt et indblik i hvordan en
højesteretsdommer arbejder og
hvilke typer sager der kommer for
Højesteret.

dom. Man kunne umiddelbart
foranlediges til at tro, at det er de
yngste dommere, der udfører det
hårde arbejde, men det er helt
sikkert en misforståelse.

Det hele blev fortalt med den
knastørre humor, som dee, der
har kendt Jens Peter i flere år, er
bekendte med. Efter foredraget var
der rundvisning i Højesterets flotte
lokaler, hvor gæsterne blandt andet
så den anden og nyere af de to
retssale, biblioteket mødelokalerne
og dommernes kontorer.

For DSR’s venner var det en meget
udbytterig eftermiddag, så tak til
både Jens Peter og vennerne for at
bringe det i stand.

Hvis du vil vide mere om Højesteret,
anbefaler Jan Cederquist at gå
ind på hjemmesiden https://
domstol.dk/hoejesteret/ , hvor
du kanaf
blive
Af Bente kjøller/ Tegning
Peterendnu
Munch klogere
Jens Peter berettede også om,
vedrørende Højesteret og også læse
hvilke typer sager der kommer
domsafsigelserne fra Højesteret. Hvis
for højesteret, hvordan sagerne
du er endnu mere interesseret, er
behandles og hvorledes voteringen
der også en afgørelsesdatabase, man
foregår. Der er 18 dommere i
kan søge i. Det giver et godt indblik i
højesteret og i de fleste almindelige
hvor forskelligartede de sager er, der
sager deltager fem dommere og
kommer for Højesteret. De er ikke
i principielle sager syv eller flere
lige farverige alle sammen, men det
dommere.
er godt at blive klogere på.
En ting, der er bemærkelsesværdig,
er voteringsrækkefølgen, hvor det
altid er dommeren med lavest
anciennitet, der voterer først i en
sag og skriver udkast til den endelige

Om DSR’s venner
Læs om foreningen her: http://www.
brclausen.dk/dsrven/dsrforside.html

*

Olympisk mester i speedskating, Nils van der Poel, træner
kun fem dage om ugen og holder helt pause i to dage – og
kun de distancer, han skal blive god til.
Af Regitze Siggaard, tidl. verdensmester i LW2X og medlem af DSR

”Verden, som vi har skabt
den, er et produkt af vores
tankeprocesser. Den kan
ikke ændres uden af ændre
vores tænkning,” sagde
videnskabsmanden Albert
Einstein.
Netop dette fik mig til at tænke
over, hvordan roning kan lade sig
inspirere af andre atleter til at opnå
topresultater. Jeg fik mulighed for at
læse om succesen bag den dobbelte
olympiske mester i speedskating fra
OL i Beijing 2022, 25-årige Nils Van
der Poel fra Sverige. Det gav mig
tanker, om mon hans metoder kan
inspirere eliten indenfor rosport?
Hans træningsprincipper var baseret
på et princip om 5 dages træning
og 2 dages restitution og hvile. Men
den måde, han trænede op til OL, er
yderst interessant. Grundlæggende
var hans og hans træners afsæt, at
han udelukkende trænede det, han

14
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Billede tv: Højesteretsdommer Jens Peter Christensen fortæller
om dagligdagen i rigets øverste retsinstans. Billede th: Før
sin rundvisning i huset forevigede han sine gæster fra DSR’s
venner foran domhuset

skulle blive god til og ikke brugte
tiden på anden træning.
Så hans træning bestod i at køre
så mange runder på isbanen på de
30 sekunder, som er den tid, der
giver rekorder, når han trænede,
mens opvarmning var på cykel. I
weekenden koblede han fuldstændig
af og restituerede maximalt.
Resultatet var, at han præsterede
og kunne sætte sig mentalt op til
træningen, når han vidste, at han
havde to fulde dage til at komme
sig i. Ydermere trænede han kun sin
konkurrencedistance, og han gjorde
det hele alene på banen!

Og hvad har det med roning at gøre?
Tja, det er spændende at udfordre
tanken om, hvad det kræver at komme
helt til tops. Og interessant, hvordan
man kan forene mange timers træning
og samtidig sikre maximal restitution.
For hvis det er rigtig godt til restitution,
kan man også lægge mange intense
timers træning på vandet.
Så det kan være, at vi ser kaproere
udelukkende træne 2.000 m på
Bagsværd sø op til VM og OL i
fremtiden – hvem ved?
Er du nysgerrig efter at læse mere om
Nils Van der Poels træning, så brug
dette link* Howtoskatea10k.pdf

Man skal nok være bygget af et
særligt ”stof” for at kunne udholde
denne træningsform, men han
beskriver, at han gennem sine
weekender kunne opretholdte et
helt almindeligt liv udenfor sporten,
og det gjorde, at han kunne komme
godt igennem de svære perioder.

* https://www.howtoskate.se/_files/ugd/e11bfe_b783631375f543248e271f440bcd45c5.pdf
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ROSKILDE ROKLUB – EN
KLUB MED SELVTILLIDEN
I ORDEN OG NOGET
AT HAVE DEN I
Formand for Roskilde Roklub, Bo Kaliszan, står foran mindet om en olympisk guldmedalje i M2+ i London 1948. Til højre ses træningsfaciliteter i
klubben, der slår både DSR’s og Danmarks Rostadions træningslokaler med en længde eller to.

Af Antonie Lauritzen/ Foto Peter Munch

Vi bevæger os lidt længere ud
i periferien i fortællingen om
roklubberne omkring DSR. Denne
gang er vi nået til Roskilde.
Roskilde. Kongeby med fjord,
vikingeskibe, domkirke og ikke
mindst en roklub. Stedet emmer
af historie. Vores historie og
Danmarks historie. Fra 1. salen i
det imponerende klubhus fortaber
blikket sig i udsigten ud over rovandet og skjoldungernes land.
Fortiden trænger sig på, forklædt
som nutid.
Udefra fremstår klubhuset ganske
ydmygt for enden af en lukket
vej. Parkeringspladser er ikke det
første, man har tænkt på i anlægs-

og planlægningen, men de fleste
medlemmer cykler vel også til og fra?
Klubformand Bo Kaliszan kaster bilen
ind på en ledig og umarkeret plet
og byder os velkommen til Roskilde
Roklub. Vi, fotograf og skribent, får
en rundvisning. Det er så her, det
bliver imponerende. Sikke et sted!

16
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Træningsfaciliteter, bådhal, klubsal,
rovand, udsigt. Er der overhovedet
nogen sure medlemmer her i
Roskilde Roklub? Det kan der da
ikke være under disse zen-lignende
forhold?
Det er da også en ret glad (og
stolt) formand, som ivrigt og gerne
fortæller, men da det kun er en
lille bitte artikel og ikke en hel bog,
der skal skrives om klubben, må vi
begrænse os til cremen af cremen
af Roskilde Roklub (RR). Og det er
ungdommen.
Man skal selv have været der
Frivillighed går hånd i hånd med
professionalisme. Der bliver satset
i stor stil på ungdommen her på
stedet, men det
pointeres, at det ikke
sker på bekostning af
klubbens øvrige tilbud
til medlemmerne.
Satsningen på
ungdomsområdet har
helt sin egen plads i
klublivet, og forestås
med hjælp fra frivillige
klubmedlemmer
og professionelle
ansatte.
Frivilligheden forudsætter at man
kender til klubarbejdet og yder en
indsats med sin viden om rosport og
klubliv. Den professionelle del angår
især engagementet med kompetente
trænere, som er i stand til at
varetage arbejdet med træningen
af de unge, og som går i tråd med

Dansk Forening for Rosports (DFfR)
anbefalinger for fremme af rosport
og Danmarks Rocenters (DRC)
foreskrifter for fremme af kaproning
på landsholdsplan. For Roskilde
Roklub er samarbejdet med DFfR
og DRC så integreret og vigtig en del
af klubbens kaproningsafdeling, at
vejen til landsholdet forekommer –
hvis ikke helt, så noget nær snorlige

”Vi vil gerne have de
unge herned i klubben,
og vi vil også gerne vise
kommunen, hvad vi
kan som roklub.”
for den roer, som satser på det.
Man har så at sige lært fra barn- og
ungdomsben, hvad der kræves,
for at blive en del af elitesport på
internationalt plan.
Bo pointerer vigtigheden af at
have tidligere landsholdskaproere,
og meget gerne medaljetagere,
tilknyttet som trænere af den simple
grund, at de har selv været der. De
kender rumlen, og de ved, hvad der
skal til for at nå langt. Det er selvsagt
en ubetinget fordel for en ung
kaproer med medaljedrømme med
en rollemodel lige ved åren. RR har
da også nogle stykker af de gode at
tage af, både på herre og damesiden.
OL for skoleelever
Et forestående samarbejdskoncept/
aftale med kommuneskolerne i
Roskilde, hvor rosport kommer på

skoleskemaet som et valgfag på linje
med basket, svømning eller bold,
er nu så fremskredent, at klubben
har allokeret resurser til at realisere
klubbens andel af en aftale. Der
er ansat en udviklingskoordinator
til at forestå opgaven med at få
aftalen i hus ved at koordinere
muligheder og logistiske opgaver
med lærerne, skabe kontinuitet
og løse de administrative opgaver
forbundet hermed. En anden del af
konceptet er at ansætte trænere til
undervisning af de unge mennesker.
”Vi vil gerne have de unge mennesker
her ned i klubben, og vi vil også
gerne vise kommunen, hvad vi kan
som roklub. Vi har været med i
Skole OL (lige før Corona) som er
arrangeret af DIF og hvortil DFfR har
lavet et rigtig fint materiale. Skole OL
foregår i romaskiner. Til at løse den
opgave for os, hentede vi Andreas
Yde (tidligere kaproer fra RR) ind og
stå for samarbejdet med skolerne,
og for at få eleverne gennem
konkurrenceforløbet. Et samarbejde
der strakte sig over fem uger og
omfattede ca. 600 elever fra 7. og 8.

klasse fra fire skoler, der kom ned i
klubben hvor de modtog træning i
ergometer med mere,” siger Bo.
Hov! Hold nu lige lidt…
600 skoleelever i deres værste alder
ror ergometer nede i klubben. Hva’
med de af klubbens medlemmer,
som sætter pris på en gang
formiddagsroning i fred og ro?
Skal de varyler nu forstyrre det
hele? Hertil skal siges: Klar, saglig
og ærlig information er vejen frem
til forståelse for et projekt: Vi gør
det her, fordi det er en prioritet for
klubben, og fordi vi gerne vil give
noget tilbage til kommunen for
de midler, vi modtager fra dem.
Det kunne ”man” i den berørte
medlemsskare godt se fornuften
i. Roskilde Roklub har fået et løft
opad ikke kun økonomisk, men også
prestigemæssigt.
Kæmpe succes
Forløbet med Skole OL var en stor
succes og medførte henvendelser fra
flere skoler, som efter genåbningen
efter Corona-nedlukningerne,
spurgte ind til, hvornår de kunne

komme ned i klubben igen.
”Så vi er i gang med et nyt forløb af
skole OL,” fortæller den energiske
formand.
Og, som før fortalt, vil klubben gerne
lidt mere af det gode samarbejde
med kommunens skoler. Det kræver
en fastansat med fokus på det
arbejde. Udgangspunktet for Skole
OL er taget i DFfR’s ungdomsprojekt
Attention! Go! fra 2019. Det er en af
de opgaver, som Bo Kaliszan som
nyslået medlem af hovedbestyrelsen
har tænkt sig at arbejde videre med.
Fremtiden staves UNG
Bo fortæller, at Roskilde Roklub
satser på ungdommen for
overhovedet at overleve – ikke bare
som kaproningsklub – men som
roklub i det hele taget. Derfor har
klubben også erkendt, at frivilligt
arbejde er rigtig godt, men det må
suppleres med lønnet arbejde for
at få mest ud af indsatsen. Dels
for at de frivillige ikke løber sur i
opgaverne, og dels for at styrke de
fælles kompetencer.
Pengene findes hos sponsorer og
en velvillig kommune, som godt kan
se fidusen i at have veloplagte og
glade elever i klasserne. Og hvilken
sponsor vil ikke gerne være en del
af en succes? Det er der mange,
der vil, kan vi se på de to fyldte
sponsorsøjler, som står ved siden af
indgangsdøren til klubhuset.
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HJELMSJÖ - EN AF DSR’S
POPULÆRE LEJRAKTIVITETER
To uger i skøn svensk natur med en sø,
der er en drøm at ro på.

