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EFTER 30 ÅR: INKA-RONING NEDLAGT
Inriggerkaproere chokerede over nedlæggelsen

NY KAPRONINGSCHEF, MADS FISCHER
 «Jeg vil gerne have, at folk får øjnene op for, 
at kaproning er mere end sport med hård 
træning».

STRATEGIDAG FOR MEDLEMMER
Skal klubben have en strategi? Hvordan 
hindrer vi frafald af nye medlemmer? Skal vi 
have en klub med  mange tilbud?
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”Vi har tabt en hel generation”, 
siger klubbens nye kapronings-
chef, Mads Fischer. Og ja, det er 
den sørgelige sandhed. Hvornår 
har der sidst fundet talentopsøg-
ning sted? Hvornår har der sidst 
været unge energiske roere ved 
bordene under spisningen i klub-
ben? Hvornår har der sidst stået 
DSR-roere på sejrsskamlerne ved 
U-19 konkurrencer? 

Medlemstallet er for nedadgående, 
og interessen for rosport generelt 
følger den samme kurve. Medierne 
negligerer totalt vores dejlige sport. 

Noget må der gøres. 

Og noget bliver der heldigvis gjort.  

EN TABT GENERATION 

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. 

Mette Dyrlunds job fører hende ud på Københavns uddan-
nelsesinstitutioner for at spejde efter talenter til kaproning
Læs side 4. Foto Erik Bjørn Kompagni

Dansk forening for Rosport og 
Danmarks Rocenter har efterhånden 
indset, at den nedadgående kurve 
må knækkes. Det samme har de tre 
store roklubber : DSR, KVIK og KR. 
I flere artikler i dette blad kan man 
læse om det nye kraftcenter, der gør 
en stor og målrettet indsats for at 
hverve nye unge talenter som fremti-
dens eliteroere. 

DSR har netop fået foræret 11 unge 
stjernedrys på et sølvfad som et 
resultat af denne indsats. Men det 
forpligter. Både hvad trænere og 
dannelsen af et socialt ungdomsmil-
jø i klubben angår, hvis vi skal holde 
på dem. Der skal være engagerede 
trænere, der er vant til at omgås 
unge – og der skal gøres en bevidst 

indsats for at de skal føle sig hjemme 
i DSR og betragte klubben som deres 
klub. Og vi andre skal tage godt imod 
dem. 

Vi har de sidste år set Holstebro 
Roklub erobre sejrsskamlerne hvad 
ungdomsroning angår. Ingenting 
kommer af ingenting, men denne 
klub er et bevis på, at hvis man 
ansætter fuldtidstrænere og helt 
bevidst arbejder med at skabe et 
levende miljø, så kommer der noget 
ud af noget. 

DSR har i en årrække savet den gren 
over, som vi selv sad på, men nu er 
chancen der for at se nye knopskyd-
ninger på det gamle egetræ, som 
DSR jo er. Måtte de folde sig ud. 

GB

Forside: INKA-roere under hård træning i 
sommeren 2022. Nu er tilbuddet nedlagt. Fra 
spidsen Ingvar Kiricenko, Frederik Clausen, 
Kirstine Steffensen, Anna Skov og Freya Hvass.
Foto Lena Baden



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

Mette Dyrlund har ikke DSR-kasketten på, når hun besøger 
gymnasier i København for at rekruttere talenter til KR, KVIK 
og DSR. Hun er først og fremmest udviklingskoordinator for 
Københavns Kraftcenter.  
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I maj måned sidste år troppede 
DSR’s Mette Dyrlund op på fem 
gymnasier i Københavnsområdet 
med et par maskiner og tilbød at 
teste unge, der havde lyst til at 
prøve roning. I frikvartererne eller 
efter skoletid kunne de komme 
forbi og prøve kræfter med arm- 
træk, benpres og cykling. 

Det resulterede i en gruppe på 11 
unge, der kropsmæssigt og styrke-
mæssigt ville egne sig til at sidde i en 
båd og trække til.  

Seks piger og fem drenge mellem 15 
og 18 år. Elleve unge, der var vilde 
med at prøve sig selv af i vores fasci-
nerende sport. 

Men Mette havde ikke DSR-kasketten 
på, da hun dukkede op på gymna-
sierne. Den havde hun omhyggeligt 
ladet blive derhjemme, fordi hun var 
der i sin egenskab af ny udviklings-
koordinator for Københavns Kraft-
center – og derfor skulle have en helt 
neutral kasket på. 

Systematisk talentrekruttering 
Og hvad er så Københavns Kraftcen-
ter? 
Mette forklarer, at det er en sam-
menslutning af de tre store roklub-
ber: KVIK, DSR og KR, der gerne vil 
systematisere rekrutteringen og 
talentudviklingen med henblik på at 
skabe fremtidens eliteroere. Roere, 
der senere kan indgå i Danmarks Ro-
centers landsholdstrup og repræsen-
tere Danmark i store internationale 
ro-events. Men også roere, der skal 

MILJØET ER 
ALTAFGØRENDE 

Af Gunvor Bjerre

Foto Erik Bjørn Kom
pagni

operere på højeste niveau – uden 
ligefrem at være i OL- eller VM-klas-
sen. 

Tilsvarende kraftcentre findes rundt 
omkring i landet; syv andre er der, 
hvor især Holstebro har gjort sig 
bemærket med et vedholdende og 
målrettet talentudviklingsprogram. 

Selv om det er KVIK, DSR og KR, 
der stiller materiel til rådighed og 
financierer Kraftcentret og dermed 
Mettes løn, så kan andre roklubber 
melde nogle af deres unge talenter 

ind – mod betaling, f.eks. hvis nogle 
af deres lovende unge skal studere 
i København, og gerne vil fortsætte 
deres rokarriere, samtidig med at de 
beholder tilknytningen til deres klub 
i provinsen. 

Det københavnske kraftcenter havde 
ligget underdrejet i en længere perio-
de, så Mette fik forholdsvis frie hæn-
der til i samarbejde med Danmarks 
Rocenter at udarbejde strategi og 
struktur for det genopståede center. 

Skræddersyet job 
I april sidste år søgte hun jobbet i det 
københavnske kraftcenter i skarp 
konkurrence med både danske og 
internationale ansøgere … og fik det.  

Og man må sige, at Mette havde alle 
forudsætninger for at bestride dette 
job: Uddannet cand.scient. i idræt, 
idrætslærer,  talentudvikler, instruk-
tør og faglærer – og selv eliteroer 
med væggen og kaminhylden spæk-
ket med medaljer og trofæer.  
Så man kan synes, at jobbet var 
skræddersyet til hende…. Og et 
drømmejob for hende. 

Faglighed, pædagogik og  
roerfaring samlet i én person
Hun blev selv rekrutteret ved en 
tilsvarende test i 2009. Efter denne 
test var hun totalt hooked, hvilket 
hendes imponerende ro-karriere er 
udtryk for. 

Hvordan fungerer Kraftcentret? 

”Jeg tager ud på gymnasierne og 
finder de unge, der viser styrke, ud-
holdenhed og motivation til at kaste 
sig over roning.  

Det er så meningen, at de hold, jeg 
finder frem til, skal være medlemmer 
i én af de tre roklubber – men de 
første tre måneder er det gratis. Det 
første hold, der blev udvalgt i august, 
bliver medlemmer i KVIK, de næste i 
hhv DSR og KR.” 

Hvorfor startede I i KVIK? 

”Fordi KVIK er mere oppe på beatet 
mht ungdomsroning og trænere. Der 
er et miljø dér. Det er der ikke så me-
get i DSR endnu, men jeg håber, at 
det kommer. Hvis man vil have unge 

”Hvis man vil have unge roe-
re, er miljøet og fællesskabet 
altafgørende for at fastholde 
dem … og så selvfølgelig dedi-
kerede trænere.”
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roere, er miljøet og fællesskabet alt-
afgørende for at fastholde dem … og 
så selvfølgelig dedikerede trænere. 
Uden ildsjæle går det ikke. Jeg håber 
DSR vil ansætte en ungdomstræner 
på halv tid, for det er vigtigt, at de 
har én fast træner at forholde sig til. 
Men det står og falder jo med økono-
mien,” understreger hun. 

De tre københavnske klubber konkur-
rerer jo også mod hinanden, ligger der 
ikke et dilemma dér? 

”Jo, det kan der godt gøre, men jeg 
vil meget gerne have, at klubberne 
samarbejder med mig og hinanden 
for at fastholde de unge. Det vil jo 
være dumt, hvis de får serveret et 
hold unge højt motiverede roere på 
et sølvfad og så ikke følger op på det. 
Man risikerer jo, at de unge efter at 
have været indmeldt i hhv. KVIK, DSR 
og KR senere søger hen i den roklub, 
der bedst tager vare på dem, og hvor 
der er det bedste ungdomsmiljø. 
Men vi håber meget, at man vil tage 
godt imod dem i de tre klubber,” 
siger hun. 

Er du stødt på tvivl om, hvorvidt du var 
biased, fordi du er medlem i DSR? 

”Nej, det er jeg ikke. Jeg passer virke-
lig meget på at være HELT neutral. 
Og jeg gør også meget ud af at være 
fysisk til stede i klubberne, så de 
kender mig og projektet.” 

Hvordan foregår arbejdet konkret? 

”Foreløbig træner de mandag, ons-
dag og lørdag enten på Bagsværd sø 
eller i KVIK – med træner. Så går vi 
ofte over i DSR og spiser sammen, 
for at de ligesom også skal lære 
denne klub at kende. Et godt miljø er 
ikke bare noget, man skaber med et 
knips. Jeg arbejder meget bevidst på, 
at de skal føle sig som et hold, at de 
får et fællesskab med hinanden. Det 
skal gerne være en leg og ikke resul-
tatorienteret. Det kan komme sene-
re. Elitemiljøer bliver ofte præstation, 
så jeg foretrækker processen, og at 
de føler sig set og anerkendt. At de 
har det godt. Det fremmer motivati-
onen.” 

Er de motiverede? 

”De er topmotiverede og snakker al-
lerede om DM og kostplaner etc., og 
nogle af dem vil gerne træne endnu 
mere, men vi holder igen, for de skal 
ikke have skader.  

Vi prøver også at motivere dem yder-
ligere ved f.eks. at lade dem komme 
ud og ro med en OL-deltager – eller 
prøve glæden ved at sidde i en otter. 

Af det første hold på 11 er alle 
udtaget  til et såkaldt Fast track. Det 
er dem, vi ser størst potentiale i, en 
slags shooting stars  – og som måske 
vil kunne nå at arbejde sig op, så de 

kan stille op til OL i 2028. Men der er 
jo også mange andre steder, man har 
brug for eliteroere end til OL”. 

Er din egen ro-karriere stillet på stand-
by? 

”Nej nej. Jeg træner lige nu 10 timer 
om ugen men skal op på mere. Jeg 
satser hårdt på at stille op til VM i 
coastal sammen med Calina Schanze i 
starten af oktober 2023. Vi sigter mod 
en guldmedalje.” 

Når Mette engang vælger at indstille 
sin ro-karriere, har hun i alle tilfælde 
gjort sit til at sikre, at fødekæden kan 
levere nogen, der kan tage over, og 
som forhåbentlig kommer til at stå på 
de store internationale sejrsskamler 
iført de rød-hvide farver. 

Og sende Mette en kærlig tanke!  

METTE DYRLUND

Alder: 33 år
Uddannelse: 
Cand. Scient i idræt 
Arbejde: 
Tidl. gymnasielærer, 
talentudvikler, instruktør, 
valgfagslærer 
ROKARRIERE
Danmarksmesterskaber 2011– 2019: 
W2x, W4x, W8+
EM og VM: Finalepladser
World Cup: Sølv
Coastal VM: Sølv 

Af Hedvig Lærke Rasmussen

Mette Dyrlund er en erfaren kaproer og vandt i 2021 sølv til VM i Coastal-toer med Calina Schanze. Billedet er fra en regatta ved 
Humlebæk Roklub i 2022. Foto Lena Baden

SOFIE SOMMER 
DIGET
Forhv. INKA-roer

«Jeg værdsatte 
virkelig, at vi havde 
nogle dygtige 
trænere, som var 
super dedikerede 

og altid stillede op, hvis man bad 
om hjælp til roteknikken ved siden 
af træningen, fx i robassinet eller på 
ergometer - der var Bøg Mosegård 
og Henrik Asmussen altid klar til at 
hjælpe, og vi har tit været ude på 
ekstrature med Bøg, hvilket jo går 
ud over det, han var lønnet for. Det, 
synes jeg virkelig, var en flot indsats 
for holdet.» 

«Og så synes jeg også, at diversite-
ten på holdet kunne rigtig meget: 
Altså aldersmæssigt faktisk - eller 
dét, at man var vidt forskellige ste-
der i livet med forskellige interesser, 
udover roningen, kunne noget. Det 
var ikke kun roere med deres egne 
ambitioner i fokus, vi løftede hinan-
den. Der var også stor frivillighed i 
at tage del i instruktionen af nye ro-
ere, og længe har INKA sørget for at 
oplære de nye kaniner på kaninhol-
det og tage dem ind på holdet efter 
det forløb. Det synes jeg virkelig 
også kunne noget for diversitet og 
inklusion, ikke kun på holdet, men i 
klubben.« 

«Stemningen efter et par måneder 
er nu rigtig blandet. Flere kæmper 
med at finde deres rette plads i 
klubben, og der har også været 
overvejelser om udmeldelser fra 
nogle. Her er der tale om folk, som 
normalt har lagt virkelig meget frivil-
ligt arbejde i klubben. For mig hand-
ler det om tabet af rutinen og det at 
se nogle faste holdkammerater med 
samme vision 3-5 gange om ugen. 
Det har ramt hårdt for mange.»

Da bestyrelsen offentliggjorde 
nedlæggelsen af træningstilbud-
det INKA i DSR-regi ved indgangen 
til denne ergometersæson, kom 
det som et chok for holdets med-
lemmer. Men vigende tilslutning 
og nedlæggelsen af LDK-turnerin-
gen nogle år forinden betød, at en 
omstrukturering af motionstilbud-
dene synes naturlig.  

Nyheden blev modtaget med både 
frustration og skuffelse af såvel 
gamle som nye INKA-roere, fordi et 
træningstilbud jo aldrig bare er et 
træningstilbud. Det omfatter også 
stærkt værdsatte sociale bobler, 
fælles værdier, traditioner og kultur. 

Derfor synes det indlysende, at når 
ens ”klub i klubben” forsvinder, vil 
det blive oplevet som et stort tab. 

INKA (Inrigger Kaproning) startede i 
1992 som et konkurrenceorienteret 
MOTION+ tilbud i klubben. Det blev 
af den danske roverden både set 
og oplevet som en nyskabelse, da 
DSR som klub evnede at lægge både 
energi og ressourcer i udviklingen af 
langdistancekaproningen. Satsnin-
gen blev hurtigt belønnet, og således 
kunne DSR i 1992 hjembringe sit 
første Danmarksmesterskab i lang-

distancekaproning, og siden er det 
blevet til utallige DM-titler og medal-
jer til klubbens roere. Dette skyldes 
også de engagerede trænere, der har 
været tilknyttet træningstilbuddet 
igennem årene.  

Hver sommer har roere og trænere 
rejst land og rige rundt for at vise, 
hvad de kunne, og det var ikke så 
lidt, for roerne er gennem årene gået 
til den. De er gået til træning og kon-
kurrence med stor seriøsitet: 

”Det var noget, man prioriterede, 
det var ikke kun en hobby, men en 
livsstil, man påtog sig,” som tidligere 
INKA-roer Anne-Sofie Dahl Petersen 

beskriver 
det. 

”Der er 
ingen tvivl 
om, at 
træningen 
og konkur-
rencerne 
skabte en 
speciel 
kultur og 
en stærk 
identitetsfø-
lelse blandt 
INKA-roer-
ne.”  

Selv om INKA som træningstilbud er 
forsvundet, lever roernes minder, 
venskaber, oplevelser og præstati-
oner videre. Gruppens tilstedevæ-
relse har også i mange år bidraget 
gavmildt med initiativ, kræfter og 
godt humør i klubben til fordel for 
alle. INKA-roernes viden, erfaring og 
muskler kan nu forhåbentlig bidrage 
positivt i andre tilbud, ikke mindst 
som bærere af DSR-kulturen. 

Det bliver spændende, hvad det brin-
ger, og når en dør lukkes, åbnes som 
bekendt en anden.  

Hård infight mellem INKA-roere fra DSR. Foto Bjarke Hvass
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Som noget nyt afholdt DSR strate-
gidag for sine medlemmer lørdag 
den 7. januar 2023. Her blev med-
lemmerne opfordret til at møde 
op, hvis de da interesserede sig for 
deres klub og DSR’s ve og vel.

Tidligere var strategidagen kun for 
bestyrelsen, men nu blev der åbnet 
for en demokratisk inklusion af med-
lemmerne i selve strategiprocessen. 
Her kunne man som alment med-
lem komme til orde og være med til 
at beslutte, hvad fremtiden skulle 
indeholde for klubben og det enkelte 
individ.  

Selvfølgelig skal vi, som enhver 
anden forening, klub, virksomhed 
mv. have en strategi for hvordan 
og hvorhen. Eller skal vi? Har vi ikke 
klaret os godt nok indtil videre uden 
en strategi? Og så alligevel…? Var 
der ikke noget med, at bestyrel-
sen afholdt en strategidag lige før, 
Corona-epidemien satte ind? Hvad 
blev der af den? Var det måske bare 
bestyrelsens egen strategi?  

Tanker om min roklubs fremtid efter strategidagen 
for medlemmer og en snak med vores formand om 
strategi og visioner for DSR. 

Disse og flere spørgsmål satte jeg 
mig for at undersøge, da min egen 
helt uvidenskabelige og ikke-stati-
stisk korrekte stikprøve fortalte mig, 
at så godt som ingen medlemmer kend-
te til, at klubben havde en strategi.  

Jeg inviterede derfor klubbens for-
mand til en snak over en kop kaffe 
en mandag i januar efter afholdelse 
af seneste strategidag. 

Hvad er en strategi? 
Som forberedelse til min snak med 
formanden lavede jeg lidt research 
på, hvad en strategi er. En officiel 
definition på en strategi lyder således 
som følger: 

En strategi er en velovervejet fælles 
platform som er retningsgivende for 
en organisation, en forening eller en 
virksomhed frem mod et fælles mål.  

Omsat til en forening bør en strategi 
i min optik således tage udgangs-
punkt i klubbens medlemmer og 
deres ønsker og forventninger til det 
gode klubliv. Således fik jeg svar på 

mit spørgsmål 
om hvorfor en 
strategidag. 
Men hvordan 
gik det så? 

Hvad er DSR’s 
mål og stra-
tegi? 
Ifølge klubbens 
vedtægter er 
DSR’s officielle 
mål pr d.d., 
her angivet i 
uddrag: 

«(…) udøvelse af 
rosport blandt 
studenter og 
blandt medlem-
mer. Klubben 

samler sine medlemmer til kamme-
ratligt samvær i klubbens lokaler, i 
hvilke der opretholdes restaurations- 
virksomhed.

Under dette mål ligger to strategier; 
én for Breddeaktiviteter og én for 
Elite og Talent (uddrag): 

Breddeaktiviteter: (…) DSR giver 
medlemmerne mulighed for at or-
ganisere og deltage i den roning de 
ønsker at udøve. Dette gøres gennem 
tidssvarende materiel, uddannelse, 
kommunikation og organisatorisk 
opbakning til aktiviteter, der er åbne 
for alle medlemmer. Et velfungerende 
socialt sammenhold er en forudsæt-
ning for en dynamisk og stimulerende 
idrætsforening (…) DSRs medlemmer 
tager godt imod nye roere i deres 
aktiviteter, både nye medlemmer af 
klubben, og ”gamle” medlemmer, der 
skifter aktivitet (…). 

Elite og Talent: (…) Klubben skal selv 
udvikle talent til sub-elite, og i sam-
arbejde med TDKK og DRC udvikle 
roerne til den absolutte elite. Yngre 
medlemmer med de rigtige fysiske 
forudsætninger skal identificeres 
tidligt via en målrettet talentidentifi-
kation og udviklingsprogram (…) 

Talentudviklingsprogrammet skal 
være det bedste i Danmark, og un-
derbygge klubbens førende position 
i dansk rosport. Klubben skal kunne 
tiltrække talent/elite udefra ved at 
holde sin førerposition på alle områ-
der (…).  

Hmm! Strategi er måske så meget 
sagt. Uanset hvad, synes en konkreti-
sering af hvilken indsats, det vil kræve 
for at indfri ovennævnte mål, at være 
fraværende.  

Hvad så? 
Lørdag den 7. januar 2023 mød-

tes godt 30 DSR-medlemmer med 
størstedelen af bestyrelsen for at 
drøfte strategi. Men er det egentlig 
en strategi, som DSR har brug for for 
at komme i land med både formål og 
mål? Som svar på dette spørgsmål 
kommer den første indrømmelse fra 
formanden:  

” (…) at kalde strategidagen d. 7. 
januar en egentlig strategidag er nok 
at tage munden lidt for fuld. Der er 
snarere tale om målsætninger for 
2023 eller indsatsområder (…) I vores 
vedtægter har vi formålsparagraf – 
men vi behøver ikke 20 sider strategi” 

Og næste indrømmelser fra forman-
den følger på mit spørgsmål, om 
bestyrelsen så alligevel ikke vil have 
en strategi? 

” (…) sommetider løber strategier-
ne ud i sandet, fordi der kommer 
andre ting, der er vigtigere. At have 
en strategi kan nogle gange være 
svært, fx hvis man vil skifte kurs (…) 
udfordringen har i øvrigt været, at få 
strategien kommunikeret videre fra 
bestyrelsen til medlemmerne og få 
medlemmerne til at købe ind på den. 
Det er vi ikke lykkedes med (…)” 

Netop derfor var 
det så heller ikke en 
egentlig strategi, der 
kom ud af strategida-
gen. I stedet kunne 
de fremmødte samles 
om fire indsatsområ-
der, som jeg tog en 
snak med formanden 
om.  

1) En klub med mange 
tilbud  
Sjældent har jeg set 
en klub, der rummer 
så mange tilbud som 
DSR, og det skal vi til-
syneladende blive ved 
med at gøre, hvis det 
står til de fremmødte 
på strategidagen. På 
strategidagen kom 
der den ene post-it 
efter den anden med 
ro-relaterede såvel 
som mindre rorelate-
rede tilbud.  

Med hensyn til de 
mindre ro-relaterede tilbud rammer 
vi én af de ømme tæer i DSR, idet 
nogle mener, at DSR favner for bredt 
og alene skal 
fokusere på de 
ro-relaterede 
tilbud, mens 
andre finder, 
at de mindre 
ro-relaterede 
tilbud på land 
giver god me-
ning, da de kan 
defineres som 
støttende tilbud 
og som tilbud, 
der er med til 
at kitte klub-
ben sammen. 
Eksempelvis 
yoga og gymna-
stik for ikke at 
glemme skiture, 
vinsmagning 
og festerne. Ingen af de fremmødte 
ønskede nogen af tilbuddene skåret 
væk. DSR satser altså ikke for bredt, 
og heri er Kasper enig. Han er dog 
klar over, at der rundt omkring er 
kritiske røster der mener, at vi er ved 
at udvikle os til et fitnesscenter. 
Til det har vores formand kun at sige:
”(…) men hvad rager det dig? Forhin-

drer det dig i at gøre det i roklubben, 
som du gerne vil? Ellers så lad andre 
være glade for at dyrke yoga, så 
længe der ikke går noget fra nogen. 
Yoga skal ikke fjernes. Ligesom mor-
gengymnastik, hvor der er mange på 
holdene - og hvor mange af dem ikke 
ror og aldrig har roet (…)” 

2) Motionsroning skal styrkes som 
holdtilbud 
Et tilbud som gav anledning til debat 
på strategidagen og som synes at 
gøre sig fortjent til sit eget indsats-
område er motionsroning. 
Kasper indrømmer, at vi som roklub 
helt sikker skal blive bedre, da mo-
tionsroerne er en målgruppe, som 
klubben har haft vanskeligt ved at 
fastholde. I dag er der ifølge forman-
den for stort et spring fra Motions-
roning til Puls & Program og Coastal-
kaproning, hvori de medlemmer, der 
ikke har et mål om at tilhøre eliten 
men alligevel gerne vil blive bedre til 
at ro, falder.  

Svaret fra Kasper på mit spørgsmål 
om, at hvis klubben fik en gave på 
f.eks. 150.000 kr., skulle de så bruges 
på eliten eller bredden, falder derfor 
også prompte: 

”(…) Pengene skal bruges til trænere 
til bredden. Det, der gør DSR stærk i 
forhold til andre roklubber er vores 
holdtilbud (…) Puls & Program, 
coastal, motion, langtur, kaninholdet 
(…) Hvis det stod til mig, så skulle 
der være flere hold med træner på. 
Der kan stilles krav til træner. På 

MIT DSR – SET FRA SØBREDDEN 

Af Ane Yde Skaksen/Foto Lena Baden

Ane Yde Skaksen har længe undret sig over, hvad der skete med 
den strategi, bestyrelsen lagde for et par år siden.  

Anne Sofie Skovgaard Byder, medlem et år, 
30 år.
Hvad mener du, er vigtigt for modtagelsen af nye 
medlemmer? 
”Jeg kommer fra Odense Roklub men har også 
modtaget instruktion i DSR. Det er vigtigt, at 
nye medlemmer får en følelse af, at man bliver 

inviteret ind som en gæst, og at blive indført i klubbens normer og 
værdier. Der var mange uskrevne love, som de eksisterende med-
lemmer tager for givet og glemmer at sige det til de nye. Jeg spiste 
med første gang, og det var en del af at blive budt velkommen, 
hvilket var hyggeligt, fordi vi blev en del af det sociale fællesskab.

Hvad kan vi fremover gøre for at de nye medlemmer føler sig mere 
velkomne?
At det enkelte medlem tager et ansvar for at inkludere de nye, 
som fx at invitere dem med til spisning, eller fest eller ”har du 
brug for en tur mere på vandet for at lære nogle flere komman-
doer” etc. fordi der er forskel på reglerne fra klub til klub.” 

Steen Ulrik, medlem siden 2000, kajak- og 
coastalroer
”Jeg har meget på hjerte, og det er derfor, jeg 
er her i dag. Jeg har skrevet et indlæg til be-
styrelsen, hvor jeg ser problemer i den meget 
store mængde vedligehold, medlemmerne 
bliver afkrævet. Som eneste roklub stiller DSR 
krav om, at man skal lægge et stort antal timer 

til vedligehold af både. Det forekommer respektløst i forhold til 
medlemmernes travlhed med deres liv i øvrigt, Mange finder det 
simpelthen urimeligt.”

Hvordan blev du modtaget i klubben?
”Jeg var kapkajakroer, da jeg blev medlem af roklubben, så jeg 
passer mig selv, men jeg ser også store problemer i, at min sæson 
er blevet halveret, fordi jeg ikke længere må ro om vinteren. Jeg 
er medlem af to andre klubber, og der kan jeg godt ro alene om 
vinteren i både coastal og kajak.”
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selv den ringeste fodboldklub er der 
træner på. Rent anarki hvis ikke der 
er træner!”  

3) Tal pænt til hinanden – og ikke bag 
hinandens ryg 
At kunne favne bredden via mange 
tilbud er imidlertid ikke nok, hvis 
medlemmer skal fastholdes. Både 
de fremmødte på strategidagen og 
formanden er enige om, at vi skal 
gøre en indsats i klubben omkring 
sprogbrugen og omgangstonen både 

på land og til vands. Vi skal væk fra 
den hårde tone. Ingen skal opleve at 
få skældud af andre. Det er en fælles 
indsats, som ingen kan løse alene. 
Vores formand indstiller kraftigt til, at 
vi skal sige fra og klart gøre opmærk-
som på, at sådan taler vi ikke i vores 
roklub: 

” (…) der skal lyde en opfordring til at 
indberette det til et bestyrelsesmed-
lem, for så vil vi meget gerne hjælpe 
med at ændre på hårdt og højlydt 
ordbrug, for det hører ikke hjemme i 
DSR (…)”. 

Det samme gælder brok. Fint at være 
uenig, men vær konstruktiv. 

4) Bedre formidling, information og 
beskrivelser  
Et sidste indsatsområde som Kasper 
drager frem, og som der ligeledes var 
enighed om på strategidagen, hand-
ler om kommunikation, herunder 
formidling, deling af information mv. 
både mellem bestyrelsen og med-

lemmerne og imellem medlemmer. 
Dette er ligeledes et fælles indsats-
område, som vi alle skal huske på i 
hverdagen, ikke mindst så nye med-
lemmer hurtigt føler sig velkomne. 

Bestyrelsen tager sin del af ansvaret 
og ser det som et klart forbedrings- 
potentiale: 
” (…) Nogle gange bliver hverdagen 
fyldt med rutiner, og vi glemmer at 
få andre med. Det gælder store som 
små ting. Hvordan er det lige vores 

holdtilbud fun-
gerer, og hvilke 
krav/forvent-
ninger er det nu 
lige, at der stilles 
på de enkelte 
hold? 

Husker man at 
opdatere diver-
se beskrivelser 
løbende, eller 
er teksten den 
samme som for 
fem år siden? 
Hvor finder man 
overhovedet 
viden om de 
forskellige hold-
tilbud? (…)”. 

Derudover har DSR mange kommu-
nikationskanaler – og nok også for 
mange, som tilmed ikke altid synes 
alignet ifølge Kasper. Måske skal vi 
på sigt begrænse disse kanaler eller 
gøre det meget klart hvilke kanaler, 
som bruges til hvad. Jeg nævner i 
flæng Groupca-
re, Facebook, 
Nyhedsmail, 
Instagram, op-
slag i klubben, 
hjemmesiden 
mv.  

Hvad så nu? 
Jeg tror, at vi 
alle kender 
det der med at 
have de bedste 
intentioner. 
Men så kom-
mer der alt 
muligt i vejen. 
Jeg spurgte 
derfor forman-
den om, hvad 

der sker nu. Indtil videre ligger 
bolden hos bestyrelsen, som på 
næste bestyrelsesmøde vil drøfte de 
fire indsatsområder, før de skal ud 
og vendes i udvalgene. Det bliver en 
løbende proces. Jeg har allerede om 
et halvt år sat formanden stævne for 
at høre, hvordan det er gået med de 
fire indsatsområder og det videre 
arbejde. Output bliver formidlet i 
medlemsbladet 

Meanwhile: Man er medlem af DSR og 
ikke bare en roklub, mens man i mod-
sat fald fx er medlem af et vilkårligt 
fitnesscenter, hvor det mere handler 
om ”træn og skrid”. Dét, synes jeg, er 
væsentligt at have in mente og noget, 
som DSR skal værne om. Jeg glæder 
mig og ser frem til den kommende 
proces. Jeg håber, at I alle vil være 
med for vores klubs bedste. 

Kasper Haagensen er enig i, at der skal gøres 
en indsats for at få nye medlemmer til at 
falde til i klubben. Foto Ane Yde Skaksen

Rosportens Award Night er blevet en tilbagevendende begivenhed, hvor ro-
sporten hylder sine helte. Award Night er, om det så er Danmarks Radio i sam-
arbejde med toppen af poppen indenfor idræt eller de enkelte idrætsforbunds 
egen hyldest-aften, et rigtig godt koncept, hvor sporten tager sit fine tøj på og 
hylder mennesker, som har ydet en ekstraordinær indsats, lige fra olympiske- 
og verdensmestre til de frivillige, som viser vejen til guldet. 

Vi samles i fordragelighed i Boxen i Herning eller hos den lokale roklub med kun eet 
for øje, nemlig at denne aften er noget særligt for nogen, som vil sige tak til nogen 
andre. Og det skal gøres med manér. 

Da jeg var ung (sagde hunden), sidst i 60’erne, først i 70’erne, var der i min parallel-
verden i DK ved Gud ikke nogen, der syntes, at sport og idræt var værd at bruge tid 
eller kræfter på. Vi var nemlig på barrikaderne, var vi. Vi havde travlt med at lave 
verden om; vi brugte tiden på at demonstrere mod alt og alle, som ikke var enige 
med os i vores opfattelse af verdensbilledet. Og det var mange, og det var 
meget. De, der dyrkede sport, var mere eller mindre tabt for revolutionen (som 
aldrig helt materialiserede sig her i landet) og uden for rækkevidde af, hvad 
kunne kaldes værende et intelligent individ, syntes vi. Vi satte en ære i at slaske 
rundt og være tyndfede uden at vide noget som helst om sport – af nogen art. 
Overhovedet! 

Med undtagelse af OL. Så kunne vi godt komme lidt op af sofaen, finde på at skæ-
ve hen til TV-skærmen og følge bare sådan lidt med, når ingen så det. Og, ja-jo, lidt 
spændende kunne det også godt gå hen og blive. Især i atletik og roning. Men det 
skulle nødigt blive alt for fornøjeligt. Der var da heller ikke nogen rigtige festligheder 
at være med til på Københavns Rådhus eller i Tivoli, når atleterne kom hjem med 
olympisk guld, sølv eller bronze om halsen efter flere års træning, der kunne være en 
elitesoldat værdig.

For blot ganske kort tid siden, i 1996, hang man stadig lidt i håndbremsen, når det 
gjaldt om at fejre de hjemvendte krigere. En blokvogn med et hornorkester placeret 
i lufthavnen kunne det blive til, da bl. a. herrernes letvægtsfirer (Guldfireren - for 
crying out loud) kom hjem fra OL i Atlanta med guldet om halsen og en liveoptræden 
med salige soul daddy #1, James Brown på et stadion i Atlanta med i bagagen. 

Det er vildt at tænke på, når vi kigger på, hvor vi er i dag. Og det er godt, at vi (ende-
lig) er kommet i gang med at finde klaphatten og nationalfølelserne frem, når Dan-
marks drenge og piger gør fædrelandet gavn, og får os som folk og nation op 
af stolen og på verdenskortet. Om det så blot er i et kort øjeblik ad gangen. 

Nu er der kommet andre boller på suppen, og vi kan ikke få nok. Det kan 
heller ikke blive for meget, for det er vigtig læring at implementere og give 
videre til næste generation: At vi ser og hylder jer, og vi håber, at I vil blive 
ved med at overgå jer selv, for vores alle sammens fremtids skyld. Sport er 
ikke bare underholdning og opium for folket i krisetider. Den indeholder 
en kulturel sammenhængskraft, som vi på tværs af landegrænser, 
politik og religion, kan blive enige om at samles om  i fordragelighed. 
Hvis ikke det er værd at fejre, så ved jeg ikke, hvad det er.

Rosportens Award Night 2022 er beskrevet godt og fyldestgørende på  
www.ro-info.dk, hvor man kan læse alt om, hvem der blev hyldet for hvad. Enjoy!

En prisværdig aften
 AWARD NIGHT

Tekst Antonie Lauritzen/Fotografik Peter Munch

Simone de Fries, medlem halvandet år, 30 år.
”Jeg trak nogle veninder med ned i DSR, og vi 
havde ikke roet før. En af os bor i Nordhavnen 
og havde set folk, der roede ude på vandet. Det 
var midt i Corona-perioden, hvor vi kun måtte 
dyrke sport udendørs. Jeg synes, at jeg fik en 
god modtagelse. De første instruktører, jeg var 

ude med var søde, rare, rummelige og dygtige både teknisk og 
pædagogisk.” 

Fik du motion nok?
”Nej, det gjorde jeg ikke, og det var en af ulemperne ved det, for 
jeg følte ikke, at jeg havde bevæget mig ret meget, når jeg var 
færdig, men jeg havde brugt mange timer på det. Så det var nok 
det værste ved at skulle lære at ro.” 

Hvad forventer du at få ud af i dag?
”Jeg forventer, at vi når frem til nogle tiltag, der skal forbedres. Vi 
har snakket meget i dag, men jeg forventer, at det udmunder i 
konkrete ændringer.”

Nidhu Sivapatham, medlem siden 2021, 28 år
Hvordan blev du modtaget i klubben?
”Jeg kom fra en anden klub i Aarhus og havde 
lige fået roret. Så jeg skulle først vise, at jeg godt 
kunne ro, og så røg jeg på DSR’s kaninhold midt 
om sommeren med mange helt nye medlem-
mer. Det, synes jeg, alt i alt var godt.  Jeg kunne 
godt mærke, at der var mere seriøs træning i 

DSR og flere at ro med, så jeg tænkte, at jeg ville blive her, fordi jeg 
fik mulighed for at udvikle min roning. I Århus  var der færre tilbud 
om at udvikle sig teknisk og fysisk.”

Hvad har du fået ud af strategimødet i dag?
”Det er i hvert fald gået op for mig, at vi godt nok favner meget 
bredt i klubben i forhold til diversitet og træningsniveauer. Det er jo 
superfedt, men det er samtidig også lidt vores akilleshæl. Jeg synes, 
at det er fantastisk, at der er så mange medlemmer, der gerne vil 
klubben. Jeg selv er frivillig, fordi der er så mange muligheder for 
at skabe ting hernede, der er så mange ildsjæle, som giver et godt 
fundament at bygge på.” 
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”Bare et glas vand,” siger han, da 
jeg spørger, hvad jeg må byde på. 
”Jeg arbejder med at finde den 
rigtige diæt, så jeg kan holde min 
vægt nogenlunde stabil. Jeg skal jo 
spise så meget” 

August Krag-Pedersen sidder på den 
anden side af bordet. 195 cm høj. 
Vægt ca 85 kg. Lange arme, lange 
ben, muskuløs slank krop. Den per-
fekte roerkrop. 
Og så er han 17 år gammel – ét af de 
unge talenter, som Mette Dyrlund 
har været med til at spotte ud for 
Kraftcenter København. De tre store 
roklubber (DSR, Kvik og KR) forsøger 
i samarbejde med DFfR at professi-
onalisere talentudviklingen med et 
meget målrettet program. 

”Det var en dag, hvor vi havde idræt 
i sidste time. Så da vi skulle til at gå, 

havde nogen stillet tre romaskiner 
op og spurgte, om der var nogen, der 
havde lyst til at prøve kræfter med 
det,” siger August, der går i 2. G på 
Gefion gymnasium. ”Min klassekam-
merat havde prøvet det og spurgte, 
om jeg ikke også ville”. 

Supermans lillebror 
Det ville August – og han blev så bidt 
af det, at han i dag er et af de stjer-
nedrys, der blev udtaget til at være 
én af dem, som man målbevidst vil 
satse på i årene fremover. Og som 
havde lyst til at fortsætte udover 
oplevelsen med at prøve et roergo-
meter. 

I dag træner han roning 4 x ugentligt 
plus styrketræning 4-5 x ugentligt,  
foruden at han løber, hvis der er 
overskud til det. 

Jeg spørger, om der også bliver plads 
til at passe skolen. ”Ja da, ” siger han 
med et stort grin. ”Det klarer jeg uden 
problemer”. 

Sidder jeg over for Supermans lille-
bror???  
”Er du ikke bange for at overtræne?”, 
spørger jeg undrende. ”Nej, jeg har 
styrketrænet i 2 år før, så jeg er godt 
forberedt – og vores trænere lærer os 
at passe på.” 

Pres på kroppen 
Men hvad er det, der får ham til at gå 
all in på den måde? 

”Jeg synes, det er fedt, at hele krop-
pen bliver brugt. Det er vildt, hvor 
meget man kan bruge sig selv. Jeg 
kan godt lide, at man kan smadre sig 
helt – det har jeg ikke kunnet i nogen 
af de andre idrætsgrene, jeg har dyr-
ket (fodbold, atletik) – godt at mærke, 
at man kan blive bedre, at der er en 
grund til at presse sig selv”. 

Et overskud af energi. Hertil kommer, 
at han i rosæsonen også lige cyklede 
fra Østerbro til Bagsværd for at ro 
i dobbeltfirer eller dobbeltsculler. 
”Jeg roede sammen med min ven, 
William. Vi faldt i vandet én gang. Det 
var vildt sjovt”, griner han. 

”Jeg kan bedre lide at være ude. Det 
er dejligt at mærke, at man glider 
gennem vandet. Man kan også bedre 
eksperimentere. Det synes jeg er 
sjovt”, erklærer han. Det med at være 
på vandet kan de fleste roere sikkert 
sige ja til, men ergometrene har også 
deres glæder ifølge August. Der kan 
man måle sig selv og se, at man bliver 
stærkere og bedre. 

Af Gunvor Bjerre/Foto Lena Baden

NYE TALENTER KØRT I  
STILLING SOM FREMTIDENS 
KAPROERE

Stjernedrys OL 2028
Ambitionerne er der ikke noget i ve-
jen med. August er udvalgt til et fast 
track, der allerede nu stiler mod OL 
i 2028, ligesom han allerede har del-
taget i flere U-19 mesterskaber. Han 
blev nr. 1 i det sjællandske og nr. 3 i 
det jyske! Dertil en 5. plads i 2.000 m 
og 2. plads i 200 m sprint ved DM.

”Men jeg skal arbejde lidt mere med 
starten,” siger han. ”Disponere mine 
kræfter bedre og blive lidt mere be-
vidst om teknikken”. Men dedikerede 
KVIK-trænere er til rådighed og har 
udarbejdet detaljerede træningspro-
grammer. ”De er gode til at rose os, 
og de er unge, så vi kan snakke med 
dem om alt muligt.”  

Jeg spørger ham, hvad det betyder, 
at roning ikke er én af de mere hype-
de sportsgrene. ”Det er jeg ligeglad 
med. Det vigtigste er, hvad jeg får ud 
af sporten – og at have nogen forbil-
leder. Jeg så Eskild Ebbesen forleden 
i DSR,” siger han og får lidt ekstra lys 
i øjnene. 

Fællesskabet giver udvikling 
Den gruppe på ca. 12, der blev 
udtaget som det første hold i kraft-
centrets nye udspil, holder sammen 
og hjælper hinanden. Det sociale be-

August til højre sammen med Gustav i KVIKs træningslokaler, hvor de to træner sammen med 
andre talenter i Kraftcenter København.

tyder utrolig meget for motivationen, 
understreger August. ”Så er man 
ikke alene. Der er hele tiden nogen, 
der skubber til én. Det er svært at 
blive bedre, hvis man ikke har nogen 
man kan måle sig med”, siger han og 
fortæller om, hvordan han og hans 
kammerat dyster om, hvem der er 
hurtigst. Lige nu klarer vennen 2 km 
på 6.11, mens August er på 6.55. 
”Men jeg skal nok få ham”, siger han 
fortrøstningsfuldt.  

”Vi kommer alle sammen fra noget 
forskelligt, men har roningen tilfæl-
les. Man møder andre holdninger 
og lærer noget nyt,” reflekterer han. 
”Man bliver formet af det; det har 
ændret mig på en god måde.”   

Nye talenter i DSR 
Det første hold Kraftcenter-talenter 
er forankret i KVIK, men kommer ofte 
i DSR for at spise og snuse til naboen 
– ligesom DSR’s træner, Nicolai Bern-
sen også har været med til at træne 
dem på Bagsværd. Det næste hold er 
også valgt ud – og de bliver forankret 
i DSR. Tag godt imod dem.  

Det bliver spændende, om vi ser 
August eller nogen af de andre 
stjernedrys på skamlen i Los Angeles 
i 2028.   

”Jeg er lige-
glad med, at 
roning ikke 
er en hypet 
sport. Det 
vigtigste er, 
hvad jeg får 
ud af spor-
ten – og at 
have nogle 
forbilleder. 
Jeg så Eskild 
Ebbesen for-
leden i DSR.”

Kan man opnå at have 75-års 
jubilæum i DSR?  

Det kan man. 

Det havde Poul Erik Birk Jakobsen 
– også kaldet Røde. Han blev meldt 
ind i 1947 og er – eller var – klubbens 
ældste medlem. Det er med vemod, 
vi skriver ”var”, for Røde døde sidst 
i 2022. 97 år gammel. Han havde 
oplevet halvdelen af klubbens 
historie og var et yderst aktivt 
medlem både som roer og som 
orienteringsløber. 

Han fik smag for roningen, da han 
gik på Sorø akademi, hvor de roede i 
Sorø roklub i gymnastiktimerne, men 
de sidste mange år af hans aktive 
liv, var det orienteringsløbet, der 
blev hans største passion. Så meget, 
at han i en længere periode var 
formand for Orienteringsforbundet. 

Passionen for både orienteringsløb 
og roning delte han med sin kone, 
Bodil. 

Utallige er de tillidsposter, Røde har 
beklædt – og utallige er de præmier 
og trofæer, han har vundet – i begge 

discipliner. Den sidste var en DM-
medalje i O-løb i 90+-klassen! Det 
er 4 år siden. Han havde også gerne 
stillet op i en ældre klasse – men der 
var ikke nogen at løbe mod/med. 

Lige til det sidste var han levende 
interesseret i, hvad der skete i 
roningens og orienteringsløbenes 
verden – men til sidst kunne benene 
ikke mere – og til allersidst heller ikke 
hjertet. 

Et farverigt medlem. En ildsjæl. 

Æret være hans minde. 

Af Gunvor Bjerre  

DSR’S ÆLDSTE MEDLEM ER DØD
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DSR-roer Mads Fischer har ved 
generalforsamlingen i november 
2022 sagt ja til at blive DSR’s nye 
kaproningschef. Det lover godt for 
kaproningen i vores klub, og denne 
introduktion skulle gerne løfte lidt af 
sløret for hvorfor. 

Mads lægger fra land med: ”Jeg kan 
rigtig godt lide at arbejde med roer-
ne og trænerne og at arbejde med tal 
og performance, og så er det her jo 
bare fedt!” 

Hvad skal målet være for DSR’s kapro-
ningsafdeling med en ny kaptajn ved 
roret?
 
Mads henviser til Tivolis slogan: ”Altid 
som aldrig før”. På trods af det lidt 
romantiske udsagn passer det meget 
godt til Mads’ planer, da han gerne vil 
forstærke den kultur, som er blandt 

eliteroerne og som kan tiltrække nye 
roere, som gerne vil træne meget og 
ro om kap.  

”Jeg vil gerne have, at folk får øjnene 
op for, at kaproning er mere end 
sport med hård træning. Det er også 
et forpligtende fællesskab, og det er 
det fællesskab, jeg godt kan lide ved 
sporten”.  

Tabt en generation på gulvet
Får DSR nok ud af de penge, som klub-
ben poster i kaproningen?  

Mads sender spørgsmålet videre til 
dansk rosport som helhed: Får vi nok 
cost-benefit ud af pengene til dansk 
kaproning? Medlemstallet i roklub-
berne har været for nedadgående de 
seneste fem år, og det er et kæmpe 
problem for kaproningen. Mads 
holder sig ikke tilbage for at konklu-

dere, at vi nærmest har tabt en hel 
generation af nye kaproere på gulvet, 
og at man samtidig også har mistet 
mange trænere. Han glæder sig dog 
over, at der pågår et kæmpe genop-
bygningsarbejde med at få sporten 
på skinner igen. 

Er forholdet mellem de beløb, der 
tilskrives kaproningen, og resultaterne 
tilfredsstillende? 

Hvis vi sammenligner DSR med fx 
Holstebro, som gjorde det ganske 
godt ved DM i 2022, så ser vi, at 
Holstebro får rigtig mange penge ind 
på sponsorater. Går vi udenlands og 
kigger på New Zealand, ser vi, at når 
sporten bliver prioriteret både lokalt 
og på landsplan, så følger resulta-
terne med. Når sporten bliver en 
fuldtidsbeskæftigelse for fx trænerne 
i klubberne, sker der noget, og her 
nævner Mads Holstebro Roklubs 
samarbejde med skoler som resul-
tatgivende for hvervningen af unge 
roere, og hvor der er en heltidsansat 
træner tilknyttet projektet. 

Samarbejde er et must 
DSR har et samarbejde med Kraft-
center København, hvor vi går ud på 
gymnasier, teknisk skole og universi-
teterne og prikker folk på skulderen.   

Lige nu -as we speak- har vi 12 ”fast-
trackere” i gryden, hvervet fra bl. a. 
gymnasier, og det er Mads’ opfattel-
se, at klubben er blevet mere venlig 
stemt omkring det, at have de unge 
mennesker ”rendende rundt i huset 
og forstyrre ro-freden”, som nogle 
medlemmer beklagede sig over for 
nogle år siden. Fasttrack til OL er en 
fortsættelse af projekt OL 2016 og 
den nuværende generation af fast-
trackere stiler mod OL i 2028. 

Mads betoner, at det bør være helt 
naturligt, at man er en del af klub- og 
træningsfællesskabet, også selv om 
man kommer fra provinsen og skal 
begynde på et studium i København 
og derfor melder sig ind i DSR eller 
en af de andre lokale klubber om-
kring København og Bagsværd Sø. 

Mads synes, at det vil være ærgerligt, 
hvis man undgår det nye fællesskab 
på baggrund af en misforstået loya-
litetsfølelse overfor sin gamle klub. 
Han er fx stadig medlem af Holste-

bro Roklub, og klubben er selvsagt 
en stor del af hans identitet som 
menneske og roer.  

”Lige nu bor og arbejder jeg i Køben-
havn, og jeg oplevede i begyndelsen, 
da jeg var flyttet hertil, at når jeg var 
her i byen, så var jeg ham fra Jylland 
og når jeg var hjemme i Holstebro, så 
var jeg ham københavneren. Det var 
ikke særlig motiverende for fælles-
skabsfølelsen, hverken her eller der.” 

”Hvis man som klub ikke har facilite-
terne til at hjælpe sine roere videre 
mod målet for egne midler, må man 
ty til samarbejde med andre klubber 
og elitecentre, så den enkelte roer 
ikke havner i limbo mellem hverken/
eller. Vi har heldigvis set positive 
forløb på et godt samarbejde på 
tværs af klubber og med kraftcentre-
ne som sikkerhedsnet og springbræt 
for de roere, hvis talent er for stort 
til klubben, men for lille til elitecenter 
DRC, Danmarks Rocenter. Samar-
bejdet med Kraftcenter København 
medfører, at de involverede klubber 
benytter hinandens faciliteter.” 

Mads understreger dog, at når vi 
taler om dobbelt klubmedlemskab 
mellem en ekstern klub og DSR, skal 
det gøres ganske klart og tydeligt, 
indenfor hvilke rammer og forvent-
ninger en flytning til DSR fra anden 
klub bør foregå under. 

En sexet sport  
Er rosporten sexet nok til, at de unge 
mennesker vælger kaproning som 
deres sportsprioritet?  

Emnet PR er en varm kartoffel i 
dansk rosport. Nogle klubber gør 
det rigtig godt og kan mønstre både 
positiv omtale og dermed sponsorer 
i lokalområdet, som kan finansiere 
de nødvendige træningsfaciliteter, 
medens andre ser udfordringen med 
den svigtende interesse for sporten 
som et udefrakommende generelt 
problem med de mange alternative 
sportsgrene som hovedskurken. 
Ifølge Mads er idolisering af en sport 
vigtig.

Den gamle Guldfirer, som huserede 
sidst i 90’erne og op gennem nul-
lerne med bl.a. Eskild Ebbesen som 
førende rockstjerne på båden, gav 
spalteplads og omtale i medierne 
med tilhørende sponsorater og skab-
te dermed opmærksomhed helt ind 
i skolegården, hvor et ro-talent m/k 
in spe kunne få sig en åbenbaring og 
beslutte: ”Jeg vil være den nye Eskild 
Ebbesen!”  

”Det er virkelig en skam, at rosporten 
er faldet helt ud af mediebilledet”, 
siger Mads. ”Ved seneste DR Award-
show i januar 2023 fik rosporten 11 
sekunders omtale. Vi plejer at være 
allesteds nærværende ved sådan et 

Europamester og VM Sølvvinder Sverri Nielsen, DSR, i midten blev selv roer via et tidligere 
talentprogram – generationen før den tabte generation. Han vandt i januar DM i ergometer og 
er her flankeret af Bastian Secher (tv) og Joachim Sutton, begge fra Roskilde Roklub, som har 
deres eget kraftcenter under Talentcenter Sjælland. Foto Conny Sørensen

Et nyt stortalent Catrine Cardel fra DSR fik til Generalforsamlingen overrakt Sejrsmasten af 
Mads’ forgænger, Mark Hartsteen, for sine utallige sejre i løbet af 2022. Foto Lena Baden

”Jeg kan rigtig 
godt lide at 
arbejde med 
roerne og 
trænerne og 
at arbejde 
med tal og 
performance, 
og så er det  
her jo bare 
fedt”

Mads Fischer, 
DSR’s nye 
kaproningschef

ALTID SOM 
ALDRIG FØR
Af Antonie Lauritzen

DSR’s nye kaproningschef vil samle en 
tabt generation af talenter op.
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show ved bl.a. at stå på scenen, på 
bordene, være på storskærm mm.  

Lige nu befinder vi os i en negativ og 
nedadgående spiral, for fraværet af 
resultater betyder mindre økonomi. 
Vi skal ud og råbe højt, og vi skal ud 
og levere nogle resultater!” 

Prognosen for 2023. Hvad siger krystal-
kuglen? 

Mads håber, at DSR kan komme 
tilbage på DM-pladserne i herrernes 
enåresbåde, hvor Holstebro har sat 
sig solidt på disse mesterskaber.  

”Lige nu har vi nogle rigtig gode 
scullerroere. På damesiden kan vi 

MADS FISCHER er 28 år, født i Tvis, lidt udenfor Holstebro. Begyndte at ro i Holstebro 
Roklub i 2008. 

Var på juniorlandsholdet i 2011 og vandt nordisk mesterskab i 2012. Blev U-23’er i 2013 
og flyttede til København i 2014, hvor han samme år meldte sig ind i DSR. Har boet i 
Dallas USA som del af en jobudveksling, hvor han arbejdede på et forskningslaborato-
rium, som forsker i human biologi med fokus på arbejdsfysiologi. Mads har desuden 
arbejdet som forskningsassistent for overlæge Niels H. Secher siden 2017 og har altid, 
ifølge ham selv, ”haft en ”nørdet” interesse for sport, krop og medicin”. 

Når det er sagt, behøver det dog ikke at blive gjort til genstand for spekulationer om 
vores nye sportschefs intentioner om, at fair play ligger på det rette sted. Han arbejder 
nemlig på forskningsprojekter i samarbejde med Antidoping Danmark og WADA (World 
Anti Doping Agency) for at forbedre metoderne for detektion af ulovlige præstations-
fremmende stoffer, og de sundhedsmæssige konsekvenser, brugen heraf kan medføre. 

Lærke Rasmussen (tv), DSR, er et produkt af et tidligere talentprogram og har vundet utallige internationale regattaer samt OL-, VM- og EM-
medaljer. Hun vandt i januar DM i ergometer over Fie Udby (th) fra KVIK og Marie Johannesen, Roskilde. Foto Dorthe Jensen

nærmest ikke se skoven for bare 
træer. Dér har vi rigtig mange stærke 
roere, både på klubbasis, i kraftcen-
ter og i DRC. Desværre er vi lidt ramt 
af, at der ikke er et DIF-mesterskab 
at hente på damernes enåresroning, 
f.eks. W2-, W4- eller W8-. Der er tre 
DIF-mesterskaber på damesiden og 
10 på herresiden.” 

Ifølge Mads er det langt fra tilfreds-
stillende, ikke mindst set i lyset af, 
at vi skriver 2023 med alt, hvad der 
er foregået på ligestillingsområdet 
de seneste fem år. På herresiden er 
vi dog fortsat godt med. Hvor andre 
klubber måske har et højt grundni-
veau, har vi et højt topniveau.

”I forhold til scullerroning er jeg ret 
fortrøstningsfuld med de herrer, som 
vi har i DSR lige nu. Vi har vundet alt, 
hvad der er at vinde i LM1x, M1x, 
M2x, og M4x, og vi har flere roere, 
som har vist potentiale til at gøre sig 
som toproere i herregruppen.” 

Endelig kunne vi f.eks. lukke op for 
bådtyper, som f.eks. inrigger, som vi 
har vundet de sidste 13 år, og som vi 
ellers ikke træningsmæssigt priorite-
rer op til DM.”  

2023 begynder således med et op-
timistisk syn på fremtiden for DSR’s 
kaproningsafdeling. Og det er mere 
end velkomment i disse tider.

Roning fattes nye medlemmer, 
og der er alt for få mennesker i 
kongeriget Danmark, der ved hvor 
fedt roning egentlig er. 

Det problem har et nyt PR-udvalg  i 
DSR sat sig for at løse. Omkring 15 
frivillige med Nidhusala Sivapatham 
(kaldenavn Nidhu) og Fie Clara 
Røssel i spidsen har nedsat udvalget. 
Formand Kasper Haagensen er også 
medlem, så udvalget har en direkte 
indgang til bestyrelsen. Han synes, at 
det er fedt, at der er nogle frivillige, 
som tager initiativ til at lave PR og 
gerne vil det. 

Nidhu fik ideen til PR-udvalget og 
samlede i december 2022 medlem-
mer med forskellige kompetencer til 
det første PR-møde. De har mødtes 
i alt fire gange, og nu skal de bare i 
gang med at udføre deres ideer. 

”Jeg synes, at der er for få men-
nesker, der kender til roning og 
vandsport generelt. Jeg kommer fra 
Jylland, og der kendte jeg ikke noget 
til roning, andet end Guldfireren. Jeg 
ville egentlig starte til kajak, men der 
var ikke plads, så jeg prøvede roning i 
stedet,” begrunder Nidhu sit initiativ. 

”Det er så fed en sport, både styr-
ke- og konditionsmæssigt, og du kan 
være med i alle aldre. Men sporten 
mangler virkelig synlighed.”

Medlemstallene er faldende i klub-
berne, og da Nidhu startede i roklub-
ben i Aahus, var hun og en veninde 
de eneste unge mennesker i klubben, 
fordi ingen unge kender til sporten. 

”Så jeg ville gerne gøre sporten synlig 
og desuden fortælle, hvad klubben 
ellers har at byde på. De fleste mang-
ler et billede af, hvad sporten kan. 
Groft sagt ved de ikke, at sporten ek-
sisterer. Folk i fitnesscentrene  søger 
ofte bedre kondi, styrke og udfordrin-
ger igennem deres træning. Det er 
også at finde i vores sport.”

I modsætning til et fitnesscenter 
giver roning fællesskab og adgang til 
udendørstræning. Folks engagement 
i fællesskabet og træningsintensitet 
kan variere alt efter ønske og behov.
 
”Rofællesskabet har alt fra motioni-
sten, foreningsentusiasten til elite-
sportsudøveren, der deltager ved 
OL. Det skal vi have visualiseret. Vi 
DSR-roere ved godt, at roning er fedt, 
men det ved de andre ikke.” 

Det startede egentlig med, at Nidhu 
som medlem af Styrmandslauget tog 
initiativ til en ny fest, ”Boats, Beat & 
Comedy”, som hun brugte en del tid 
på som en ny tilgang til roklubben. 

”Responsen på dette initiativ var 
meget positiv, og det gav mig blod 

på tanden til at fortsætte. Folk kunne 
se, hvor hårdt og sjovt roning, kajak 
og kajakpolo kan være, at vi ikke bare 
sider og snakker ude på vandet.”

Klubben har mange fede kompe-
tencer fx Fie Clara Røssel, der er en 
dygtig grafiker, og Christian Grønne, 
der laver film, Nanna Vigild, der er 
succesfuld sportsinfluencer, flere der 
filmer med droner, som kan bruges 
strategisk i klubben til at lave noget 
sjovt PR både internt og udadtil. 

PR-udvalget har inddelt sig i grupper i 
forhold til, hvad der skal laves, så folk 
ikke bliver overbebyrdet. De vil gerne 
strømline klubbens medier, så de 
bliver nogenlunde ens. Hjemmesiden 
skal laves om og der skæres ned på 
klubbens kommunikationskanaler, 
som kan virke forvirrende for med-
lemmerne, særligt de nye. 

”Vi har også haft fokus på Instagram, 
for hvis vi tager helikopteren op og 
ser på det overordnede formål, så 
skal vi kunne  beskrive fx ”hvorfor 
vandsport?”. