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Forside: En glad forsamling af inrigger- og 
coastalroere poserede i august på den 
berømte trappe, hvor også Kong Frederik IX 
stod i 40’erne med sine rokammerater.  
Foto Lena Baden
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Vi har for ganske nylig oplevet 
en af de vigtigste dage for vores 
demokrati her i landet: folketings-
valget. 

Et demokrati, der i sin hidtil bedste 
form har vist, hvem det er, der sidder 
på magten: Det er os, dig og mig. 

Folket. 

Vi har gjort os parate til at påtage os 
ansvaret for dette lands ve og vel og 
har valgt de personer, vi anser som 
værende bedst egnede til at foretage 
styringen af skibet på vores vegne. 

Vi har taget del, diskuteret, hoppet 
ud af sofaen og er gået i stemmebok-
sen for at medvirke til de forandrin-
ger, vi ønsker for i fremtiden. 

Lige nu står vi foran en sådan vigtig 
dag i DSR. Den årlige generalfor-
samling løber af stablen lige om lidt, 

DE VIGTIGE DAGE 

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. 

Instruktion af nye roere i bassinet. Læs Instruktionsrochefens 
beretning side 8. Foto Steen Knudsen

og vi, der møder op, kan få indblik 
i hvad vores bestyrelse og diverse 
udvalg har bedrevet på vores vegne 
samt, hvad der ligger i posen af pla-
ner for fremtiden. 

Vi kan stille spørgsmål og forlange 
svar. Og vi kan byde ind og være 
med til at gå forrest med nye tiltag 
ved, at påtage os en plads i et udvalg 
eller i bestyrelsen. Det er op til os 
selv. 

Hvad vi ikke kan er blot at sidde på 
hænderne og kritisere andre for ikke 
at gøre det godt nok, hvad vi ikke 
selv gider/ orker at beskæftige os 
med.  

Derfor mød op på generalforsam-
lingen d. 18. november 2022 og vær 
med til at forme det DSR, som du, 
jeg og alle os hundredvis af nye og 
gamle medlemmer kunne tænke og 

drømme os til, at DSR skal se ud i 
fremtiden. 

Ikke nok med det, der skal ske den 
18. november. Der kommer endnu 
en vigtig dag for dig og DSR i begyn-
delsen af det nye år. 

Lørdag d. 7. januar 2023 afholdes der 
som noget nyt strategidag for DSR’s 
medlemmer. Tidligere var strategi-
dagen kun for bestyrelsen, men nu 
åbner man op for en demokratisk 
inklusion af medlemmerne i proces-
sen. Her er din tilstedeværelse vigtig 
– hvis du da interesserer dig for klub-
bens ve og vel, samt for dine egne 
muligheder og fremtid i klubben. 

Hold øje med info i nyhedsbrev og på 
sociale medier om denne event og 
mød op i klubben til endnu en vigtig 
dag for dig og DSR 

AL



Af Kasper Haagensen/Foto Lena Baden
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VI ER TILBAGE IGEN…   
  

Heldigvis fyldte Corona langt min-
dre i denne sæson. Vi blev godt 
nok nødt til at lukke ned hen over 
jul og nytår, men vi fik ret hurtigt 
også lov til at åbne op igen og 
kunne holde standerhejsning på 
normal vis i år, med studentersan-
gerne efterfulgt af buffet.

Vi kan vel nærmest godt betegne 
dette års sæson som værende for-
holdsvis normal, dog ikke helt nor-
mal. Når vi kommer til maj måned, 
plejer nye medlemmer at stå i kø for 
at få lov til at være medlemmer af 
roklubben; det gjorde de desværre 
ikke i år. Der har ligefrem været no-
get langt mellem de nye medlemmer 
sammenlignet med tidligere år.

Hvor vi tidligere år før Corona var 
vant til at modtage omkring 200 nye 
medlemmer hvert år, så har vi i år 
lige akkurat sneget os op over 120 
nye medlemmer. Det er dog ikke så 
slemt igen, for hvor vi ofte ser man-
ge nå at melde sig ud, inden de har 
været medlem i 3-6 måneder (25 %), 
så er dette tal i år nede på under 20 
%. Ja, faktisk er 79 % af de indmeldte 
i år stadig medlem på det tidspunkt 
denne beretning er skrevet. Dette er 
i sig selv meget flot, og jeg vil tro det 
kan skyldes, at den mindre tilgang af 
nye medlemmer, har betydet øget 
fokus på dem, som har meldt sig ind.

Hvis vi tror, at det alene er i Danske 
Studenters Roklub dette problem er, 
så må jeg sige, sådan ligger landet 
ikke. Vores naboer i KVIK har 
nærmest haft det endnu værre og 
kunne til årets Svanemøllematch 
ikke stille med nogle herrehold, 
ligesom damebåden havde en del 

Og ja, der var ret tydeligt mange 
som kunne huske dette, for da vores 
kaninherrer på forhånd havde taget 
begge pokaler hjem uden modstand, 
og vores kanindamer suverænt og 
med overlegenhed vandt begge de-
res løb. Så var der kun en ting at gøre 
– der skulle laves pandekager.

Vi var på et tidspunkt meget tæt på 
fuldt hus, for Kim Søndergaard vandt 
pingvin-herreløbet, og så manglede 
vi kun pingvin-dameløbet. Desværre 
tog vi ikke dette løb, det fik KVIK. Det 
må dog være målsætningen til næste 
år at vinde alle seks løb for nye med-
lemmer!!

Friluftsrådet
Hele sæsonen igennem har der væ-
ret masser af langture, faktisk utro-
ligt mange langture rundt omkring i 
Europa og lokalt i Danmark. Flere og 
flere medlemmer tager langturen til 
sig og det er fantastisk at se – ikke 
mindst de mange fotos, som kom-
mer op på Facebook fra smukke ture.
I juni  måned lagde Friluftsrådet en 
pulje ud til at støtte oplevelser i na-
turen og ja, jeg tænkte, dér søger vi 
nogle penge til en ny langtursbåd. En 
ny langtursbåd koster ca. 230.000 kr., 

gengangere. Så vi skiller os på den 
måde ”heldigvis” ikke ud, og på den 
anden side, så havde jeg da som 
formand gerne set nye medlemmer 
stå i kø som tidligere.

I bestyrelsen har vi drøftet, hvad 
denne nedgang af nye medlemmer 
skyldes, og vi har to forklaringer:

• Noget skyldes nok den usikre tid, 
med forhøjede forbrugsudgifter. 
Folk holder lidt igen og kaster sig 
ikke lige ud i nye ting.

