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5-DAGES TRÆNINGSUGE 
HAR EN HØJ PRIS
Olympisk roer Lærke  
Rasmussen forholder sig til  
træningsrytmer og -intensitet

DSR ER LANGTIDSHOLDBAR
Peter Jesgaard taler om roklub-
bens værdier, der for ham har 
holdt i 60 år

DANMARKS ROSTADION 
– HVOR STÅR VI? 
Vores formand har besøgt  
Kultur- og Fritidsborgmester  
Mia Nyegaard 

NØGLEN TIL SUCCES
Det er lykkedes Holstebro 
Roklub at rekruttere mange 
unge, kommende talenter
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derfor

Forside: Der er trængsel i vores kanal. Det 
gælder om at se sig for, når vi ror ud.
Foto Lena Baden
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Statistikken taler sit tydelige 
sprog: For perioden 1.9.2021 til 
7.9.2022 har 158 meldt sig ind, og 
259 har meldt sig ud. Fordelt på 
aldersgrupper har 118 over 25 år 
meldt sig ind og 169 udmeldt sig. 
Mellem 20 og 25 år taler vi om 30 
indmeldte og 46 udmeldte. (Pas-
sive og nye under 20 år er ikke 
medregnet i de her nævnte tal). 

Af de udmeldte har 107 meldt sig 
ud inden for det første år, heraf 61 
indenfor de første 6 mdr. 

Med andre ord er kun 51 indmeldte i 
perioden stadig medlemmer. 

Er disse tal tilfredsstillende for klub-
ben? Noget kunne tyde på, at DSR 
ikke kan honorere de forventninger, 
som mange nye medlemmer kom-
mer til klubben med. 

Der lægges megen ihærdighed i at 
forsøge at inkludere de nye medlem-
mer i klubben. I den bedste mening 
er der særlige tilbud for nye roere, 

DE KOMMER OG GÅR, HVEM BESTÅR…

Indmeldelse 
Indmeldelse sker lettest ved at ud-
fylde den elektroniske formular på 
klubbens hjemmeside (www.Dan-
skeStudentersRoklub.dk) eller ved at 
udfylde og indbetale et indmeldelses-
girokort. Indmeldelsesgirokortet kan 
findes på kontorets dør i bådhallen. 
Indbetalingen dækker de tre første 
måneders kontingent. 

Adgang til klubben 
Adgang til klubben sker ved hjælp af 
en elektronisk ”nøglebrik”. Nøglebrik-
ken fås ved at skrive til brikogskab@
gmail.com og oplyse medlemsnum-
mer og navn. Samtidig indbetales 
depositum, kr. 200,- på reg. nr. 3219, 
konto nr. 3219944128. Når deposi-
tum er modtaget, gøres brikken klar, 
og du får besked på mail om afhent-
ning.

Kontingent 
Kontingent opkræves kvartalsvis for-
ud via giro eller betalingsservice. Ved 
overskridelse af betalingsfristen på-
lægges et gebyr på 25 kr. pr. rykker. 
Hvis rykker krydser forsinket indbe-
taling, kan der ses bort fra rykkeren, 
men gebyret vil blive opkrævet det 
følgende kvartal. Kontingentet er 
780 kr. pr. kvartal. Medlemmer i 
aldersgruppen 20 - 24 år betaler 520 
kr. pr. kvartal. Det første kvartals 
kontingent er dog 780 kr. Forskellen 
260 kr. modregnes ved det følgende 
kvartals opkrævning.

Adresseændring 
Adresseændring: Henvendelser om 
adresseændring og manglen de leve-
ring af bladet skal rettes til kontin-
gentkassereren på e-mail adressen: 
kon tingent@DanskeStudentersRo-
klub.dk

Udmeldelse 
Udmeldelse skal ske skriftligt til kon-
tingentkassereren, enten pr. brev til 
DSR eller pr. e-mail  til kontingent@
DanskeStudentersRoklub.dk. Ud-
meldelse skal ske med mindst 3 
dages varsel til den første dag i en 
kvartalsmåned (1/1, 1/4, 1/7 og 1/10). 
Genindmeldelse fra personer, der 
har udmeldt sig af klubben inden for 
de seneste 12 måneder, accepteres 
kun mod betaling af kontingent for 
perioden fra udmel delse til genind-
meldelsen. 

Peter Jelsgaard, tidligere international rodom-
mer og kaproer, er stadig medlem af DSR, 60 år 
efter indmeldelsen. Han mener, at værdierne i 
DSR har holdt hele vejen. Læs side 8.
Foto Lance Phillips

som har fået roret. Men desværre er 
der også relativt store begrænsnin-
ger i disse tilbud. Tilbuddet til de nye 
ses nemlig begrænset til roning om 
søndagen samt motions- og mor-
genroning (sic!). Så er der selvfølgelig 
alle tilbuddene på land, men vi er nu 
en gang en roklub!  

De nye roere er åbenbart ikke gode 
nok til ……… Ja, til hvad? Og hvornår 
er de gode nok? Skal de nye have 
endnu en underskrift på at være 
gode nok?  

Det kan ikke undre, at nye roere, 
som har fået roret, naturligvis ikke 
har en teknik, som er på højde med 
dem, som i længere tid har delta-
get i nogle af de tilbud, som bl.a. er 
begunstiget af at have en træner i 
motorbåd. 

Men jo længere vi udelukker nye 
roere fra nogle af de tilbud, som 
gælder alle andre, jo længere vil det 
vare, før de føler sig som en del af 
klubben, og jo større er risikoen for, 

at de hurtigt melder sig ud igen. På 
samme måde, som at man skal lære 
at køre bil, når man har fået sit køre-
kort, gælder reglen om, at øvelse gør 
mester, også for nye roere.  

GroupCare (GC), som jo er stedet, 
hvor man søger rotilbud, kan des-
værre med ovennævnte begræns-
ninger, af nye roere opfattes som 
forbeholdt de ”gamle”. 

Er man derimod ny og har fået at 
vide, at de tilbud, man det første år 
kan benytte sig af, kun er de ovenfor 
nævnte, er der nok mange, der vil 
holde sig tilbage fra at få det fulde 
udbytte af GC og - hvad værre er – af 
klubben. 

Vi skal derfor alvorligt vurdere, om 
DSR stadig er den bredt favnende 
klub med de bredt favnende tilbud, 
som den gerne ser sig selv som. 

Et forslag kunne være at indføre 
jævnligt over året ”kom-og-ønsk”-mø-
der med rocheferne (en ad gangen). 
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EN 5-DAGES TRÆNINGSUGE 
HAR EN HØJ PRIS

Dykker man ned i van der Poels  
træningsprogrammer, som vi 
beskrev i forrige blad, vil man 
imidlertid opdage, at de to dages 
frihed har en høj pris. 

Nemlig 25-33 timers træning på fem 
dage. Van der Poel deler sit år ind i 
tre sæsoner: Den aerobe træning (4 
måneder), syretræning (10 uger) og 
skøjtetræning. I den aerobe periode 
april-juli træner han fx 3x7 og 2x6 
timers cykling om ugen – altså 33 
timers cykling på fem dage.

”Jeg har haft nogle få uger, hvor jeg 
har trænet 30 timer om ugen. Det 
hang overhovedet ikke sammen for 
mig,” fortæller Lærke. 

”Vi kunne godt gøre som van der 
Poel, men det bliver svært at opret-
holde hans træningsmængde. Han 
laver nogle ret vilde og meget lange 
programmer. Jeg kunne godt cykle 
i fem timer om dagen. Det har vi fx 
gjort, når vi har været på cykeltræ-
ningslejr, men at have det program 
hver uge, det tror jeg er hårdt. Og 
for langt de fleste roere i Danmark 
ville det ikke være muligt, fordi de 
er afhængige af en indkomst som 
SU eller ved at arbejde.”

Lærke er ”in between” to olympi-
ske sæsoner. Hun var i Japan til 
OL i 2021 og besluttede at holde 
en pause. Corona og et lidt 
utilfredsstillende resultat i toer 
uden med Fie Udby gjorde et 
friår yderst tiltrængt. 

egentlig også bare overskud. Man 
bliver jo træt af at træne så meget, 
og nu har hun ramt en trænings-
mængde, hvor hun stadig er frisk. 
Det er skønt ikke at ”gå rundt som en 
zombie”.

Kunne man måske skære i træningsti-
merne ved at effektivisere sin træning?

”Det kunne man nok godt,” svarer 
Lærke lidt tøvende. ”Men trænings-
mængden i DRC er i de sidste fem-
seks år kun gået op. Tanken er, at jo 
mere du træner, desto bedre bliver 
du – til en vis grænse altså. Når vi 
træner mest, kommer vi op på mel-
lem 20 og 25 timer om ugen. Det er 
oftest om vinteren, at vi har så stor 
en træningsmængde.”

Van der Poel gør meget ud af at 
understrege, at man ikke skal 

spilde tiden på uvedkommen-
de træning, så for ham er der 

kun cykel, løb, langrend og 
skøjteløb – ikke træning 

fx i et fitnesscenter. 
For så går tiden fra de 

effektive træningsti-
mer. Han bruger kun 
tre en halv måned af 
året med skøjter på. 
Alligevel bruger han 
tid på faldskærms-
udspring og snow-
boarding, 

”Jeg træner faktisk kun fem dage 
om ugen lige nu - 17 timer i alt. Jeg 
træner tre en halv time om dagen 
– to timer morgenen og halvanden 
time om eftermiddagen, og så holder 
jeg fri i to dage. Det er virkeligt rart. 
Bare det at have en fri weekend, det 
er jo helt vildt, eller en dag hvor man 
ikke skal ud ad døren om morgenen. 
Hvis man kunne få det til at fungere 
på den måde, ville det være dejligt,” 
siger Lærke, men hun ved godt, at 
det ikke kommer til at ske, hvis hun 
ror sig på landsholdet igen.  