Standerhejsningen er en meget fasttømret (familie-)tradition
med båddåb og sang fra Studentersangerne.

En stærk profil
på alle måder.
Irena Tanska
er trofast
deltager i
DSR’s små
og store
begivenheder.

Tekst og foto af Lars Bundesen

En af DSR’s meget populære
aktiviteter gennem nu godt 30 år er
scullertræningslejren ved Hjelmsjön
uden for Örkelljunga i Skåne, ca.
50 km fra Helsingborg. Initiativet
til denne aktivitet blev taget af
nu afdøde mangeårige kaproer,
scullerinstruktør og husforvalter
Mogens Haut.
I år er lejren fra 18. juli til 31. juli. Her
kan man træne scullerroning på en
to kilometer lang sø med seks baner,
hvor man kan ro under betryggende
forhold uden at møde modroende.
Så der er fine muligheder for at
prøve kræfter med single- og
doublesculler, firer og otter, samt
kajakker, også polokajak.
Basis for lejren er Skånes
Roddförbunds klubhus med vist ca.
25 sovepladser foruden køkken, stue,
bade- og omklædningsfaciliteter m.v.
Mange vælger at overnatte i telt på
området.

I 2021 var den første uge – så vidt
jeg er orienteret – mest præget af
yngre medlemmer, der foruden
at yde en stor træningsindsats i
bådene også forstod at feste om
aftenen, mens den anden uge – hvor
jeg deltog - mest havde deltagelse
af mere modne medlemmer og
børnefamilier, hvoraf mange har
deltaget i årevis. Mon ikke, det bliver
nogenlunde det samme i år?
Dejligt, at lejren kan tilgodese flere
grupper.
Lejrens drift kræver, at deltagerne
gør en daglig tjans. Det kan være
madlavning, indkøb, opvask eller
rengøring.
Til nye DSR-medlemmer kan man
kun anbefale, at de deltager nogle
dage på Hjelmsjö-lejren og prøver
kræfter med scullerne og måske
også kajakker. Det er en god
mulighed for at prøve de hurtige

bådtyper, som man normalt ikke
lige kan prøve i Svanemøllehavnen.
Desuden kan man udvide sit netværk
i klubben. Men pas på! Det kan let
medføre, at du deltager år efter år,
som undertegnede, der nok har
været med mindst 20 gange siden
begyndelsen af 1990’erne.
Stor tak til Hjelmsjö-juntaen
(arrangørerne), pt. Christian Grønne
og Laurits Rauer Nielsen for den
store indsats med at arrangere
og afvikle lejren. Det forlyder, at
juntaen efterlyser forstærkning til
at hjælpe med at afvikle dette års
lejr. Den efterlysning være hermed
videregivet.
Det forlyder, at den første uge og
midterste weekend er udsolgt, men
der skulle stadig være mulighed for
deltagelse i uge to. Så vi ses måske
på Hjelmsjölejren i juli måned?

Nedenfor tv. er Paul Brüniche-Olsen røget i vandet i Hjelmsjö, da hans scullerkundskaber efter års pause ikke længere sad helt i skabet.
Th. Lejren i Hjelmsjö tiltrækker roere og familier i alle aldre.
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Foto Lena Baden

Den nye 4- Copenhagen blev døbt af tidligere stjernetræner Leif Mikkelsen,
som nogle måske husker fra mændenes gyldne håndboldår i 80’erne.
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HAN HAR OPLEVET
HALVDELEN AF KLUBBENS
HISTORIE

”Røde” på 96 år er klubbens ældste medlem. I 2022 er det 75 år siden,
han meldte sig ind i DSR – to år efter 2. Verdenskrigs afslutning.
Tekst og foto af Gunvor Bjerre

Hårfarven er der endnu, selv om
den måske er lidt falmet og lyset i
øjnene også. ”Røde” lever stadig op
til sit øge- eller kælenavn - alt efter
hvordan man ser på det.
Men egentlig hedder han Poul Erik
Birk Jakobsen – og han er klubbens
ældste medlem. Faktisk har han 75års jubilæum her i år.
Da vi skrev det under rubrikken
Jubilæer i sidste nummer af bladet,
troede vi egentlig, at det var en
fejl. Et medlemskab, der ved en
fejltagelse ikke var blevet slettet. Men
den er god nok!
Derfor er formand Kasper og jeg
taget ud for at besøge ham i hans
hyggelige beskyttede bolig i Lyngby
og få en snak om livet som roer og
orienteringsløber i DSR i mere end
en menneskealder.
O-løb som 92-årig
Han har forberedt vores komme.
Mellem pilleæsker og kaffekopper på
spisebordet ligger stabler af gamle
sort/hvide fotos af roere i forskellige
bådtyper, gamle udgaver af O-Posten
(orienteringsløber-bladet), scrapbøger med gulnede avisudklip om
glorværdige sejre både som roer og
som o-løber.
Og dem, sejre, er der mange af. Den
sidste var en DM-medalje i O-løb i
90+-klassen! Det er 3 år siden.

Formanden havde en gave med: en sølvnøglering fra 150-års jubilæet.
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Og stod det til ham, så stillede han
gerne op igen i 95+. Men dels er der
ikke andre, der kan stille op i den
klasse, dels er benene ikke, hvad
de har været. Slut med at spurte
gennem uvejsomt terræn med våde
sko plus et kompas og et kort i

hånden. Nu må der en stok til for at
komme rundt i den lille lejlighed.
Fælles passion
Det er ikke længe siden, han og hans
kone Bodil flyttede fra sommerhuset
i Rågeleje hertil, efter at hun fik en
hjerneblødning. ”Ja, jeg må ringe til
mine døtre for at spørge, hvor de har
lagt den gode the”, siger han.
Men de fik ikke megen tid sammen
her. Bodil døde kort efter at de
var flyttet ind, og sorgen sidder
stadig i øjnene, når han snakker om
hende. ”Hun var en meget dygtig
orienteringsløber,” siger han og
viser et nummer af O-posten fra
1964, hvor parret er fotograferet til
forsiden, hun med et nyvundet DM,
han med et forbundsmesterskab.
”Hun var også med i Damernes
roklub. De vandt alt!”
På kommoden står der 12 små
elefanter i forskellig stil. ”Det er
kærlighedserklæringer”, siger han.
”Jeg købte én til Bodil hver måned i
det første år, vi kendte hinanden.”
Han viser også et ungdomsbillede
af en meget smuk Bodil. ”Jeg kan
ikke forstå, at du kan falde for sådan
en grimrian som mig”, sagde han

Det var ham, der tog
initiativ til, at der blev
lagt varmt vand ind
i huset. Med andre
kaproere skillingede
han sammen.
engang til hende – hvortil Bodil
svarede: ”Jeg har altid elsket grimme
mænd”.
3 slag med spanskrøret
Entusiasmen omkring
orienteringsløb havde de tilfælles,
men det var roningen, der fik Røde
ind i DSR.
Han gik på Sorø akademi i
gymnasiet – hvor han bl.a. som 19årig fik med spanskrøret (!), men i
gymnastiktimerne roede de i Sorø
Roklub, og dér fik han smag for
sporten. Da han senere lå på Holmen
som marinesoldat, fik hans bror
ham ind i DSR i 1947. Her startede
han allerede i 1949 som kaproer i en

junior-otter og vandt sit første – men
langtfra sidste mesterskab. Det blev
til mange i årenes løb. Ikke mindst i
universitetsmatcherne. Pokalen kan
stadig ses i klubbens præmieskab.
Milde gaver
Røde fik også Sejrsmasten – faktisk
har han fået den hele to gange, først
som junior-otter, siden som ”sig
selv”. DIF’s æresnål kan han også
fremvise.
Vores formand har taget lidt gaver
med til ham: to tykke jubilæums
årbøger, hvor hele klubbens historie
er nedfældet – og én af de små
forsølvede nøgleringe, som blev lavet
i forbindelse
med klubbens
150-års
jubilæum.
Det bliver han
meget glad
for.