• Vi tror endnu mere på, at efter 
to år med nedlukninger, rejse- 
”forbud” og restriktioner, har fo-
kus for dem, som vi normalt ville 
optage som medlemmer, været 
et helt andet i år. De har brugt 
deres penge og tid på rejser, 
koncerter, festivaler mv.

Begge disse forklaringer er heldigvis 
noget, som er midlertidigt, og vi tror 
på, at vi allerede fra næste sommer, 
vil se et øget antal medlemmer igen.

Pandekager til alle
Jeg er på et tidspunkt ”kommet til” at 
love, at skulle DSR’s kaninhold tage 
alle fire pokaler hjem fra Svanemølle-
matchen, eller skulle vores kaproere 
komme hjem med OL medaljer eller 
VM guld, så ville jeg smutte i køkke-
net og lave pandekager 
til alle.

så det er ikke sådan en, som kommer 
i hus hvert år. Heldigvis valgte Fri-
luftsrådet at støtte os med halvdelen 
af beløbet, og den nye langtursbåd 
forventes at blive leveret i 2024 og 
vil med sikkerhed bringe mange 
DSR-medlemmer på oplevelser rundt 
om i verden.

Renovering og bygninger
Vores klubhus er som alle nok ved, 
en ældre bygning og dertil en meget 
brugt og benyttet bygning. Det bety-
der også, at der konstant er et øget 
pres på renovering og vedligeholdel-
se. Vi har i år kigget på sydterrassen, 
hvor der længe har løbet vand ned i 
træningsrummet. Der skal lægges en 
ny membran, og i det hele taget skal 
der rettes op på belægningen. Det er 
en udgift på ca. 2.5 mio. kr., penge 
vi har, men det er stadig ret mange 
penge.

Vi har også kig på ombygning af køk-
ken, foyer, baren, toiletter og slyngel-
stuen. Ligesom vi kunne ønske os nyt 
gulv i salen, som er meget slidt, og vi 
tror faktisk, at det er det oprindelige 
gulv, fra da huset blev bygget. Alle 
projekter, som koster mange penge, 
men som i højere eller mindre grad 

er nødvendige for fortsat at drive 
vores roklub på et niveau, som vi 
ønsker det.

Økonomien hårdt ramt
Klubbens økonomi har været hårdt 
ramt i år på mange måder. Stigende 
el-priser har medført mere end en 
fordobling af udgifter til el, så her 
snakker vi om tæt på 250.000 kr. i 
øgede udgifter. Heldigvis fik vi, via 
godt lobbyarbejde hos Folkeop-
lysningsudvalget, kommunen til at 
dække disse øgede udgifter i år. Vi 
kender dog ikke kommunens hold-
ning til 2023.

Vores formue er også skrumpet 
noget ind, øgede renter og kurs-
nedgang har medført, at der er sat 
en del penge til. Det er ikke rigtigt 
noget, vi er herre over, og vi må nok 
mest af alt bide i det sure æble og 
glæde os over, at vi i tidligere år har 
vundet gode summer ind.

Færre medlemmer betyder også fær-
re indtægter, således er en nedgang 
på 50 medlemmer årligt, en mindre 
kontingentindtægt på ca. 150.000 kr. 
Vi har dog valgt at opretholde sam-
me serviceniveau på alle klubbens 
hold som hidtil. Der kan dog komme 
en situation ud i fremtiden, som kan     

tvinge os til ændringer.

Det lysner…
Selvom man kunne vælge at låse sig 
inde de næste par år, så vælger vi 
fortsat at udvikle DSR til Danmarks 
Stærkeste Roklub og derfor kommer 
vi til den første lørdag i januar (7. 
januar 2023), at lave et fælles strate-
gimøde for alle de medlemmer, som 
har lyst til at deltage.

• Hvordan sikrer vi, at der kommer 
mange nye medlemmer og skal 
vi have mange nye?

• Hvordan kan vi bedre holde på 
medlemmerne, i dag melder tæt 
på 40 % sig ud indenfor de første 
12 måneder?

• Har vi de rigtige tilbud?

Spørgsmålene er mange og vi øn-
sker, at så mange medlemmer som 
muligt deltager og hjælper med at 
komme med svar på disse spørgsmål 
og gennemføre løsningerne.

Ved den kommende generalforsam-
ling vil det blive mit ottende år som 
formand (hvis jeg altså bliver valgt). 
Jeg skrev på et tidspunkt, at jeg mak-
simalt vil sidde på posten i ti år, så 
der skal også snart kigges på en aflø-
ser for mig som formand. Jeg håber, 
at der måske kan være en eller flere 
medlemmer, som ønsker at løfte 
opgaven med ovenstående strate-
gimål og som en naturlig følge på et 
tidspunkt vil overtage rorpinden for 
Danmarks Største Roklub – Danske 
Studenters Roklub.

BARE IKKE  HELT 
NORMALT ENDNU!! 

Formandens beretning



På vej gennem Furesøkanalen mod Vejlesø på løvfaldsturen med Bo Fokdahl og Marlene Evensen. Foto Lars Bundesen

Flemming Jensen i styrmandssædet 
med nye motionister ude i Svanemøl-
lebugten. Foto Lena Baden

Motionsrochefens beretning
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Der er roet mange motions-kilo-
meter i år. Mange medlemmer har 
fundet sammen med gamle og nye 
romakkere og ror sammen udenfor 
de etablerede hold.

Den ugentlige motionsroning blev i 
år flyttet til mandag og onsdag, hvor 
den i nogle år har ligget tirsdag og 
torsdag. Tina Voer har været rovagt 
gennem hele sæsonen, men vi må 
konstatere, at det ikke har været den 
store succes, da tilslutningen har væ-
ret begrænset. Der er dog stadig en 
trofast kerne af roere, som deltager 
jævnligt. Der skal nu kigges på, hvad 
vi skal ændre for at tilpasse motions-
tilbudet til medlemmernes ønsker 
såsom dag, tidspunkt, indhold, træ-
ner etc. eller noget helt andet.

Morgenture
Morgenroningen har igen i år været 
en succes. Det er også fortsat Ronald 
Clausen, der står for at indkalde til 
roning alle hverdage kl.6.58. Ronin-
gen foregår fra klubhuset eller for-
posten og efter roning er der fælles 
kaffe på verandaen. 