Hun virker overrasket over, hvor 
fantastisk det har været ikke at skulle 
træne så meget, at have mere tid og 

hvilket  for en udenforstående lyder 
som uvedkommende træning. 

Roning ligger oppe blandt de fire hår-
deste udholdenhedsportsgrene, og 
skader – især i ryggen – er hyppige 
hos roere, der har trænet for meget i 
en robåd. Derfor varierer trænerne i 
DRC træningen mellem cykling, cros-
sfit, vægttræning og roning mm. 

Lærke fortæller, at en træ-
ningsuge før konkurrencesæ-
sonen ligger på omkring 25 
timer, der fordeler sig med 
6-8 timers vægttræning, 5-8 
timers cykling, og resten er 
roning både indendørs og 
udendørs. Spørger man uden-
landske trænere, ligger deres 
roere også på omkring 25 
timer om ugen. De bruger li-
gesom danske trænere andre 
sportsgrene i programmerne.

”Jeg laver selv meget anden 
træning ved siden af roning, 
fordi det er rart mentalt at 
lave noget andet, og jeg synes, 
at min krop har det bedre, 
jeg føler mig stærkere og bliver ikke 
slidt på den samme måde hele tiden. 
Det er rart med stor variation især 
om vinteren,” understreger Lærke og 
tilføjer, at på landsholdet har de kørt 
fx  20 km på vandet og så en time på 
cykel. På den  måde fik de en større 
mængde, og på cyklen kunne de  ”slå 
hovedet fra”.

Fridage 
I mange år havde kvinderne i DRC 
ikke fridage, men så indførte man 
en fridag hver tredje søndag. På 
OL-landsholdet holdt mændenes 
singlesculler og toer uden fri en 
dag om ugen, men i kvindegruppen 
har de altså ikke praktiseret det så 
meget. 

”Jeg har haft studier [statskundskab] 
ved siden af træningen i de sidste 
mange år, men det er noget af det, 
jeg ville lave om, hvis jeg kunne. Jeg 
vil kun træne, fordi det at man har et 
studie ved siden af gør, at du aldrig 
har fri. Når du endelig har en fridag 
fra roning, så er der altid noget ved 
studiet, du skal indhente. Selv hvis 
man kun har et fag, giver det ikke 
altid et meningsfuldt studieforløb. 
Så kan man ligeså godt lade være,” 
påpeger Lærke.  

Er træningstid noget, I diskuterer med 
trænerne?

”Ja, vi har en løbende dialog om det. 
Der er også forskel på, hvor meget 
træning folk kan lave. Generelt vil 
trænerne gerne have, at vi har en 
stor træningsmængde, men lav-in-
tenst, typisk om vinteren. Jo nærme-
re vi kommer konkurrencerne, desto 
mere skæres der ned på mængden 

og skrues op for intensiteten, sådan 
13 timer om ugen. Lige op til konkur-
rencerne træner vi nærmest ingen-
ting, 4-5 timer,,” siger Lærke.

I virkeligheden har Lærkes pauseår 
været lidt af et eksperiment, hvor 
hun har kunnet teste træningsmæng-
der i forhold til præstation. Hun har 
trænet væsentligt mindre i år – 10 
timer om ugen i vinteren og foråret – 
og der gik faktisk meget lang tid, før 
hun syntes, at hendes præstationsni-
veau faldt markant. Selv med en ret 
lille træningsmængde, mener hun, 
at hun stadig holder et hæderligt 
niveau.

”Jeg er selv blevet overrasket over, 
hvor godt min form har hængt ved. 
Jeg har de sidste par uger øget min 
træningsmængde til 17 timer, og 
jeg forventer, at jeg ret hurtigt kan 
begynde at lave nogle gode tal. 

Kunne en professionel atlet som dig, 
der ved præcist, hvad der skal til, træne 
mindre end de yngre roere?

”Hmm, nu prøver jeg at holde den 
her mængde og ser, hvor langt det 
kan bære mig. Så må jeg vurdere, 
om jeg skal skrue op eller køre mere 

intenst. På den anden side – grunden 
til, at formen hænger så godt ved, er 
jo, at jeg har lagt sindssygt mange 
timers træning i de sidste 10 år. Så 
spørgsmålet er, om man er nødt til at 
have en periode i sin karriere, hvor 
man har trænet rigtigt meget for at 
kunne leve højt på det i en periode, 
hvor man ikke træner lige så meget,” 
funderer Lærke. 

Træning i klubben sparer tid 
Det også har gjort en kæmpe forskel 
for Lærke, at hun har kunnet træne 
i roklubben i stedet for at skulle til 
Bagsværd Sø hver dag. 

Lærke berører dernæst et ømt punkt 
i dansk eliteroning – træningsfacilite-
terne på Bagsværd Sø, der stammer 
fra 60’erne og skulle have været op-
graderet med et nyt træningscenter 
for længst: 

”Der er ikke rigtigt noget derude 
andet end den sø, jeg er afhængig 
af, og så nogle lokaler uden varme 
med en masse uro. Der er det altså 
væsentlig federe at være i DSR, hvor 
man kan sætte sig i kongeværelset 
eller på verandaen for at studere 
eller køre ud og få en kop kaffe. Det 
er svært at sidde ude på rostadion og 
læse lektier. Der er klubben bare rar.”

”Så hvis jeg starter igen, vil jeg have 
en fridag om ugen, hvor jeg ikke skal 
til Bagsværd, og om vinteren kan 
jeg slet ikke se, hvorfor jeg skal til 
Bagsværd hver dag. En eller to gange 
om ugen må være nok. Jeg tror, at de 
fleste trænere er ret åbne over for, at 
eliteroning selvfølgelig skal være no-
get, der er til at være i,” fastslår hun.

Det lyder jo forjættende, at svenske Nils van der Poel, dobbelt olympisk mester i speedskating 
2022, kun træner fem dage om ugen og holder to dage helt fri. Men hans programmer er ”for 
sindssyge”, mener olympisk roer Lærke Rasmussen, der har taget et års pause fra kaproning. Vi 
har bedt hende forholde sig til muligheden for en 5-2 træningscyklus i roning. 
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Lærke træner 17 timer ugentligt og fører dagbog over træningsmængder, belastninger og præstationer.

Tekst og foto af Lena Baden
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Højt oppe på fjeldskråningen med 
udsigt til havet og isbjergene står 
der en stor granitsten.  Den dan-
ner basis for en bronzebuste af en 
ældre mand med anorak: Manasse 
Mathæussen. 

Hvor er vi, og hvem er Manasse 
Mathæussen? Vi er i Saqqaq, en lille 
grønlandsk bygd 450 km nord for 
polarcirklen. I Diskobugten. 
Og Manasse er bygdens store søn. 
”Ærede storfanger, et forbillede for 
befolkningen”, står der på messing-
pladen under busten. 

Busten blev opstillet i 2005 i anled-
ning af bygdens 250-års jubilæ-
um. Da ville Manasse være 
blevet 90 år … hvis han end-
nu havde levet. Det gjorde 
han ikke. Han døde i 
1989, 74 år gammel. 

Manasse var verdensmester i 
kajakvendinger. 10 rulninger på 18 
sekunder. Tag den! 

Mesterskab i Øbrohallen 
Som 15-årig begyndte han at ro kajak 
og ville være fanger – selv om hans 

far, der var medlem af Landstinget, 
gerne ville have, at han skulle have 

en akademisk uddannelse i Dan-
mark. Da han var 19, deltog han 

som kajakstuntmand i Knud 
Rasmussens berømte film: 

Palos brudefærd og senere 
igen i Filmen Qivitoq, hvor 

Poul Reichardt spillede 
hovedrollen. 

SÅ VENDER VI KAJAKKEN 
Hele hans tilværelse drejede sig om 
kajakker. At ro i dem, at fange fra 
dem og at bygge dem. 

Han har også optrådt i Danmark, 
hvor han var med i et mesterskab 
med deltagelse fra fem lande. Det 
foregik i Øbrohallen i København! 
Han har lavet kajakopvisning på 
Seinen i Paris og i Monaco. Om det 
sidste sagde han, at det havde været 
noget af det sværeste, for vandet 
havde været så varmt og ydermere 
så salt, at han næsten ikke kunne 
vende kajakken. 

Kim Larsen og Manasse 
Sidst i 1970’erne og start 80’erne 
deltog han i de årligt tilbagevenden-
de Aasivik-stævner, en slags kulturfe-
stivaler. Da var han godt op i 60’erne 
og udtalte til avisen Atuagagdliutit:

”Jeg vil fortsat være med i disse stæv-
ner, så længe jeg kan og har råd. Jeg 
plejer at sige til de unge:  Jeg kom-
mer for at være sammen med jer. 
Lad som om jeg er lige så ung som 
jer, selv om jeg er blevet gråhåret.” 
Hvorpå hans kone Augustine tilføje-
de: ”De unge har også behov for at 
have ældre mellem sig”. 