med idræt at gøre”, tænkte Røde,
men ville da godt give det en chance.
Han fik 5 minutters instruktion i
kompasgang – og kastede sig så ud
på en 6 km’s rute, der varede 3½
time. Og så var han solgt. ”Det var
jo en idræt”, siger han med lysende
øjne. Senere blev han formand for
Dansk Orienteringsforbund. I mange
år kombinerede han orientering
om vinteren med roning om
sommeren, men efterhånden tog
orienteringsløbene over.
Våde poster
Han finder en gammel logbog
fra 1957 frem i bunkerne på

Varmt vand i
klubben
Udover at
være aktiv
som kaproer,
Røde kommer ikke meget i klubben mere. Han holder sig orienteret om
har han
klublivet gennem klubbladet.
også siddet
spisebordet, hvor hvert løb er
med i utallige faglige udvalg i
dokumenteret med sirlig håndskrift
årenes løb, både i klubben, i DFfR
og kort over ruterne. Nuværende
og i Orienteringsforbundet. Hvis
orienteringsløbere i DSR kan berette
man spørger ham, hvilke udvalg og
om et løb med såkaldte ”våde
bestyrelser, han IKKE har været med
poster”. Ved én af posterne hang en
i, svarer han ”Ridefor bundet”. Dér
flaske whisky, som man kunne tage
var hans bror nemlig formand.
en slurk af – men Røde drak hele
resten af flasken – og pissede i den i
En sand ildsjæl, kan man vist
stedet!!! Den historie er han ikke så
roligt sige. Når vi i dag lukker op
stolt over at blive mindet om!
for bruseren og forventer, at der
selvfølgelig kommer varmt vand
Tilknytning
ud – ja, så kan vi takke Røde for, at
Røde er livsvarigt medlem af DSR.
der også gør det. Det var ham, der
Han har været medlem i næsten
tog initiativ til, at der blev lagt varmt
halvdelen af klubbens historie. Men
vand ind i huset. Sammen med andre
selv om han ikke længere er aktiv
kaproere skillingede de sammen –
og stort set ikke kender nogen i
og klubbens daværende formand:
klubben mere, så læser han med stor
Gudmund Schack sagde ”Bare gå i
interesse vores klubblad. ”Der holder
gang”. Tak for det, Røde!
jeg mig orienteret og følger med. Det
er en slags tilknytningsbånd”, siger
Er det en idræt?
han.
Men hvornår kom orienteringsløbene
ind i hans liv? Da han i 1951 kom
Nok kan denne trofaste 96-årige
hjem fra et Europamesterskab
klubkammerat ikke spurte rundt
i roning, mødte han Robert
i skovbunden eller sætte af til et
Christiansen, en dedikeret
kraftigt rotag, men hovedet er der
orienteringsløber. ”Røde, du skal da
ikke noget i vejen med.
prøve at løbe”. ”Åh, har det noget
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KALENDER 2022

BESTYRELSE & UDVALG

		

TJEK HJEMMESIDEN
FOR AFLYSNINGER
OG ÆNDRINGER

MAJ
13. & 14. Lørdag - Bededagsferien
13.
Lørdag
21.
Lørdag
21.+28.
Lørdage
26.
Kr. Himmelfart
26.
Kr. Himmelfart
25.-29.
Onsdag-søndag
			

Langtur til Sakskøbing over Femø, Fejø og Askø
Løvspringstur fra Lyngby
Endags langtur i Helsingør – vi runder Kronborg
1. sal udlejet
Åbent hus, Vandfestival i Svanemøllen
Kredstur til Struckmandsparken
Langtur på Flensborg Fjord & Roregatta
i Flensborg

JUNI
		
Fastsættes senere
			
3.
Fredag
4.-5.
Pinseferie
10.
Fredag
11.
Lørdag
11.-19.
Hele ugen fra lørdag til søndag
18.
Lørdag
23.
Torsdag
24.-26.
Fredag-søndag

Tur til Flakfortet
Se nyhedsmail, Groupcare eller Facebook
Grillaften - tjek Groupcare eller Facebook
Langtur fra Nyborg til Kerteminde
Grillaften - tjek Groupcare eller Facebook
1. sal udlejet
Langtur til Dalsland Kanaler i Sverige
Forårs-/Sommerfest
Sankt Hans med jazzmusik
1. sal udlejet

JULI
9.-17
18.-31.

Hele ugen fra lørdag til søndag
Uge 29 og 30

Formand
Kasper Haagensen
4083 5535
formand@
danskestudentersroklub.dk

Instruktionsrochef
Simone Krog Christensen
6169 7043
instruktion@
danskestudentersroklub.dk

Kasserer
Johan Frydendahl
2278 9917
kasserer@
danskestudentersroklub.dk

Kajakrochef
Jesper Millung
4050 0850
kajak@
danskestudentersroklub.dk

Sekretær
Marie Erika Busch
2463 1681
sekretaer@
danskestudentersroklub.dk

Materielforvalter
Ledig
materiel@
danskestudentersroklub.dk

Andre funktioner & udvalg

Langtur på Lillebælt, Kolding-Haderslev
Hjelmsjö rolejr – tjek Groupcare og Facebook

Husforvalter
Hans Søndergaard
2728 1191
husforvalter@
danskestudentersroklub.dk

Kontingentkasserer
Bente Kjøller
kontingent@
danskestudentersroklub.dk

Motionsrochef
Lone Haulund Christensen
motion@
danskestudentersroklub.dk

Barudvalg
Ane Yde Skaksen
2616 8050
baren@
danskestudentersroklub.dk

Kaproningschef
Mark Strange Hartsteen
3123 9721
kaproning@
danskestudentersroklub.dk

Tøjudvalg
Andreas Sloth
toejudvalg@
danskestudentersroklub.dk

Sportsrochef
Emma Rue Moos
sport@
danskestudentersroklub.dk

Orienteringssektion
Formand
Ronald Clausen
4588 5886
ronald@brclausen.dk

AUGUST
Fastsættes senere
3./10./24. Lørdage
27.
Lørdag
		
SEPTEMBER
Fastsættes senere
5.-7.
Fredag-søndag
5.
Mandag
3.+10.+24. Lørdage
OKTOBER
29.
Lørdag
30.
Søndag

Kaninlangtur i august eller september
1. sal udlejet
Kanindåb og fest

Langtur til Berlin - tjek nyhedsmail
1. sal udlejet
Svanemøllematch
1. sal udlejet

Store Oprydningsdag
Standerstrygning

Langtursrochef
Niels Bak Henriksen
2639 0625
langtur@
danskestudentersroklub.dk

MEDLEMSJUBILÆER
25 ÅR:
Peter Lüppert Jensen
Laurits Rauer Nielsen
Jesper Gjedde

4.6.
20.8.
5.9.

40 ÅR:
Anette Lunde Hansen
Lars Nielsen
Else Marie Bjørnsen
Hanne Petersen Refslund
Birgitte Dath

1.6.
1.7.
1.8.
1.8.
1.9.

50 ÅR:
Finn Gamel Christensen

18.7.

Danske Studenters Roklub
Strandvænget 55
2100 København Ø
Hjemmeside:
www.danskestudentersroklub.dk

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

Bagside:
Båden, der
blev døbt
Copenhagen under
standerhejsningen
Foto Lena Baden

Bankkonto i Danske Bank:
1551-4330162813
Girokonto:
500 34 66

Af Birgitte Wraae Frydendahl m.fl.
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