Fællesture i kredsen
Med to års pause blev det igen 
muligt at afholde fællesture i Køben-
havnskredsen. Traditionen tro blev 
der derfor afholdt Kristi himmelfarts-
tur til Struckmannparken, hvor der
spises medbragt madpakke og 
dystes i tovtrækning. Desværre var 
vejret ikke det bedste, hvorfor flere 
klubber valgte at blive hjemme. DSR 
kunne sætte en enkelt båd, hvilket 
også var nok til at vinde en af dyster-

NAK EN SKALP …  
OG ANDRE 
SPÆNDENDE TURE
Af Lone Haulund Christensen

ne. Holdet kunne derved bringe et 
nyt flag med hjem til DSR.

Årstidsture
Det blev til både løvspringstur og 
løvfaldstur i år. Anette Frost stod for 
begge arrangementer.

Løvspringsturen i maj havde ud-
spring i Lyngby Roklub, hvor turen 
gik gennem den forårsgrønne Lyngby 
Sø og rundt på Bagsværd sø. 

Løvfaldsturen i september havde ud-
spring i Holte Roklub, hvor turen gik 
rundt på Furesøen i det smukkeste 
efterårsvejr. Begge ture havde god 
tilslutning og var meget vellykkede.

”Nak en Skalp”
”Nak en Skalp” kom også på pro-
grammet i år med Søren Beck 
Hansen som arrangør. Her ror man 
mindst 50 km, og målet er at nå en 
af de 5 skalpe, som udgør yderpunk-
terne i klubbens rofarvand + lidt til. I 
år nåede de turen øst om Saltholm, 
til Mosede havn og så en tur på en 
vindblæst dag rundt i Københavns 
havn, ud i alle kringelkrogene.

Måneskinsturene
Marlene Evensen forsøgte at genop-
live en gammel kending, nemlig må-
neskinsturene, den måtte dog aflyses 
pga. dårligt vejr. Derimod havde 
Marlene vejr-held, da hun i august 
inviterede på tur til Flakfortet.
Steen Knudsen har også igen i år 
været flink til at invitere til fællesro-
ning i weekenderne, hvilket har stor 
betydning for, at særligt nye roere 

kan komme på vandet udenfor træ-
ningsholdene.

Eventyrere på besøg
De to eventyrere Lars Grabe og 
Christian Havrehed besøgte DSR på 
deres tur rundt om Danmark i oce-
anrobåd. I den forbindelse afholdt 
vi et event, selvom det var midt i 
sommerferien og klubbens køkken 
var lukket. Det blev en succes med 
mange fremmødte.
 
Om eftermiddagen var der mulighed 
for at prøve at ro båden sammen 
med de to. Hele 18 ville gerne prøve, 
så de måtte på vandet 9 gange. Afte-
nen bød på grill på terrassen og
efterfølgende holdt Lars og Christian 
foredrag i salen. 54 var mødt op til 
spisning og et levende og spænden-
de foredrag, hvor Christian fortalte 
om sin første rejse i robåd over 
Atlanten i 2001, samt om planerne 
om at krydse det Østkinesiske hav til 
Japan i 2023.

Ergometertræning for motionister
Den kommende vintersæson vil der 
komme ergometertræning for mo-
tionsroere, ligesom Lars Bundesen 
igen vil invitere til vinsmagning, det 
er der jo efterhånden tradition for.
Motionsudvalget vil sige tak for 
denne rosæson og håber, vi ses i den 
næste. Har du nogle gode ideer til 
arrangementer - ture - events eller 
andet, så skriv en mail til motions-
chefen.

På gensyn.
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Igen i år 
er årets ske-

malagte instruktion på 
vandet afsluttet med udgangen af 
september. Svanemøllematchen 
er veloverstået, og selvom der i år 
har været færre kaniner igennem 
instruktionen end foregående år, 
så har de vist et stort engagement 
og vedholdenhed og har klaret sig 
meget flot igennem. I alt har vi 
haft 115 kaniner til instruktion og 
tildelt 69 roretter. 

De 115 kaniner ligger på niveau med 
2020, men noget lavere end 2021, 
hvor 150 kaniner var under instruk-
tion. Andelen af kaniner, der er 
kommet gennem instruktion, ligger 
relativt højere; det er vokset fra 53 
% til 60 %. Da foreningslivet generelt 
oplever en faldende tilgang i antallet 
af nye medlemmer, er vi i Instruk-
tionsudvalget meget glade for, at 

størstedelen 
af de medlemmer, 

som har været til instruktion 
i DSR, har haft et godt møde med 
klubben og er kommet godt igen-
nem instruktionen. Særligt i august 
og september har vi oplevet en god 
tilslutning fra nye medlemmer, og 
der er kommet adskillige overflyttere 
og udenlandske medlemmer til.

Fra medio august og frem har vi igen 
i år kun taget overflyttere ind med 
henblik på at sikre, at alle nye med-
lemmer både kunne blive færdige 
med instruktionen og sikre, at de får 
det bedste møde med de forskellige 
øvrige tilbud i klubben.

Kanin- og pingvindåb 2022
Kanin- og pingvindåben foregik i år 
ligesom i 2021. Dåben blev afviklet 
om eftermiddagen, traditionen tro 
startende med et løb for deltagerne, 
hvor kaniner og pingviner i blandede 
hold skulle rundt og konkurrere på 
poster i og omkring klubhuset. 

Til selve dåben ankom Neptun og 
hans vikingefølge troligt; og med 
bind for øjnene blev kaniner og 
pingviner ført gennem en labyrint 
med overhængende fare for at blive 
overhældt med vand frem til kong 
Neptun, som døbte hver enkelt in-
den den obligatoriske tur i baljen. 

Dåben foregik dog i år i et badebas-
sin på bådpladsen, da der havde 
været kloakoverløb, og al badning 
ved de nærliggende strande blev fra-
rådet. Efterfølgende blev der drukket 
bobler og uddelt dåbsbeviser inden 
aftenens arrangement, som i år 
havde mere karakter af en hyggelig 
middag end en fest, som det har væ-
ret tidligere år. Formanden stod ved 
grillen, og opvask og oprydning blev 
taget i fællesskab. Under middagen 
blev der holdt tale for kaninerne og 
pingvinerne, og traditionen tro var 
der også et par kaniner og pingviner, 
der havde misset dagsarrangemen-
tet og i stedet blev aftendøbt. I alt 
blev ca. 35 nye medlemmer døbt og 
kan nu kalde sig for ægte roere og 
kajakroere. [Billeder fra dåben]

TILBAGE TIL NORMALEN 
Af Simone Krog

Vinterinstruktion
Ergometerinstruktionen 2021/2022 
gennemførtes søndag formiddag 
suppleret med tirsdag eftermiddag/
aften. Desværre havde corona ikke 
helt sluppet sit tag, og vi måtte holde 
en forlænget jule- og nytårsferie 
medio december til primo januar, 
hvor vi kunne starte op igen. Der var 
generelt god tilslutning gennem hele 
perioden.