Manasse selv optrådte så sent som 
72-årig i Canada. Til disse festivaler 
talte han varmt for at genoplive 
kajaksporten, der var ved helt at for-
svinde, efterhånden som små motor-
joller overtog rollen som fangernes 
og fiskernes foretrukne transport-
middel. En sørgelig - men forståelig 
- udvikling i kajakkens hjemland. 

Det faldt i hak med en gryende 
national selvfølelse i Grønland – og i 
1985 blev Qaannat Kattuffiat Qajaq, 
Grønlands kajakforbund oprettet. 

Det var som en hyldest til Manasse, 
at Kim Larsen og Bellami i 1988 ind-
spillede pladen: Vend kajakken. 

Grønlandsmesterskaber i kajak 
Manasse var med til at oprette kajak-
klubber, værksteder til kajakbygning 
og de første grønlandsmesterskaber 
i kajakroning. 

Det nyeste af slagsen er netop blevet 
afholdt i juli i Ilulissat i Diskobugten. 
Her deltog både børn helt ned til 5 
år, unge, seniorer og oldboys – af 
begge køn. 127 i alt. 
De viste, at sporten er levende og 
i fremgang – selv om kajakroning 
efterhånden er blevet en sportsgren 
frem for et middel til at jage sæler 
fra. 

5-årige konkurrencedeltagere  
På de gulbrune klipper ved kirken og 
kajakklubben i Ilulissat blev der afvik-
let konkurrencer i mange discipliner. 

Overalt lå der kajakker, deltagerne 
lavede arm- og skulderbevægelser 
for at holde sig varme (lufttempe-
raturen lå på omkring 10 grader), 
kameraer og højtalere på plads, KNR 
(grønlandsk TV) kommenterede, 
dommerne sad på en lille ponton en 
del meter fra land, og i baggrunden 

sejlede enorme isbjerge spyttet ud af 
munden på verdens mest aktive bræ, 
Sermeq Qujelleq.  
Store isskosser duvede helt ind un-
der land, og deltagerne manøvrerede 
behændigt ind og ud mellem dem. 
De allermindste deltagere på 5-6 år 
havde ”støttehjul” i form af udliggere, 
mens de kæmpede sig frem med 
pagajerne med indædt gå-på-mod, 
og stolte forældre heppede inde fra 
de flade klipper. 

Synkronvendiger  
Vi kunne se, at en kajakvending ikke 
bare er en vending. Der var både 
vending med pagaj, med fangstblære 
fastspændt på båden, med kaste-
træ, synkronvendinger med tre ad 
gangen og mere endnu. (Den gamle 
Manasse Mathæussen brillierede en 
gang med en vending med gevær!!). 
Der var harpunkast fra kajak og kort 
og langdistanceløb – nogle afviklet i 
så tæt tåge, at man dårligt kunne se 
deltagerne. 

Desværre var arrangementet også 
ramt af uheld: En container med 
kajakker fra Ummannaq havnede i 
en anden by – og en hel del deltagere 
fik maveonde. Men alt landede på 
benene. 

Større interesse blandt unge  
Mændene fra Nuuk løb med den 
samlede sejr – og børnene fra 
Qaqortoq (Julianehåb) med sejrene i 
børneklassen – for andet år i træk. 

”Vi kan se, at flere unge er begyndt at 
blive mere interesserede i qajaq og 
sporten,” fortæller Johanne B. Tobias-
sen, formand for det grønlandske 
kajakforbund til avisen Sermitsiaq. 

Manasse Mathæussen fik virkelig sat 
gang i en bevægelse, så man forstår 
godt at Saqqaq er stolt af deres 
bysbarn. 

10 vendinger på 18 sekunder. Den grønlandske  
kajaks genfødsel. 
Tekst og foto af Gunvor Bjerre

Kim Larsen skabte sangen “Så vender vi 
kajakken” som en hyldest til Manasse.
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Han kunne i 2020 pryde sig af at 
have 60-års jubilæum i DSR; han 
er en flittig skribent til DSR Bladet 
med rosende mails til redaktio-
nen. Og så er roning og DSR en 
kæmpe del af hans DNA! 

Jeg sidder denne smukke sommer-
dag på DSRs terrasse over for den al-
tid smilende Peter Jelsgaard, som har 
lovet at fortælle mig om sine oplevel-
ser fra hans første år i DSR, hvor han 
fra 1960-66 var med til at tegne en 
stor del af klubbens historie. Jeg tæn-
ker på, hvad der mon har motiveret 
Peter til at være medlem af klubben i 

kontor i bådhallen hos Hr. Carl Sjelle 
og meldte mig ind i DSR med det 
årlige kontingent på 30 kr. men kun, 
som Hr. Sjelle nævnte: ”Så længe De 
er skoleelev.”

Velkomst og god start gjorde udfaldet  
”Jeg blev meget positivt modtaget af 
træneren, Ib Christoffersen og kapro-
ningschefen Peter Wilcken. Og det 
skulle vise sig, at vi i kaproningsaf-
delingen hos DSR altid havde voksne 
omkring os, som tog hånd om os og 
faktisk ville lære os noget.” 

”Om sommeren var både træner og 
kaproningschef ofte med på søen til 
den daglige træning. Om vinteren 
(som var min første sæson) foregik 
træningen tirsdag og torsdag med 
træner i klubben, søndag var der 
løbetur fra rostadion i Hareskoven, 
og lørdag var der ”frivillig” træning i 
klubben, hvor vi selv stod for pro-
grammet. Træningen var sammen 
med de voksne kaproere men ikke 
hårdere, end at man kunne følge 
med, og træningsaftenerne bestod 
af en halv times grundig opvarmning 
afsluttende med intervaltræning, 
derefter vægttræning og bassinro-
ning. Til sammenligning trænede de 
fleste elitefodboldspillere 3-4 gange 
om ugen året rundt, mens vi roere 
kun trænede så lidt om vinteren..!”

Vinter i klubhuset før og nu
”Når jeg ser tilbage på min første vin-
tersæson i klubben, så var det stort 
set kun på træningsaftenerne, der 
var aktivitet i klubhuset på Strand-

vænget, dog blev vintertræningen 
ofte afsluttet med te og ostemadder 
i køkkenet, selv om klubben officielt 
ikke var åben.”
”Det var vist noget vores træner Ib 

Christoffersen havde sørget for sam-
men med køkkenets økonoma. Ib var 
på alle måder en samlende faktor i 
kaproningsafdelingen – og det gjorde 
forskellen.” 

”Ellers var vinteren i klubhuset 
meget stille, og når jeg i dag oplever, 
hvor mange aktiviteter, der foregår 
både i salen, ergometerrummet og 

nærmest overalt i klubben, så er det 
en interessant forskel. Der har da 
nok også dengang været møder og 
lørdagssauna og lignende, men intet 
i sammenligning med i dag. ”

”I løbet af vinteren viste det sig, at vi 
netop var fire drenge til en drenge-
firer, og da en klassekammerat gik 
ensomt rundt ovre i Skjold, fik vi ham 
meldt ind i DSR, så vi havde en styr-
mand. Og på den måde stillede vi til 
Forårsregattaen i 1961 med den (vist 
nok) første drengefirer i klubbens 
historie. Yngste mand var godt nok et 
par år yngre end os andre, men han 
faldt rigtig godt ind i såvel træningen 
som jargonen imellem os - det var 
såmænd Niels Henry Secher.”

Du kan nå langt med den rette 
opbakning og motivation
”Da isen gik af Bagsværd Sø fik vi stil-
let en outrigger 4+ ved navn ”Moa” til 
rådighed. En tidlig Henry Larsen båd 
med tendens til ”at dyppe næsen” 
– altså båden, ikke Henry,” understre-
ger Peter med et smil. 

”Det var en mahognibåd, og vi syntes 
alle, den var meget smuk. Godt nok 
skulle der justeres lidt på den, men 
så fik vi også indsigt i lidt håndværk. 
Årerne var af træ – naturligvis – og 
den helt gamle type. Jeg tror kun 
de i dag findes som udsmykning på 
gamle roklubbers gavle – og så på 
Færgekroen i Tivoli,” griner Jelsgaard. 

”DSRs letvægtsfirer havde derimod 
fået de nye Macon-årer, men det be-
tød ikke noget, da vi nu havde vores 
eget materiel – og blot skulle klare 
os mellem de øvrige 15-20 danske 
drengefirere det år. Og hertil kom 
et større antal norske og svenske 
både..!”

over 60 år, og hvilke forandringer og 
lighedstegn han måske kan se?

”Jeg havde en ide om, at jeg kunne 
blive en udmærket idrætsmand…
hvis jeg bare kunne finde en sport, 
som matchede mine ambitioner,” 
fastslår Peter. ”Jeg havde forsøgt 
mig med bl.a. tennis, cricket, hånd-
bold og fodbold, men hvor jeg end 
meldte mig ind, så var kontingentet 
velkomment, men man var overladt 
til sig selv, og ingen tog sig af de 
nyindmeldte eller stillede en træner 
til rådighed.”

”Da jeg gik på en gymnasieskoles 
mellemskoleafdeling, var det oplagt, 
at min idræt skulle have et akade-
misk touch, derfor havde jeg også 
prøvet AB, Akademisk Boldklub i 
Nørre Allé, men også her var det 
småt med ”voksenopfølgning”. Så da 
et par klassekammerater meldte sig 
ind i den akademiske roklub, DSR, 
hvor de mente, der var basis for at 
ro kaproning, øjnede jeg muligheden 
for, at der måske også kunne være 
plads til mig,” bemærker Peter. 

”Det mente de, at der var, og den 12. 
oktober 1960 stillede jeg på det lille 

DSR – ROKLUBBEN, SOM ER LANGTIDS-
HOLDBAR OG ALTID HAR MOTIVERET

Af Peter Jelsgaard og Marianne Bentzen

Peter Jelsgaard er slet ikke i tvivl om, at den velkomst, motivation og støtte, som han har fået 
gennem årene i DSR, er årsagen til, at han stadigvæk er medlem af klubben her 60 år efter. 

”Til sammenligning trænede 
de fleste elitefodboldspille-
re 3-4 gange om ugen året 
rundt, mens vi roere kun 
trænede så lidt om vinte-
ren..!”

Peter har gemt sin rohistorie klistret ind i scrapbøger. ”Universitetsotteren mod Polyteknisk 
Læreanstalt i kamp om Paraplystativet samt den store pendant til Oxford–Cambridge: Univer-
sitetsmatchen mellem Aarhus og København. Jeg har roet begge matcher.” 

DSR’s universitetsotter mod Polyteknikerne fra 1963. Peter sidder på spidsen af båden. 
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Selvom Peter ikke er 
meget for at nævne det, så kan jeg 
(red.) på Peter og mandskabets veg-
ne røbe, at året forløb ganske godt, 
og at de ved sæsonens afslutning i 
1961 var blandt de fem bedste dren-
gefirere i Norden. De modtog DSRs 
Sejrmast samme år. (Se uddybende 
beretning om Drengefireren i DSR 
Bladet maj 2017). 

Sommer i klubhuset
”Nu stod sommersæsonen for døren, 
og det var blevet tid til at komme i 
klubhuset på Strandvænget og ople-
ve klublivet med lidt inriggerroning, 
bordtennis, billard m.v. foruden det 
sociale med de andre medlemmer. 
Vi oplevede stor respekt fra de øvrige 
medlemmer, når vi fortalte, at vi ro-
ede på fireren og hver dag trænede 
på Bagsværd. Og så fortalte de andre 
medlemmer på Strandvænget os 
mange gode skrøner om kaproning 
i gamle dage, og historierne bliver jo 
ikke ringere af at blive genfortalt..!” 

Alle var lige på Bagsværd uanset klub
Sæsonen 1962 blev drengefireren 
splittet. Én stoppede, én blev sat på 

en tung 4+, jeg blev sat 
på en letvægtsfirer, Niels 

Secher fortsatte to år endnu 
som drengeroer og cox’en Henrik 

fortsatte som cox. Der var stadig 
base på Bagsværd, hvor vi efter-
hånden kendte de fleste roere og 
stemningen var god, uanset hvilken 
klub, man roede for. Og det var ikke 
ualmindeligt, at man aftalte ”at træk-
ke en bane” med andre hold end 
sine egne.” 

”Det var utrolig inspirerende og 
meget positivt, fordi vi først og frem-
mest var roere – og mindre ”klubbe-
vidste”, konstaterer Peter. ”Jeg har 
da også nogle få gange roet med 
guldfireren fra KVIK, da jeg sad på en 
4-. Her var det godt, at vi kunne afta-
le et forspring – og så ”nøjes” med at 
ro en 500 m..!”

Inspiration skal der til!
”Blandt de ældre medlemmer, vi 
mødte i klubben, var der mange 
af de store navne fra 30’erne og 
40’erne. Jeg husker specielt én dom-
mer, Jørgen C. Krause, der sad og 
talte med Mogens Hee om starter. 
Hee påstod, at roerne ikke var så 
gode til hurtige starter mere.”
”Men,” siger Peter en smule stolt, 
”nu havde Krause tilfældigvis startet 
Rosenbom og mig op i toer uden på 

Sorø Sø nogle dage forinden - og vi 
var ret gode til starter!”

”Så han pegede hen på mig og 
fortalte om vores start som ekstrem 
hurtig – og stadig lovlig! Vi havde 
nemlig indøvet en teknik, hvor vi altid 
havde lidt modstand på bladet, og 
så kendte vi Krauses rytme i kom-
mandoen! Samme Jørgen Krause var 
senere en stor inspirator og årsag 
til, at jeg efter rokarrieren startede 
som motorbådsfører for dommerne 
og siden blev international dommer i 
1968,” tilføjer Peter.

Peter på krogen og masser medaljer
”Klubben havde også andre konkur-
rencer, som vi gik meget op i: Univer-
sitetsotteren mod Polyteknisk Læ-
reanstalt i kamp om Paraplystativet 
samt den store pendant til Oxford 
– Cambridge: Universitetsmatchen 
mellem Aarhus og København. Jeg 
har roet begge matcher.” 

”I 1963 stillede vi op i Københavns 
Havn mod Polyteknikerne. Vi var 
temmelig ens i styrke, så det var en 
spændende 3800 meter, vi skulle ud 
på. Da vi lagde ud fra KR, stod der 
nogle lystfiskere på molen med snø-
rerne ude. Jeg sad i spidsen af båden 
og mærkede et svirp på ryggen og 
straks efter en smerte i min finger.”

”En krog havde fanget min finger, 
og det strammede hurtigt til. Jeg 
råbte højt, vi stoppede, og jeg måtte 
rive krogen ud med modhager! Jeg 
frygtede en forgiftning, så jeg sugede 
alt hvad jeg kunne, og så roede vi 
ud til start. Men forestil jer, hvad jeg 
spekulerede mest på, mens vi roede 
ned over banen med pulsen oppe og 
blodet bankende rundt i kroppen,” 
næsten gisper Peter. ”Heldigvis fik 
jeg ingen forgiftning, og oven i købet 
vandt vi ræset, så dagen endte godt.” 

”I øvrigt roede et andet koryfæ, Poul 
Erik Birk Jacobsen – kaldet ”Røde” - 
på samme otter (red.: se sidste num-
mer af bladet). Jeg husker ikke, hvad 
han var indskrevet som på Uni, men 
han var nok den ældste studerende 
på holdet.”

”Året efter blev Universitetsmatchen 
roet på Bagsværd Sø, og også her 
sad jeg med på den vindende båd. 
Det gav anseelse i klubben, og da vi 
også vandt den traditionelle ølstafet 
ved aftenens banket, var triumfen 
i hus, og klubbens formand, Aage 
Bang, strålede som en lille sol. Han 
havde i øvrigt vovet sig ind til vin-
tertræningen året forinden – noget 
han beskrev meget underholdende 
i klubbladet, samtidig med, at han 
på det kraftigste advarede andre 

mod at gøre det samme, hvis de ikke 
var i god form. Det kunne koste liv, 
ifølge formanden. Jo, vores træner, Ib 
Christoffersen var godt nok steget i 
Bangs agtelse.” 

DSR – mit andet hjem
”Efterhånden var klubben i Svane-
møllebugten nærmest blevet vores 
andet hjem. Mange eksamener er 
blevet forberedt på solterrassen, 
hvor vi brugte læseferien, dog af og 
til afbrudt af en rotur, en løbetur, et 
bad og et spil billard. En skoma’r pot 
var også god afveksling mellem de 
tørre bøger.” 

”Fester, og ikke mindst, klubkapro-
ningen var andre highlights. Her 
fandt vi ud af, at der var mange enga-
gerede mennesker i DSR ud over den 
lille fanatiske skare kaproere. Lige 
fra ”plæne-roere” til hårdt trænende 
langdistancekaproere - og så var der 
langtursroerne. Det var altid spæn-
dende at høre om de mange langture 
rundt i danske og omkringliggende 
landes farvande, og det understre-
gede for os, at roning er en livslang 
idrætsform.”

DSR motiverer stadigvæk
”Når jeg tænker tilbage, så mindes 
jeg, at det altid var DSR arrange-
menter og roning som bestemte 

kalenderen – resten måtte tilpasse 
sig. Senere kom familien selvfølgelig 
også til at bestemme noget, og der 
skulle smør på brødet, men roning 
og DSR har været en del af mit DNA 
det meste af mit liv - det siger mine 
unger i hvert fald!”

”De senere år har jeg "genopdaget" 
klubben og har stadigvæk kontakt til 
kaproningen og fejringerne, da jeg 
jo også har virket som dommer og 
mandskabsleder ved diverse VM og 
EM - og altid er interesseret i roernes 
ve og vel.”

”I dag er jeg slet ikke i tvivl om, at den 
velkomst, motivation og støtte, som 
jeg fik gennem årene, er årsagen til, 
at jeg her 60 år efter, stadigvæk er 
medlem af DSR, også selvom jeg ikke 
træner mere, men primært kommer 
til diverse sammenkomster og er 
medlem af ’Vennerne’”, slutter Peter 
Jelsgaard med et stort smil.

Peter Jelsgaard har levet sit roerliv både som 
kaproer på Bagsværd Sø (billedet), som ro-
dommer ude i verden og i sin elskede roklub 
på Strandvænget. Foto Lena Baden

Ved EM i Brest (BLR) i 2009 takkede Peter af som international banedom-
mer. Han måtte sige farvel til mange kære venner, hvoraf to, Dorin Alupei 
fra Rumænien og portugisiske Nuno Botelho Silva Pais bar ham i guldstol 
for at ”ære” ham. Foto Lance Phillips

”Efterhånden var klubben i Svanemøllebugten nærmest 
blevet vores andet hjem. Mange eksamener er ble-

vet forberedt på solterrassen, hvor vi brugte 
læseferien, dog af og til afbrudt af en rotur, 

en løbetur, et bad og et spil billard.”
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Kasper Haagensen er bevæbnet 
med nye tegninger af startområdet 
på Bagsværd Sø, som han lægger 
på bordet foran Mia Nyegaard og 
indleder med at fortælle, at de kø-
benhavnske roklubber har en anden 
løsning, som ikke kræver, at man 
ophæver nogen fredninger overho-
vedet. 

Det var blandt andet ideen om at 
ændre banens retning, der i sin tid fik 
Danmarks Naturfredningsforening 
Gladsaxe til at indlede et væld af kla-
gesager, der til sidst gav dødsstødet 
til projektet – Gladsaxe Kommune 
ville nemlig som medlem af Fonden 
Danmarks Rostadion ikke skille bane 

og bygninger ad og køre sagerne i 
parallelle spor. (Læs artikel om sagen 
på TV2 Lorry*).

Kasper: ”Det mest groteske i det er, 
at i samme øjeblik Gladsaxe Kom-
mune trådte ud af Fonden i foråret 
2022, fik vi en godkendelse fra FISA 
på to forskellige banelayouts, hvor vi 
er indenfor fredningen.”

”Baneanlægget er faktisk godkendt 
i forhold til internationale stævner 
– det vidste Gladsaxe Kommune 
godt. Så der er altså en mulighed 
for at lave en international bane på 
Bagsværd Sø og det håber vi, stadig 
kommer til at ske i nær fremtid. Sam-

Kultur- og fritidsborgmester Mia Nygaard lyttede engageret, da vores formand Kasper Haagen-
sen fik lejlighed til at fremlægge de københavnske roklubbers visioner for modernisering af Dan-
marks rostadion ved Bagsværd Sø og diskutere et eventuelt OL i København samt roklubbernes 
syn på de mange ændringer af vandvejene i Københavns Havn. Foto Lena Baden 

tidig er de penge, som er berammet 
til projektet i Københavns Kommune, 
jo stadig sat af i budgettet.”

Mia: ”Når fonden er nedlagt, må vi 
se, hvilke penge der er tilbage. Du 
får ikke noget svar fra Københavns 
Kommune, før fonden er nedlagt. For 
vi sidder, ligesom I gør, i en vente-
position og kan først gøre noget, 
når sagen er udredt. Derefter må vi 
se på, om der er noget, vi kan gøre i 
forhold til bygningerne. Men jeg tror 
simpelthen, vi er nødt til at indlede 
en ny proces, og så må vi se på, om 
der er nogle processer, der kan løses 
parallelt.” 

Lena: Hvis vi kan lave banen inden for 
fredningen, er det vel ”blot” at gå i gang 
med at modernisere rocenteret, så det 
bliver mere attraktivt at være eliteroer i 
Danmark. Og så lade bane og bygning-
er køre i to separate spor, som I er inde 
på.

Kasper: ”Det kommer vi også til, 
og bygningerne ligger jo uden for 
fredningen. Dem kan vi godt ændre 
på, og inden for lokalplanen kan man 
også lave den midterste bygning lidt 
højere i forhold til, hvad den er i dag. 
Jeg kunne godt ønske, at man invol-
verer brugerne meget mere, specielt 
de københavnske roklubber. Det er 
jo de københavnske roklubber, der 
i sin tid købte grundene og byggede 
derude. 

”Bygningerne overgik senere til 
Københavns Kommune, men de 
københavnske roklubber står for den 
daglige drift med støtte fra Køben-
havns Kommune på de større udgif-
ter. Hvis fx der springer et vandrør, 
hjælper Københavns Kommune med 
det samme, og det er vi selvfølgelig 
taknemmelige for.”
”Civilstyrelsen har givet lov til at, at 
fonden kan blive opløst. Fonden 
holder et bestyrelsesmøde i septem-
ber, hvor vi håber, at de bliver enige 
om, hvordan fondens midler kan 
anvendes. 

”Men det vigtigste for os lige nu er, 
at der er et politisk signal om, at I 
selvfølgelig ønsker at støtte de kø-

benhavnske roklubber. Det er vores 
eneste mulighed for at producere 
kaproere på internationalt niveau.” 

Mia: ”Når I har afholdt det besty-
relsesmøde og kommer med et 
løsningsforslag, vil vi se på, hvad der 
skal gøres med bygningerne. Jeg glæ-
der mig til at se, hvordan den lander, 
og at den lander.” 

”Jeg tror, at alle uanset partifarve 
i Københavns Kommune gerne vil 
støtte de københavnske roklubber. 
Som borgmester er jeg dog nogle 
gange nødt til at prioritere tingene, 
da der er mange forskellige udfor-
dringer og ønsker.” 

Lena lægger fotos af Danmarks 
Rocenter foran Mia og forklarer, at 
rocenteret er meget nedslidt – vist-
nok fra 60’erne – det er småt, roerne 
har ikke lyst til at opholde sig derude, 
der er for meget uro, og der er koldt.

”Når jeg ser jeres billeder fra Bag-
sværd Rostadion, kan jeg jo godt se, 
at det trænger til at komme ud af 
60’erne. Vi vil jo gerne kigge på vores 
bygninger. Vi har stadig pengene, 
men vi ved dog ikke, hvor mange 

penge der skal bruges på nedlæggel-
se af fonden.”

Kasper: ”Roklubberne ser lige nu 
på, hvilke muligheder der er for at 
komme videre. Vi har et ønske om, 
at når fonden bliver endeligt opløst 
– måske i efteråret 2022 – starter vi 
ikke nødvendigvis helt forfra med at 
lave arkitektkonkurrence og mod-
ning mm., fordi meget af det, har vi 
allerede været igennem. Der ligger 
et tegnet projekt – det som vandt i 
Fonden.’’

”Men roklubberne overvejer, hvor-
dan vi kunne tænke os et rocenter, 
hvor atleterne fra to specialforbund 
[DFfR/DKKF] og de københavnske 
roklubber kan være – altså vores krav 
til træningsfaciliteter, opholdsforhold 
og meget andet, så vi i et vist omfang 
er klar på det tidspunkt, hvor der 
sker noget. Vi tænker dog, at der skal 
et andet projekt til, som tager mere 
højde for de eksisterende bygninger, 
og at man tænker dem ind i et nyt 
projekt.”

Mia: ”Jeg kender ikke helt udbuds-
reglerne her: Kan vi bare bygge uden 
at konkurrenceudsætte det? Skal der 
være en ny arkitektkonkurrence?”

Kasper: ”Selve byggeriet skal jo i ud-
bud, da vi er oppe i nogle høje sum-
mer, hvor loven kræver det. Men for 
arkitektdelen kunne vi i princippet 
godt hyre en arkitekt til at komme 
med et forslag.”

Mia: ”Det er det, jeg mener med 
at arbejde parallelt. Hvis I allerede 
har en vision om fx en etage eller et 
par rum ekstra, kan det være, I skal 
fremstille en lille, en mellem og en 
stor model. Det må I jo gerne komme 
med til Kultur- og Fritidsforvaltningen 
og til politikerne.” 
”Hvis der ligger et godt forslag, som 
brugerne bakker op om, er der ikke 
mange politikere, som er så tonedø-
ve, at de går ud og bruger pengene 
på noget helt andet. Mit råd til jer 
er derfor at blive ved med at knokle 
med jeres vision. Så er det jo muligt, 
at I sparer lidt tid og ikke behøver at 
spilde endnu et halvt år.”

Tanken om OL
Roning producerer altid medaljer til 
OL, og Mia Nyegaards tanke om et 

Forslaget om at renovere Danmarks Rostadion til 145 millioner kroner er 
blevet kvalt i fredningssager, og fonden bag projektet er i skrivende stund 
ved at blive opløst. Københavns Kommune ejer bygningerne ved søen, så 
formand Kasper Haagensen og bladredaktøren satte i august kurs mod 
Københavns Rådhus for at få en snak med kultur- og fritidsborgmester Mia 
Nygaard, om hvor kommunen står - ikke mindst i lyset af at hun har luftet 
tanken om at få OL til København.

LØSNING FOR ET NYT ROCENTER 
I BAGSVÆRD NÆRMER SIG

*https://www.tv2lorry.dk/gladsaxe/doedssejler-fonden-bag-prestigeprojekt-vil-nedlaegge-sig-selv12     | DSR NR 3 | September 2022 |        
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”Det vigtigste for os er, at 
der er et politisk signal 
om, at I ønsker at støtte de 
københavnske roklubber” 
Kasper

https://www.tv2lorry.dk/gladsaxe/doedssejler-fonden-bag-prestigeprojekt-vil-nedlaegge-sig-selv
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at udfordre og skubbe til det eksi-
sterende, for at vi på den måde kan 
tænke idræt på en ny måde.” 

Lena: Men når du nu siger, at du har 
en vision om at få OL til København, så 
mener jeg jo, at man bliver nødt til at 
tænke lidt større, end det vi har nu.

Mia: ”Det er jeg enig i, det er også 
det mest bæredygtige. Om det gæl-
der en idrætshal eller et svømmean-
læg, skal der gerne være mindst en 
af hallerne eller et af svømmeanlæg-
gene, hvor der er kapacitet nok til, at 
man kan træne på eliteniveau.” 

”Jeg mener dog ikke, at denne dis-
kussion skal kobles på et OL. Det er 
vi ikke nået til endnu, for først skal 
en del afdækkes. Til gengæld er det 
vigtigt og også det mest bæredygtige, 
at vi får tænkt renoveringer ind i den 
proces.” 

Lena: Alligevel vil jeg sige, at når vi 
tænker på det såkaldte ”Olympiske 
Eftermæle” [Olympic Legacy] – altså 
om faciliteterne kan bruges efter et 
OL – så kan jeg berolige dig med, at det 
kan et større anlæg ved Bagsværd Sø i 
den grad. Vi mangler virkelig plads og 
ordentlige faciliteter på rocenteret.

OL i København har allerede ronin-
gens store opmærksomhed, uagtet 
at det først kan blive i 2036. 

Mia: ”Jeg vil skabe det mindste, bil-
ligste og mest bæredygtige OL. Min 
vision om et OL handler netop om 
at gøre OL til en drivende faktor for 
en byudvikling, hvor vi tænker idræt 
og faciliteter ind i byens og landets 
udvikling, som både før og efter et 
OL kan skabe positive aftryk i vores 
by og land. Det er jo også en måde 

Kasper: ”Og jeg synes, at det er en 
fed ambition at få et OL til Danmark. 
Kan det lade sig gøre? Jamen hør lige 
her: Hvilke idrætsgrene har vi ikke af-
holdt VM i? Og med stor succes! Kan 
vi gøre det hele på en gang? Hvorfor 
skulle vi ikke kunne det?”

Mia: ”Nemlig. Danmark har allerede 
nogle klare styrkepositioner inden 
for idræt og faciliteter, som vil kunne 
bruges i en OL-sammenhæng.” 

”Og hvis jeg lige må supplere, så har 
mit håb jo været, at ideen om et OL 
vil afføde en debat. Kan vi afvikle alle 
sportsgrene samtidig? Kan vi gøre 
det bæredygtigt? Faktisk er det bed-
ste argument, at vi sætter en demo-
kratisk debat i gang om det.”

Kasper: ”Og det hele behøver ikke at 
blive afviklet kun i København.”

Mia: ”Nej, slet ikke. Det har jeg hele 
tiden sagt; at vi kan involvere resten 
af Danmark. Beijing havde jo sejlads 
langt fra hovedstaden, og Frankrig 
holder OL i hele landet inklusive 
surfing på Tahiti.” 

”Det giver god mening at bruge hele 
landet. Den stoltheds- og fælles-
skabsfølelse, som idræt kan skabe, 
er jo enormt positivt, og hvis vi kan få 
det samme engagement frem ved at 
være vært for OL som under Tour de 
France, vil det være fantastisk.”

Fakta
 
Fonden Danmarks Rostadion blev 
stiftet i november 2015 af Gladsaxe 
Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommu-
ne, Københavns Kommune og Team 
Danmark. Fondens formål var, at 
opgradere og drive faciliteterne på 
Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø. 

Ved fondens stiftelse skød stifterne 
flere aktiver ind i fonden, der omfat-
tede Ejendommen Skovalleen 40, ro- 
baneudstyr, bådebroer, dommertårn 
og teknisk udstyr, som tidligere var 
ejet af I/S Danmarks Rostadion.

Danmarks Rostadion til 145 mio. kr. 
skulle finansieres af tre fonde og tre 
kommuner: 
A.P. Møllerske Støttefond (50 mio. kr.) 
Lokale og Anlægsfonden (10,5 mio. 
kr.) Nordeafonden (5,63 millioner 
kroner) 
Københavns Kommune (52 mio. kr.) 
Gladsaxe kommune (21,7 mio kr.) 
Lyngby-Taarbæk Kommne (5,5 mio. 
kr.)

Opholdsrummet i den gamle børnehave bruges til at spise i, hvile sig, se TV og læse lektier mellem træningspassene. Omklædningsrummene 
står omtrent, som de gjorde i 70’erne. Foto Lena Baden

”Så mit råd til jer er at blive 
ved med at knokle med 
jeres vision. Jeg tror, at det 
er en nemmere vej, så man 
undgår følelsen af limbo” 
Mia

For at lette adgangen til at ro i 
Københavns Havn har Københavns 
Kommune for nogle år siden opsat 
fire containere til både for enden 
af Sandkaj i Nordhavn. 

To af containerne tilhører DSR og 
huser tre 2-åres + en 4-åres inrigger, 
fem havkajakker og fem turkajakker. 
Med denne lokation som udgangs-
punkt er man hurtigt inde i havnens 
hyggelige kanaler.  

Den klassiske tur går sydpå vest om 
Langeliniekaj, gennem kanalen for 
enden af bassinet (Pramrenden), 
videre sydøst over til Holmen, ind i 
kanalen nord for Operaens P-plads, 
forbi de smukke kanonbådsskure, 
vestpå lige efter den gamle torpe-
dohal (nu boliger), igen lidt sydpå og 
videre ind i Christianshavns Kanal. 

Fra enden af kanalen ved Cirkelbro-
en kan man ro tilbage via havnen, 
eller fortsætte på den modsatte side 
gennem Frederiksholms Kanal lige 
nord for DAC, hvor man så passerer 
Christian IV´s Bryghus, Christians-
borg Slot, Thorvaldsens Museum, 
Holmens Kirke og Børsen. Her skal 
man altid respektere afmærkningen 
ved det militære område ved Holmen 
nord for Operaen. 

Vælger man den direkte rute gennem 
hovedløbet fra Sandkaj til stigbor-
dene i Sluseløbet, skal man regne 
med en rotur på 17 km t/r.  Lige før 
stigbordene kan man lægge til ved 
den hyggelige Café Slusen (kun åben 
i weekenden). Vær meget opmærk-
som på den til tider stærke strøm 
ved stigbordene og den heftige trafik 
i hovedløbet. 

Det tager ca. 18 min. at gå og 7 min. 
at cykle for at komme fra DSR til 
forposten. Kommer man i bil, må 
man betale for dyr parkering i Lüders 
P-hus. Nøglen til containerne afhen-
tes i DSR i forbindelse med indskriv-
ning af mandskabet på vanlig vis. Der 
forefindes almindelige redningsveste 
i containerne, men om vinteren, hvor 
det er obligatorisk at bære rednings-
vest på hele turen, skal man anvende 
selvoppustelige redningsveste (kan 
købes i DSR til reduceret pris). 

Alle både skal tørres godt af før 
anbringelse i containerne. Husk at 
returnere nøglen til DSR umiddelbart 
efter endt tur. Bemærk, at en havne-
tur kræver deltagelse af en erfaren 
havnestyrmand. God fornøjelse! 

FORPOSTEN VED SANDKAJ 
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Tekst og foto af Søren Strange
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Sådan indleder Holstebro Kom-
mune sin intro til besøgende 
på nettet, når man googler den 
driftige jyske kommune, som, når 
man kommer fra syd, ligger lige 
til venstre for den jyske højderyg 
og til højre for Danmarks mest 
dramatiske natur, Vesterhavet. 
Holstebro Kommune blev i 2008 
udnævnt til Eliteidrætskommune, 
og så er vi vist også ved at være 
godt forberedt på, hvad der venter 
os på denne rundtur til endnu en 
dansk roklub. 

Førstehåndsindtrykket af hus og 
omgivelser er ikke præget af over-
dreven luksus, da vi ankommer til 
Holstebro Roklub, et af kommunens 
store aktiver, hvad angår idræt. Det 
regner skomagerdrenge, da vi når 
frem til Søvej 6, og parkeringspladsen 
har forvandlet sig til en miniudgave af 
Finland. 

Men hvad der måske mangler på 
tørskoet velkomst, bliver der så 
rigeligt kompenseret for, da vi når 
indenfor i klubhuset. Det summer af 
liv og glade stemmer. Og udsigten 
fra husets front og altan, som vender 
væk fra parkeringspladsen, tager 
vejret fra beskueren. Lagt ud foran os 
ligger rovandet, i folkemunde kaldet 
Vandkraftsøen, en smal, lang sø 
anlagt i 40-erne som en opdæmning 
af Danmarks næststørste å, Storåen. 
I dagens anledning indhyllet i regn og 
dis, som tilfører området en aura af 
mystik.  

på toppen af Olympen som kapro-
er. Måske er det en anden form for 
uddannelse de søger i kapronings-
regiet? Måske som leder eller som 
træner eller noget helt tredje. Selv 
om fællesnævneren er rosporten, er 
der plads til mange slags drømme for 
de unge mennesker, og det er vigtigt 
for klubben at rumme dem alle.    
Man kommer ikke udenom det 
faktum, at træneren med sin auto-
ritet har en signifikant indflydelse 
på træningskulturen i klubben, og 
ydmyghed overfor succes spiller her 
en stor rolle i træningsmiljøet. Klub-
ben er stolt af sin fremgang, men 
der hoveres ikke. Søren forholder sig 
pragmatisk til sin opgave som træner 
og talentudvikler. 

Freddy Quist – sportschef/ kapro-
ningschef/ fundraiser/ projektleder 
o.m.m. modtog i marts i år Dansk 
Rosports store lederpris. Denne 
udmærkelse er blot en af de mange 
tilkendegivelser og æresbevisninger, 
som i løbet af årene er regnet ned 
over ham og klubben.  

Freddy fortæller om, hvad der blev 
vendepunktet for klubben:  
”Det startede faktisk helt tilbage i 
2005, hvor vi fandt ud af, at vi havde 
brug for at få reetableret en klubi-
dentitet. Vi stod overfor et valg: Skul-
le vi lukke ned for kaproningen og 
overgive os til et ældre medlemsseg-
ment, som så mange andre klubber i 
Danmark har gjort det, eller skulle vi 
genopfinde kaproningsånden? Vi ror 

jo ikke langtur på den lille sø, vi har 
her, vel? Vi besluttede os derfor for 
at lave ungdomskaproere, som kun-
ne blive så gode, at de kunne komme 
på landsholdet i DRC, København. 
Intet mindre. Det var målet!”  

“Det krævede en sikker fødekæde, 
og der kiggede vi meget til, hvordan 
man gjorde på New Zealand, som jo 
ligner os på mange måder, og som 
gør det ualmindelig godt både til VM 
og OL. Snak blev til handling, og vi 
kontaktede vores borgmester, og 
Holstebro tog imod ideen. Strate-
gien for skoleroning blev lagt med 
kommunen og blev etableret med 
tre skoler, hvor vi havde 6.-klasser-
ne på besøg en gang om ugen fra 
sommerferie t.o.m. efterårsferien. 
De, som herefter valgte roningen 
frem for hånd- og fodbold, fortsatte i 
roklubben med rosport som skema-
sat idræt to timer om ugen. Det er 
det, der kører i dag, og kommunen 
er med til at betale Sørens løn som 
lærer og træner.”  

“Det der får de unge mennesker ind 
i klubben er, at der er ordentlige 
træningsforhold og styr på tingene, 
og det giver os mulighed for at have 
en konstant base, hvorfra vi kan 
rekruttere de bedste atleter.”  

Holstebro Roklub har foruden aftalen 
med de tre kommuneskoler også en 
aftale med Lægårdens Idræts- 
efterskole, hvor rosport er en del 

HOLSTEBRO
ROKLUB

ET 
JYSK 
KRAFTCENTER

Kaproningsklub med en mission 
Det kan også godt være, at der er 
magi i luften omkring Holstebro 
Roklub. Der er i hvert tilfælde grøde 
i ungdomsarbejdet, hvad angår 
talentudvikling, og klubben markerer 
sig mere og mere positivt på lands-
scenen for kaproning. Som det kan 
læses, når man går ind på klubbens 
hjemmeside: ”Holstebro Roklub er en 
klub i konstant fremgang. Klubben 
har fået bygget en stor ungdoms-
gruppe op over flere år, hvilket har 
medført, at Holstebro Roklub virkelig 
markerer sig”  

Det skyldes i særdeleshed klubbens 
tidligere formand, Hans Ulriksen, 
nuværende formand Daniel Stentoft, 
træner Søren Madsen og ikke mindst 
kaproningschef Freddy Quist, som 
med hver deres store kompetencer 
til at få omdannet snak til handling 
er en del af det daglige arbejde i 
klubben.  

Søren Madsen har været tilknyttet 
Holstebro Roklub som træner siden 
2015. Med sig i bagagen har han en 
olympisk bronzemedalje med let-
vægtsfireren ”Guldfireren” i Sydney 
2000 og VM-sølv med samme båd 
i 2001 og øser nu sin store erfaring 
om, hvad eliteroning og medalje- 
drømme er lavet af, ud over de lyse 
hoveder, som denne eftermiddag 
sidder tæt sammen i klublokalet og 
begærligt tager imod alt, hvad der 
kan føre dem hen, hvor de gerne vil 
være. Ikke alle drømmer om at stå 

”Vi har kulturen til forskel, 
når vi bygger bro til hinan-
den. Med virksomhedskultur, 
vækstkultur, talentkultur og 
vinderkultur”.  

Af Antonie Lauritzen/Foto Peter Munch

Der er en splinterny roklub/rocenter på vej til Holstebro. Det nye søsportscenter 
er tegnet af A2 Arkitekterne A/S og går i gang i november 2022. 
(Rendering A2 Arkitekterne/Arkitekt Freddy Quist)
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af pensummet. Det er det, som er 
fundamentet for den efterfølgende 
succes for klubbens ungdomskapro-
ning, og som kan ses på resultaterne 
for årgangsmesterskaberne.

Men, for der er et men  
Freddy fortsætter: “Hvis vi, da vi 
begyndte på det her, skulle kunne 
uddanne og levere de roere videre, 
som det så ud til, at der ville komme, 
da projektet for alvor var kommet 
i gang, ville vi slet ikke have råd til 
det. Der måtte en ny økonomisk 
model til. Et samarbejde med DSR i 
København syntes dengang at være 
løsningen. DSR havde målet og mid-
lerne til at videreuddanne på vores 
talentarbejde. Det gik rigtig fint med 
samarbejdet med DSR’s træner, indtil 
det blev tid til payback til os. Ikke så-
dan at forstå økonomisk, men vi ville 
gerne have, at vi som udviklingsklub 
af nye talenter, blev anerkendt for 
vores mangeårige arbejde med de 
unge mennesker, og som nu kunne 
kaste lys over DSR. Samarbejdet med 
Holstebro Roklub skulle fremgå på 
DSR’s platforme og ved fejring af me-
sterskaber. Kort og godt: Holstebros 
Roklub skulle nævnes som ligeværdig 
partner, når roere fra Holstebro roe-
de et mesterskab hjem til DSR.”  

Det ville DSR ikke være med til, og 
samarbejdet måtte ophøre. 

“Jeg kan godt 
fortælle dig, at det 
er det dummeste, 
DSR nogensin-
de har gjort. Så 
enkelt er det! Det 
er den største 
dumhed!” Pause! 

Freddy tager en 
slurk kaffe, blikket 
bliver intenst, 
og han forklarer 
sagtmodigt: 

“Vi ved jo godt, 
at vores roere 
ikke kan komme 
direkte her fra klubben og ind på 
landsholdet. Vi havde brug for en 
mellemstation, og DSR tilbød at være 
med til at løfte den opgave. De fik en 
fødekæde leveret fra os til frem-
me af deres egen succes. Vi havde 
som minimum forventet, at navnet 
Holstebro Roklub blev nævnt i de 
sammenhænge, hvor vores roere 
deltog i kaproninger for DSR.”  

Samarbejdet udvides  
Set fra Holstebro Roklubs side var 
situationen uholdbar. Man kan jo 
ikke bruge kommunens penge til at 
promovere en roklub i København. 
Holstebros borgmester blev atter 
kontaktet.  

- Hvor meget skal I bruge?  
- Tja, jo… Vi skal bruge det og det…   
- Det finder vi ud af, siger borgme-
steren.  

“Så nu får vi lidt støtte fra byen, 
og nu kører vi selv! Vi oplever stor 
loyalitet fra de roere, som flytter til 
København, så det fungerer fint.  
Nu er der etableret en ny platform, 
et kraftcenter i København, som vi 
bakker godt op om. Det er, som det 
skal være. slutter Freddy.  

Både Søren og Freddy er enige om, 
at ro-Danmark bliver nødt til at sam-
arbejde meget mere om de få roere, 
som har potentiale til at komme på 
landsholdet. Freddy insisterer på, 

at Holstebro Roklub er en 
”Vi-klub”. En ”Os-klub”. Ikke 
noget med mig og mit.  

“Det tager lang tid at udvik-
le nye kaproere, og vi bliver 
nødt til at fokusere på at 
udvikle dem til at fungere 
som et hold, hvad enten de 
sidder på en otter eller ror 
singlesculler.”  

Holstebro Roklub tager 
første spadestilk til et nyt 
klubhus/idrætscenter på 
samme adresse d. 19. 
november i år. Det nye hus 
forventes færdigt i foråret 
2024. 

Læs mere om Holstebro Roklub og 
menneskerne bag succesen på: www.
holstebroroklub.dk 

”Hvis man ikke går til yderlighe-
der, er der slet ikke nogen grund 
til at gå”. 

Citatet stammer vist nok fra en af 
Hans Scherfigs romaner – nå men 
under alle omstændigheder, så var 
vi tre fra DSR, som i pinsen havde 
besluttet at efterleve det og ro helt til 
yderligheder.  

I det her tilfælde betyder det at låne 
en båd i Danmarks østligste roklub, 
nemlig Christiansø Roklub. De små 
øer helt ude øst for Bornholm huser 
Danmarks mindste og nyeste roklub. 
En enkelt båd og tre medlemmer bli-
ver det til – så er man jo i hvert fald 
fri for at diskutere bådholdene… 

Oveni er de ualmindeligt gæstfrie og 
låner gerne hele deres bådpark ud. 
Så det havde vi (Diana, Pia og Niels) 
lagt billet ind på. For nu skulle Dan-
marks østligste punkt erobres. 
 
Nu er der det med yderpunkter, 
at de har det med at ligge omgivet 
af rigtig meget åbnet hav, så der 
skal ikke meget blæst til at forpurre 
planerne. Men Østersøen viste sig 

RUNDT OM VERDENS ENDE 
OG EN TUR PÅ MÅNEN

fra sin absolut pæne side og allerede 
lørdag eftermiddag kunne vi kækt 
runde både ”Verdens Ende” – Christi-
ansøs nordøstlige spids – og det aller 
østligste punkt, Østerskær.  

Så var det ellers hjem i teltet ved telt-
pladsen i læ bag de tykke fæstnings-
mure ude ved ”Verdens Ende” for at 
få pudset balskoene. For pinselørdag 
er også dagen for det legendariske 
pinsebal på ”Månen”. Christiansøs 
gamle forsamlingshus, der har haft 
sit Christiania-agtige navn i mere end 
et århundrede, og som også er det 
sted, som har lagt navn til TV2’s hit 
om de første kærester på Månen.  

Kærester fandt vi nu ikke, men her 
var liv og glade dage og dans til 
harmonikaspil, som det hører sig til 
på Christiansø, hvor både lokale og 
mere eller mindre faste gæster slog 
sig løs.  

Næste morgen ventede så den helt 
store præmie. For vi stod op til en 
spejlblank Østersø – noget som kun 
sker få gange om året. Så i fuldstæn-
digt blikstille vand rundede vi hele 

øgruppen igen, både Verdens Ende 
og Østerskær, den største ø Græs-
holm, som er hjem for Danmarks 
eneste koloni af lomvier, og hvor de 
nært beslægtede alke også yngler 
og kommer flyvende lige hen over 
vandet og båden i hundredvis i deres 
jagt på føde, og så det nordvestligste 
skær Tat, hvor gråsælerne ligger og 
skændes, så de kan høres over hele 
øgruppen natten igennem, og lugter 
som kun sæler nu kan lugte.  

Der er ikke mere end syv en halv 
kilometer rundt om hele øgruppen, 
så vi nåede turen tre gange, forskel-
lige veje og lidt i ottetaller om øer og 
skær. Men oplevelserne er store og 
ligger tæt.  

Og så er det ikke særligt svært. Som 
så mange andre steder kræver det 
bare, at man kontakter klubben og 
laver en aftale om at låne båden og 
så hiver en langtursstyrmand med. 
Og så at man tør satse på lidt held 
med vejret. Lykkes det er det en stor 
gevinst.  

Mellem Christiansø og Frederiksø i morgenlys. Sæler som stikker hovedet op for at se, hvem som forstyrrer deres spejlblanke Østersø. 

Af Niels Bak Henriksen

Langtur i det bornholmske fra Danmarks østligste roklub  
Christiansø Roklub

Mændene bag Holstebros kapronigssucces: Fv. Freddy Quist og Søren 
Madsen.

Det sociale liv i klubben gør det sjovt at komme til træning i hverdagen. Siddende på forreste række: Fv. 
Christian Søndergaard, Simon Mikkelsen og Elias Ellehammer (Bagsværd Roklub), der vandt sølv i M4- ved 
U19 VM i Varese i juli. Ved siden af Elias sidder U23-roer Patrik Klerstrup.

http://www.holstebroroklub.dk/
http://www.holstebroroklub.dk/
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Danske Studenters Roklubs (Akademisk og 
Polyteknisk Roklubs) generalforsamling 
Fredag d. 18. november 2022 kl. 20.00

1. Aflæggelse af beretning
2. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
3. Særlige forslag: 
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år
5. Valg af formand
6. Valg af kasserer 
7. Valg af sekretær 
8. Valg af materielforvalter
9. Valg af kaproningschef 
10. Valg af instruktionschef 
11. Valg af motionsrochef 
12. Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter
13. Valg af kajakrochef 
14. Valg af langtursrochef 
15. Valg af husforvalter 
16. Valg af to revisorer 
17. Valg af repræsentanter til DFfR
18. Evt.
 
Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyr-
elsen. Forslag skal stilles skriftligt af stemmeberettigede medlemmer og skal 
være bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen.
Kandidatemner til de forskellige tillidsposter kan – foruden af den fungerende 
bestyrelse – bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan 
sådanne forslag kun komme i betragtning, når de er skriftlige og bestyrelsen i 
hænde senest 30 dage før generalforsamlingen – jfr. §8.
Følg løbende med på www.danskestudentersroklub.dk for indkommende 
forslag og opstillede kandidater.

Generalforsamling 2022

Man skal aldrig lade en god anled-
ning til at holde en fest gå fra sig. 

Derfor stod den også på festtøj og 
høje hæle i stedet for tricot og kondi-
sko, da 34 af morgengymnastikkens 
deltagere fejrede 30-års jubilæum 
lige før sommernedlukningen. 

Champagnepropperne sprang og 
Rasmus havde oppet sig med en læk-
ker 2-retters menu, mens deltagerne 
selv stod for en bugnende kage-des-

Morgengymnastikkens 30-års jubilæum 

sert – efter devisen: ”Hvad udad 
tabes, skal indad vindes”. Alt, hvad 
man havde smidt bort af overflødige 
kilo i løbet af vintersæsonen, blev 
genindvundet den aften. 

Der var taler, musikquizz og en quizz 
med spørgsmål om hver enkelt, der 
skulle vise, hvor meget sladder man 
havde lyttet til henover morgenkaf-
fen efter gymnastikken. Det eneste, 
der ikke gik så godt var forsøget på 

at danse lancier ud på natten. Om 
det var manglende dannelse eller 
indtagelse af vin står hen i det uvisse. 

Vibeke Munk, der leder de ”early 
birds” anstrengelser, opfordrede til 
at holde om ikke andet, så englehop-
pene ved lige hen over sommeren. 
Men lur mig. Man skal sikkert til at 
starte helt forfra efter ferien. 

Af Gunvor Bjerre/Tegning af Peter Munch

HUSK ENGLEHOPPENE!
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Vi varmer op med en middag fra Rasmus’ gode 
køkken kl 18.00. Du kan købe billetter på 
https://dsr.safeticket.dk

https://dsr.safeticket.dk


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
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Tøjudvalg 
Andreas Sloth 
toejudvalg@danskestuden-
tersroklub.dk

Barudvalg 
Ane Yde Skaksen 
2616 8050 
baren@danskestudentersro-
klub.dk

Kontingentkasserer 
Bente Kjøller 
kontingent@danskestuden-
tersroklub.dk

Husforvalter 
Hans Søndergaard  
2728 1191 
husforvalter@danskestuden-
tersroklub.dk

Langtursrochef 
Niels Bak Henriksen 
2639 0625 
langtur@danskestudenters-
roklub.dk

Orienteringssektion 
Formand  
Ronald Clausen 
4588 5886 
ronald@brclausen.dk

 
Sportsrochef  
Emma Rue Moos 
sport@danskestudentersro-
klub.dk

Motionsrochef 
Lone Haulund Christensen 
motion@danskestudenters-
roklub.dk

Kajakrochef 
Jesper Millung 
4050 0850 
kajak@danskestudentersro-
klub.dk

Kaproningschef 
Mark Strange Hartsteen 
3123 9721 
kaproning@danskestuden-
tersroklub.dk

Materielforvalter 
Ledig 
materiel@danskestudenters-
roklub.dk

Instruktionsrochef 
Simone Krog Christensen 
6169 7043 
instruktion@danskestuden-
tersroklub.dk

Kasserer 
Johan Frydendahl 
2278 9917 
kasserer@danskestudenters-
roklub.dk

Formand 
Kasper Haagensen 
4083 5535 
formand@danskestudenters-
roklub.dk

Sekretær 
Marie Erika Busch 
2463 1681 
sekretaer@danskestuden-
tersroklub.dk

BESTYRELSE & UDVALG

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 Birgitte Wraae Frydendahl m.fl.  

Andre funktioner & udvalg

 
 
 
 September  
 05. Mandag Svanemøllematchen
 17. Lørdag  Boat, Beats & Comedy
 25.  Søndag Orienteringsløb fra Gåsehuset   
 29. Lørdag   1. sal udlejet  
 
 Oktober
 08. Lørdag  1. sal udlejet 
 23.  Søndag Orienteringsløb fra Gåsehuset
 29.  Lørdag  Store oprydningsdag
 29. Lørdag   1. sal udlejet
 30.  Søndag  Standerstrygning     
  
 November
 04.  Fredag eftermiddag 1. sal udlejet 
 06.  Søndag Orienteringsløb fra Gåsehuset
 18.  Fredag Generalforsamling
 26.  Lørdag  1. sal udlejet
 27.  Søndag Orienteringsløb fra Gåsehuset
    
 December
 03.  Lørdag  Julefrokost
 11.  Søndag 1. sal udlejet

KALENDER 2022
TJEK HJEMMESIDEN 

FOR AFLYSNINGER

MEDLEMSJUBILÆER

Sportsrocheferne laver en tidsplan for brug af roergometerne.  
Tidsplanen opsættes i motionslokalet.

*Udendørs hvis muligt

VINTER-
GYMNASTIK 

G
ra

fik
 a

f P
et

er
 M

un
ch

25 år
Jesper Gjedde 5.9.
Eskild Ebbesen 15.10

40 år
Birgitte Dath  1.9.
Henrik Almegaard 1.10

Bagsiden: Nidhu 
Sivapatham og Fie 
Clara Røssel ka-
stede sig i august 
ud i en kampagne 
“Come row with 
us” for DSR med 
fotosessions, dro-
nefilm og online 
video.
Foto Lena Baden

http://www.danskestudentersroklub.dk
http://www.danskestudentersroklub.dk
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COME ROW
WITH US!

DSR 
Danske 
Studenters 
Roklub
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