Ergometerinstruktion 
Vi startede op primo oktober, så 
vinterstarterne har mulighed for at 
komme tidligt i gang. Instruktionen 
er flyttet fra søndag til lørdag kl. 
10.30. Derudover er der som sidste 
år fra november instruktion i hverda-
gene, nemlig tirsdag kl. 17.00-18.00. 
Ergometerinstruktionen er for nye 
medlemmer, som ikke er vant til at 
ro, eller for kaniner og pingviner fra 
sommersæsonen, som ønsker at få 
noget instruktion, inden de starter 
op på træningsholdene.
Boats, Beats and Comedy 
Styrmandslauget havde d. 17. sep-
tember taget initiativ til et helt nyt 
arrangement i roklubben, nemlig 
Boats, Beats and Comedy. Her havde 

interesserede mulighed for at kom-
me og prøve at ro i løbet af efter-
middagen samt deltage i middag og 
festligheder om aftenen. 

I alt var der ca. 37 tilmeldte til roning, 
kajak og kajakpolo. Nogle af de 
tilmeldte til kajak og kajakpolo var 
eksisterende medlemmer, der prø-
vede nye aktiviteter af, mens hele 17 
potentielle medlemmer var tilmeldt 
instruktion i inrigger. 

Selve arrangementet var vellykket; 
det gav både mulighed for at prøve 
klubbens forskellige aktiviteter og 
opleve det sociale i klubben. Grundet 
placeringen af arrangementet sidst 
på rosæsonen er det begrænset, 
hvad nye medlemmer kan kaste sig 
over i DSR, før ergometerinstruktio-
nen starter. Det er derfor tanken at 
forsøge at holde et tilsvarende arran-
gement i første halvdel af udendørs-
sæson 2023. 

Buddyordning
Sæson 2022 er andet år, hvor vi i 
Instruktionsudvalget har forsøgt at 
arbejde med en buddyordning. I 
modsætning til 2021, hvor der var 

Vores indtryk af buddyordningen 
i dens nuværende form er, at den 
virker godt, og at de nye medlemmer 
som regel godt ved, at de kan hen-
vende sig til deres buddy, hvis der er 
noget, de er i tvivl om. Vi vil arbejde 
for, at de nye medlemmer tidligere 
og tydeligere bliver sat i forbindelse 
med deres buddy i den kommende 
sæson. Til sæson 2023 er der også 
behov for flere buddies, så hvis du 
tænker, at det var noget for dig, så 
kontakt endelig Instruktionsudvalget 
på instruktion@danskestudentersro-
klub.dk.

Styrmandsuddannelse
I sæsonen 2022 har vi nået at 
afholde to kurser med teoretisk 
styrmandsteori og tre hold med 
styrmandspraktik til den begrænse-
de styrmandsret. Derudover har der 
været godt gang i coastalinstrukti-
onen. Også scullerinstruktionen er 
kommet op at køre i år efter et par 
års pause.

Rettighedskursus for kaproere
Derudover har der i år været afholdt 
en kursusweekend for kapronings-

Af Simone Krog Christensen/Foto Steen Knudsen

Foto til venstre: Julia Kapinos og Felix Rittel under kyndig vejledning af instruktør Tor Høyer Rasmussen i inriggertoer. Til højre: Klara Sofie K. 
Westh, Hans Christian Falkow, Clara Reiter-Brennan og Helle Diers modtager instruktion i det gode gammeldags robassin. 

http://instruktion@danskestudentersroklub.dk
http://instruktion@danskestudentersroklub.dk
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afdelingen, hvor de rutinerede roere 
på Bagsværd deltog i instruktion 
til rettigheder i Svanemøllen, så de 
fik nemmere adgang til roning på 
Øresund.

Kurset indeholdt instruktion ift. både 
roret og styrmandsret samt teoretisk 
styrmandskursus og entringsøvelse 
i både coastalbåd og inrigger, som 
alle kom igennem på trods af en 
stor tilstedeværelse af brændgopler 
i havnen. Der er i alt blevet tildelt 23 
styrmandsretter og 10 coastalretter 
og to scullerretter som følge heraf.

I 2023 er det planen at afholde det 
første korttursstyrmandskursus som 
overbygning til den begrænsede 
korttursstyrmandsret. Det vil blive 
afholdt henover en weekend i den 
kommende sommersæson. [Billede 
af kaproere til instruktion]

En kæmpe tak til alle, der har 
instrueret i 2022 
Igen i år vil vi i Instruktionsudvalget 
gerne sige tusind gange tak til alle, 
som har bidraget til uddannelsen af 
klubbens medlemmer – hvad enten 
det har været som aktiv instruktør 
af kaniner, kommende styrmænd, 
coastalroere, scullerroere eller anden 
form for instruktion. 

Samme tak skal lyde til dem, der har 
hjulpet med organisering og admini-
stration af de forskellige instruktions-
aktiviteter. I gør hermed en forskel i 
forhold til, at klubbens medlemmer 
kan komme i gang, komme videre og 
blive dygtigere med deres aktiviteter 
på vandet. Vi er meget taknemmelige 
for alt det, I gang på gang bidrager 
med, og håber meget på jeres kæm-
pe hjælp i den kommende sæson!

Hvis du på nuværende tidspunkt ikke 
er aktiv som instruktør, men kunne 
du tænke dig at hjælpe til med ud-
dannelse af klubbens medlemmer i 
2023, så tag fat i en af os fra udvalget 
allerede nu – vi glæder os til at høre 
fra dig!

I foråret skete der noget vigtigt i 
DSR – en gruppe fik sat sig sam-
men og samlet et nyt materielud-
valg. 

Udvalget er siden gået på med krum 
hals. Selv om det er lykkedes at få 
vedligeholdet til at hænge nogenlun-
de sammen de sidste par sæsoner 
på trods af, at vi har manglet både 
materieludvalg og -forvalter, så er 
der rigtig mange ting, som der ikke er 
blevet taget beslutning om, og som 
har fungeret på bedste beskub. 

Ud over at få vedligehold mv. til at 
fungere, har udvalget også så småt 
taget hul på nogle af de mere lang-
sigtede overvejelser, såsom hvilke 
både der skal anskaffes fremover, og 
hvilke det er ved at være tid at kas-
sere, hvordan svensknøglesystemet 
skal administreres, indretningen af 
bådhallen etc. 
I vil sikkert kunne mærke, at der er 
kommet et nyt udvalg allerede om-
kring vedligeholdet her til vinter.
 Men vær også opmærksom på, 

at det er et helt nyt udvalg, så hav 
også lidt tålmodighed med tingene. 
Foreløbig er det robådene – inrigge-
re, coastalbåde m.v. – som udvalget 
tager sig af og så de fælles ting som 
bådehal, roprotokol osv. 

Og selv om der nu er et udvalg, så er 
der stadig ingen materielforvalter. 
Det vil sige, at udvalget ikke har en 
formand, og at ansvarsområderne er 
delt ud på flere forskellige personer. 

Det ser foreløbig ud til at fungere 
fint, men på lidt længere sigt skal der 
findes en ny materielforvalter. Og 
ellers glæder vi os fra udvalgets side 
til at arbejde sammen med jer alle 
sammen om at tage os godt af vores 
skønne både. 

I udvalget sidder: Jakob Skov, Lea 
Skov Hansen, Julie Schou, Ole Sachs, 
Rune Glerup, Iben Krause, Torben 
Nørlem, Louise Perriel, Peter Stenby, 
Morten Lorenzen, Niels Bak Henrik-
sen og Lone Haulund.

VARME HÆNDER 
OM MATERIELLET
Nyt materieludvalg har set dagens lys

Af Niels Bak Henriksen

Materieludvalgets beretning

Billedet: Markus Block, Jeppe Haugaard, Malte Birk og Anna Plachti (med ryggen til) lærer den korrekte måde at sætte en båd i vandet på.



Foto til Venstre: Julia Kapinos og Felix Rittel under kyndig vejledning af instruktør Tor Høyer Rasmussen i inriggertoer. Til højre: Klara Sofie K. 
Westh, Hans Christian Falkow, Clara Reiter-Brennan og Helle Diers modtager instruktion i det gode gammeldags robassin. Foto Steen Knudsen.

Polosæsonen var for voksenholdet 
en hyggelig og rolig sæson. Vi spille-
de ikke med til Danmarks Turnerin-
gen i år, men havde til gengæld fokus 
på integrering af nye, med en masse 
hyggelige træninger og 'pizza & polo' 
-arrangementer. Næste år regner vi 
med at stille op i den laveste række 
i Danmarks Turneringen, hvilket er 
rigtig fint for begyndere.

For juniorholdet har det været et 
formidabelt år. Juniorerne har været 

med til flere stævner og har udviklet 
sig vildt meget i år. Hvilket resultere-
de i sølv til DT (Danmarks Turnerin-
gen). Det er klart et hold, vi kommer 
til at se mere til i fremtiden.

Og selv om de er blevet vildt gode, er 
det stadig unger, der har tid til spas 
og hygge. Da der stadig er pladser 
på holdet, kan man derfor være med 
til et fantastisk fællesskab.

Altid plads til én til
Kajakpoloudvalgets beretning
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Af Johan Topp/Foto Lena Baden
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Endnu et år er gået, og det er 
blevet tid til at komme med min 
sidste beretning i denne omgang.

2022 har været et meget blandet 
år for afdelingen, året startede 
helt corona-ramt, bød på et stykke 
dansk historie og sluttede med flotte 
præstationer på Bagsværd Sø, en 
dag hvor corona heldigvis føltes langt 
væk.

Lad os tage to højdepunkter, som 
vi vil huske 2022 for. I foråret blev 
en ide gennemført, som klubberne 
længe havde håbet på. Man valgte 
nemlig at sætte en dameotter, ikke 
bare oppefra og ned, men i tæt 
samarbejde mellem klubberne og 
Danmarks Rocenter, den slags pro-

jekter kan være fantastiske, når de 
lykkes, og det gjorde dette, sølv ved 
en World Cup er noget unikt i dansk 
rohistorie, at der så sad fem DSR-ro-
ere på båden, gjorde ikke glæden 
mindre overhovedet. 

I efteråret blev der igen afholdt 
testregatta, formatet har været dis-
kuteret, og i år blev løbene helt æn-
dret på grund af vejret, men en ting 
sprang i alles øjne – Sverri Nielsen er 
i den grad tilbage. Efter at have været 
klubtræner i DSR i et år, viste han, 
at han stadig er Danmarks bedste i 
sculler. Det er noget, der giver håb 
for OL i 2024. 

Rosportsligt har vi også i år haft 
adskillige roere med ved VM og EM 

for seniorer og U-23'ere, det bliver 
for omfangsrigt at nævne dem alle, 
men I kender dem, og de gør alle en 
stor indsats som ambassadører for 
rosporten. 

Sørg for at slå en sludder af med 
dem, det er folk, der ved noget om 
roning, når de kommer i klubben. 
I beretningen vil jeg bare sige: stærkt 
roet.

Men 2022 har ikke kun været kon-
kurrencer. Vi har arbejdet for en 
styrkelse af vores strukturer, sådan 
at vi er klar til at tage imod en ny 
herretræner, når Sverri efter et år 
som træner starter sin kamp efter 
OL 2024. Arbejdet med at genstarte 
Kraftcenter København er nu så vidt, 
at den første fuldtidsansatte kom til 

i foråret, en kending af DSR, nemlig 
Mette Dyrlund. 

Ansættelsen af Mette har allerede 
haft enkelte konsekvenser. De sidste 
par uger har en helt ny gruppe unge 
talenter haft deres gang i DSR og 
KVIK under overskriften FTOL - ”Fast-
track til OL”.  Vi har store forhåbnin-
ger til både projektet og roerne. Tag 
godt imod dem.

Stopper som kaproningschef
Jeg stopper som kaproningschef, 
og det er altid bittersødt at skulle 
forlade noget, man har brugt meget 
tid på, især når man føler, at tingene 
endelig er på vej til at lykkes. Det 
har krævet hårdt arbejde at kom-
me igennem corona og at prøve at 
skærpe vores forståelse af, hvordan 

DET LYSNER
Af Mark Strange Hartsteen

vi gerne vil arbejde, og hvad vi vil 
lave i kaproningsafdelingen, men jeg 
føler, at arbejdet har virket. Nu vil jeg 
se frem til, at en del af de projekter 
og tanker, fostret de sidste 3-4 år, 
mindre forstyrret kan blive gennem-
ført af en dygtig ny chef. 

Vi kan forhåbentlig vise, at DSR kan 
noget særligt i kaproningssammen-
hæng, og ikke mindst at vi stadig kan 
udvide og tænke nyt. Nu med FTOL, 
en ny mand ved roret til Unironing 
og et bedre samarbejde med sports-
roningen. Derfor ser fremtiden lys 
ud, og vi kan igen sige ”Gå kapro-
ningsvejen og bliv den bedste roer, 
du kan være. Vi er allerede mange, 
men vi bliver aldrig mange nok”.
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DSR’s kvinder vandt DM i otter med tidligere, kommende og nuværende landsholdsroere ombord.
Th.: DM i 4x- gik til DSR med brødrende Lenzing, Magnus Timm og Sverri Nielsen. Midten: Sverri 
har også været træner for mændenes dobbeltfirer tidligere på året. Nederst: DSR’s otter vinder 
Harbour Race i København. 

Øverst: Sverri NIelsen blev dansk mester i singlesculler og er nu på vej tilbage til landsholdet. Her flankeret af Bastian Secher (tv.) fra Roskilde 
Roklub og Aksel Dybdahl Poulsen, KR. Nederst tv.: Astrid  Stensberg, DSR, Frida Sanggaard Nielsen, Bagsværd Roklub, Marie Skytte Hauberg 
Johannesen, Roskilde Roklub, og Julie Poulsen, Odder Roklub, vandt B-finalen komfortabelt ved VM i Račice. Nederst th. Nikoline Laidlaw og 
Sofie Wikkelsøe vandt C-finalen ved samme VM.

Af Mark Strange Hartsteen/Foto Lena Baden
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År Antal langture* Medlemmer på langtur** Antal bådkilometer***

2022**** 100 97 3681

2021 116 96 4130

2020 25 41 818

2019 97 97 2195

2018 71 91 2718

 *  Det er lidt tilfældigt om fx en seksdagestur bliver skrevet ind som én tur eller som  seks, men overordnet   
 giver det samlede tal et fingerpeg. 
**  Det er forskellige medlemmer, der har været afsted. Mange har været på mere end én tur, og tallet for   
 2022 dækker også over, at kaninlangturen i år kun havde halvt så mange deltagere som sidste år, mens   
 der har været flere afsted på de andre ture. 
***  Bådkilometer er, hvor langt de både, der har været afsted, har roet. Roprotokollen giver desværre ikke   
 tallet for hvor mange langturskilometer medlemmerne har roet i alt, men da de fleste langture bliver roet   
 i toere, så kan man gange med lidt over 3. 
****  Tallene for 2022 er ikke helt direkte sammenlignelige med de tidligere år, da vi har indskrænket det dag  
 lige rofarvand og at ture til fx Dragør nu tæller som langture. Det er dog et ret begrænset antal ture i løbet   
 af sæsonen. 

Sæsonens vigtigste langtur var 
paradoksalt nok en, som endte 
med slet ikke at blive til noget. En 
gruppe roere havde planlagt en 
weekendtur til Hven her i efter-
året, og at turen så endte med at 
blive aflyst på grund af sygdom er 
selvfølgelig surt. 

Når jeg alligevel gerne vil fremhæve 
den, så er det fordi jeg de sidste flere 
år har sluttet de her beretninger med 
at opfordre til, at hvis man gerne vil 
på en tur, så skal man bare samle 
sine rovenner og komme afsted, i 
stedet for at sidde og vente på, at 
lige ens drømmetur bliver slået op. 
Det har der bare kun været en ret 
begrænset skare, der har gjort, og 
som regel tit de samme. Men med 
Hven-turen meldte en helt ny gruppe 
sig på banen, og hvor var det skønt 
at se. Deres tur skal nok blive til no-
get på et andet tidspunkt. 

Nye ansigter på langturene
På de opslåede ture har vi gennem 

sæsonen også set en hel del nye 
ansigter, både blandt nye og gamle 
medlemmer, der hidtil ikke har roet 
langture. Det har i flere år været en 
målsætning for langtursudvalget at 
få flere afsted, både fordi vi brænder 
for det, og fordi vi tydeligt kan se af 
medlemsstatistikken, at blandt roere, 
som har været på mere end to lang-
ture i løbet af sæsonen, er udmel-
delsesprocenten som regel omkring 
nul! Det er simpelt hen for godt til at 
holde op med. 

Også i antal roede kilometer er 
aktivitetsniveauet blevet højere. Godt 
nok er der et lille fald fra 2021, men 
det slog også alle rekorder. I et år, 
hvor folk igen har kunnet rejse, og 
alt andet var helt åbent, er aktivitets-
niveauet forblevet højt – og stadig 
meget højere, end det var for nogle 
år siden. 

Der har været for mange ture til at 
nævne dem alle, men de har rakt 
fra aftenture til Flakfortet over de 
traditionelle weekendture i foråret, 

Af Niels Bak Henriksen

længere klubture til både Sverige, 
Lillebælt og Berlin og verdens hygge-
ligste kaninlangtur til en enkelt båd, 
som bankede 663 kilometer af på et 
par uger fra Berlin til Sønderborg. 

Muligheder nok
Der er altså muligheder nok. I næste 
sæson ved vi allerede, at der er ture 
på vej i de lange weekender i foråret, 
og så er der reserveret både i Tolo 
i Grækenland i uge 35. Desuden er 
der flere andre planer, der ikke er 
lagt helt fast endnu, og i Langtursud-
valget vil vi fortsætte med at lave en 
række endagsture også, typisk rundt 
omkring på Sjælland. Så hold øje 
med opslagene.

Fælles svømmeprøve med boller
Det eneste krav for at komme med 
på langtur er, at man har aflagt en 
svømmeprøve på 300 meter inden 
for de seneste tre år. Det er man 
velkommen til at gøre selv, men som 
noget nyt i år havde Langtursudval-
get arrangeret en fælles svømmedag 
med kaffe og hjemmebagte boller, 

2022 har været et rigtig godt langtursår på flere måder

ET GODT OG OPLEVELSESRIGT 
LANGTURSÅR

På vej mod Gråsten i frisk vind på forårsturen i Flensborg Fjord. Her er det Karin Jønsson, der styrer for Emil Christiansen og Lotte Dahlström. 
Foto Lars Bundesen

Sommeren varer længe i Tolo, Grækenland, hvor seks DSR-fami-
lier havde slået sig ned i uge 42 og roede ture i to lånte robåde 
fra Tolo Roklub. Foto Gunilla Sommer

når man var godt på land igen. Om 
der også er hjemmebag næste år, 
tør vi ikke love, men ellers gør vi det 
igen. Sæt allerede nu kryds i kalende-
ren den første søndag i august. 

Aspirantture
Nina Enevig Clausen og Anne Dorte 
Grauballe har lavet aspirantture i år 

og er nye langtursstyrmænd, så snart 
godkendelserne er faldet på plads. 
Charlie Khan og Diana Luthmann er 
trådt ud af Langtursudvalget. Tak til 
dem – og til resten af udvalget – for 
deres arbejde og initiativ. 

Til slut skal nævnes, at Friluftsrådet 
har bevilliget DSR penge til halvdelen 

af prisen på en ny langturstoer! (tak 
til Kasper for en effektiv ansøgning). 
Båden ankommer nok først i 2024, så 
næste år bliver i de velkendte både, 
men til gengæld bliver det godt! Vi 
ses derude…

Langtursrochefens beretning



Sportsrochefens beretning
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Udendørssæsonen lakker mod en-
den, og det samme gør mit første 
år som sportsrochef. 

Det har været et godt og lærerigt år, 
hvor der har været nok at tage fat på 
i sportsroningsudvalget. På vandet 
har der været masser af succes med 
rigtig god deltagelse på trænings-
holdene og flere sejre til DSR ved 
diverse regattaer. 

Coastalkaproning
Coastalholdets sæson har været 
turbulent. På trods af dette har de 
leveret mange rigtig flotte resultater, 
nationalt såvel som internationalt. 

Sæsonen startede med, at træner 
Anders Brems valgte at stoppe. 
Sportsroningsudvalget takker ham 
for indsatsen. Da han desværre var 
alene på posten, stod holdet uden 
træner. Det var godt at se, hvordan 
holdet rykkede tættere sammen og 
fik struktureret udvalg, der kunne 
løse opgaver lige fra holdsætning til 
sommerfest. 

I juni lykkedes det at finde en ny træ-
ner, da Lars Fjord Garvey trådte til 
for resten af sæsonen.  Med ny træ-

ner på posten gik coastalholdet ind 
i regattasæsonen og deltog i Nord-
sjælland coastal regatta i Humlebæk 
og Swedish Coastal Championships i 
Helsingborg.  

I Humlebæk blev der roet flere flotte 
resultater hjem. DSR ryddede blandt 
andet podiet i kvindernes C2x-. Det 
blev derudover også til medaljer i 
mændenes C2x-, C1x- og kvindernes 
C1x-, C2x- og i Mix C2x-. 

DM i Middelfart
De fleste rundede sæsonen af til DM 
i Middelfart. DSR var stærkt repræ-
senteret og stod for 49% af de til-
meldte sæder. DSR’s dominans viste 
sig også på medaljeskamlen, hvor 
det blev til forbundsmesterskaber i 
alle løb, hvor DSR var repræsenteret.

For tre bådes vedkommende forsatte 
sæsonen til VM i Wales. Her roede 
kvinders C4x+ og C2x- sig til hhv. en 
12. og 10. plads i vaskeægte coastal 
vejr. Også DSR’s mænd var repræ-
senteret i C2x- hvor de roede sig til 
en 5. plads i B-finalen. 

Inriggerkaproning
På Inkaholdet forsatte Bøg og Henrik 

samarbejdet endnu en sæson, og 
har med deres store engagement og 
arbejde været med til at føre Inka til 
flere flotte resultater. 

I sæsonens begyndelse blev det 
besluttet, at DSR stadig skulle bakke 
op om langdistancekaproning i 
Danmark. Derfor var der fokus på 
Inkas deltagelse i regattaer rundt om 
i landet. Inka har deltaget i Lillebælts-
dysten, DM-ugen i Ålborg og regatta 
i Rødvig. 

Til Lillebæltsdysten blev det til en 
1. plads i både herrernes 20km og 
kvindernes 10km samt en 2. plads i 
10 km mix. Til DM i Ålborg blev det til 
en flot 1. og 3. plads i herreklassen. I 
Rødvig vandt DSR igen både herre- og 
dameklassen. 

Stor ros til Inka for at køre land og 
rige rundt på trods af den til tider 
beskedne modstand. 

Modstand var der til gengæld nok 
af i årets SPP. I udgangspunktet var 
der kun lagt op til, at Inka kun skulle 
deltage i løbene fra Hellerup, som 
god løbstræning. Men den øgede 
modstand og udsigt til at kunne gøre 

sig gældende til den samlede sejr gav 
blod på tanden, og 2 inkabåde deltog 
i alle afdelinger. 
Til slut kastede det en samlet 3. og 4. 
plads af sig. 

Inka deltog igen i år til kortbane DM. 
Her roede kvinderne guld hjem til 
DSR, og herrerne fik en tredjeplads, 
begge i 2-åres inrigger. 

Puls og Program
Pop startede deres sæson ovenpå 
en meget succesfuld vintersæson, 
hvor der ofte var flere deltagere end 
ergometre. Anna og Marianne måtte 
tænke kreativt og indførte aktive 
pauser, så man kunne deles om 
ergometrene.

Succesen blev taget med på vandet 
af de nye trænere Jakob Grænge 
Hansen og Christoffer Kruse, der 
overtog efter flere års flot indsats fra 
Anna og Marianne. 

Heldigvis er der ikke problemer med 
antallet af både, men med over 30 
roere på vandet, ser bådhallen godt 
tom ud. 

Over vintersæsonen var der flere fra 
holdet, der tog coastalret. Flere med 
coastalret har givet større mulighed 

for også at bruge coastalbåde til 
træning. Der har sæsonen igennem 
været sat coastalbåde til langt de fle-
ste træninger. Det er dejligt at se, at 
coastal vinder udbredelse i klubben.  
Pop-roere har igen i år benyttet sig af 
muligheden for at prøve formen af til 
SPP. Denne mulighed har flere valgt 
at benytte sig af. Nogen har deltaget i 
alle afdelinger og andre prøvet sig af 
i en enkelt afdeling. 

Til slut gav det blandt andet en flot 
5. plads i den samlede stilling til Pop-
art. 

Kaninholdet
Også på kaninholdet startede et nyt 
trænerteam i denne sæson, da Svend 
W. Frydendahl, Sofie Sommer Diget 
og Charlie Khan kastede sig over 
projektet. Sammen har de taget godt 
imod de nye kaniner, lært dem at ro 
efter et program og modtage input 
fra træner og medroere. Så de er nu 
godt klædt på til deres fremtid i DSR. 

Kaninerne har givet den gas til træ-
ning gennem sæsonen, hvor der har 
været 4-5 både på vandet til træning. 
Nogen af kaninerne har givet den så 
meget gas, at de fik mod på at stille 
op til SPP – stor ros til dem. 

TRÆNGSEL PÅ SEJRSSKAMLERNE 

Kaninholdet sluttede deres sæson 
af på fornemmeste vis til Svanemøl-
lematchen, hvor de sikrede, at alle 
fire kaninløbspokaler kom til DSR. Så 
måtte formanden i gang med at bage 
pandekager! 

I år har vi i sportsroningsudvalget 
forsøgt at lade kaninholdstræning 
fortsætte om søndagen, mens roer-
ne afprøver klubbens andre tilbud i 
hverdagen. Vores håb er, at det har 
gjort overgangen til nye tilbud lettere 
med et socialt holdepunkt hver 
weekend. 

Uden trænere ingen hold
Afslutningsvis skal der lyde en stor 
tak til alle trænerne i Svanemøllen, 
der gennem sæsonen har ydet en 
kæmpe indsats. Uden jer var der ikke 
nogen træningshold. 

Der skal også lyde en stor tak til Zaki, 
Joen, Morten, Martin og Kristine for 
jeres bidrag i sportsroningsudvalget  

Vi kan i sportsroningsudvalget altid 
bruge nye kræfter og ideer, så går 
du med en trænerdrøm, har du den 
perfekte idé til udvikling af sports-
roning, så tøv ikke med at kontakte 
sportsrochefen. 

Af Emma Rue Moos

Til Coastal VM i Wales. Fv. Joen Jacobsen og Peter Groes, der blev nr. 5 i B-finalen i de oprørte walisiske bølger. Til højre: Kvindernes Cx2 med Cali-
na Schantze og Mette Dyrlund vandt i Humlebæk. Foto Martin Ast/Lena Baden.

Kvindernes kaninhold gav den gas ved  
Svanemøllematchen og vandt en Kaninpokal.  
Fv. Julie Brandt, Bodil Sloth, Mia Doherty og 
Lærke Krogsgaard. Foto Svend Frydendahl.



Husforvalterens beretning

De nye lamper i festsalen/gym-
nastiksalen illustrerer - udover 
at illuminere salen efter ønske 
- de mange farver og former for 
bevægelse, det er muligt at dyrke i 
DSR-bygningen.

En af de nyere former for træning, 
som har fået stor succes, foregår 
mest udendørs. Nemlig:  crossfit.  
Det skyldes ikke mindst dygtige og 
entusiastiske trænere.  Derfor vil må-
let være yderligere udstyr og mere 
plads til træning udendørs - etableret 
på sydøstterrassen.

Ud over løbende vedligeholdelse af 
rør og ledninger er der kommet nye 
saunaovne – så de kolde skyl inde 
såvel som ude kan kombineres på 
klassisk vis.

Løbende vedligeholdelse og renove-
ring sker som udgangspunkt efter 
need/nice-princippet. 

Blandt kommende projekter er 
maling af indgang ved cykelskur samt 
dele af første sal herunder gymna-
stiksal. Bogstaver uden for på væg 

mod vandsiden tages ned og lakeres. 
Opsætning af skab udenfor herrebad 
samt etableringen af træningsområ-
de på sydøstterrassen.

Der vil også foretages generel reno-
vering - både inde og ude - i 2022/23 
af bl.a.  mure og badefaciliteter.

Henvendelse om ideer/ønsker/kritik 
angående bygning, herunder ren-
gøring, skal mailes til husforvalter@
danskestudentersroklub.dk eller akut 
på mobil 2728 1191.

Tekst og foto af Hans Søndergaard

ET FORM- OG 
FARVERIGT KLUBHUS
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Danske Studenters Roklubs (Akademisk og Polytekni-
sk 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 (Kasper Haagensen genopstiller)
6. Valg af kasserer (Johan Frydendal genopstiller)
7. Valg af sekretær (Marie Erika Busch genopstiller)
8. Valg af materielforvalter
9. Valg af kaproningschef (Mads Fischer opstiller)
10. Valg af instruktionschef (Simone K. Christensen  
 genopstiller)
11. Valg af motionsrochef (Lone L. Christensen genopstiller)
12. Valg af sportsrochef for Svanemølleaktiviteter 
 (Emma Rue Moos genopstiller)
13. Valg af kajakrochef (Jesper Millung genopstiller)
14. Valg af langtursrochef (Niels Bak Henriksen genopstiller)
15. Valg af husforvalter (Hans søndergaard genopstiller)
16. Valg af to revisorer (Mads Gydesen og Kristian Pryds  
 genopstiller)
17. Valg af repræsentanter til DFfR  
 (Bestyrelsen foreslår sig selv)
18. Evt.
 
Bestyrelsen foreslår Karen Leth Jensen som dirigent. Dog under behandlingen af 
punktet om vedtægter, foreslår bestyrelsen Thomas Bach - næstformand i DIF som 
dirigent.

Der kan stilles særlige forslag, jf. pkt. 3, og forslag til kandidater til bestyrelsen. 
Forslag skal stilles skriftligt af stemmeberettigede medlemmer og skal være 
bestyrelsen i hænde 30 dage før generalforsamlingen.
Kandidatemner til de forskellige tillidsposter kan – foruden af den fungerende 
bestyrelse – bringes i forslag af ethvert stemmeberettiget medlem, dog kan 
sådanne forslag kun komme i betragtning, når de er skriftlige og bestyrelsen i 
hænde senest 30 dage før generalforsamlingen – jfr. §8.
Følg løbende med på www.danskestudentersroklub.dk for indkommende 
forslag og opstillede kandidater.

Generalforsamling 2022

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


Bagsiden: 
Friendship.
Samantha Don 
Robbins og Elisa-
beth S.K. Keller 
ved Coastal VM i 
Wales.  
Foto Martin Ast
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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

Materieludvalg 
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

 
 
 
 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
 04. Søndag DSR’s venner arrangerer travetur for 
    alle fra Gåsehuset
 11.  Søndag Julekispus fra Gåsehuset
 11.  Søndag 1. sal udlejet
 
 Januar 2023
 07. Lørdag Strategidag med medlemmerne
 14. Lørdag Strategidag for bestyrelse
 21. Lørdag Ergometer DM i Gladsaxe
   + kaproningsmiddag

KALENDER 2022-2023
TJEK HJEMMESIDEN 

FOR AFLYSNINGER

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

*Udendørs hvis muligt
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YOGA GYMNASTIK CROSSFIT* CIRKELTR.

Mandag 16.30-18.00 
18.00-19.30 17.30-18.30

Tirsdag 07.00-08.00 17.00-18.30 
18.30-19.30 17.30-18.30

Onsdag 17.00-18.30    

Torsdag 17.30-18.30 18.30-19.30

Fredag 07.30-08.30

Søndag 10.00-11.00

VINTER-
GYMNASTIK 

http://www.danskestudentersroklub.dk
http://www.danskestudentersroklub.dk
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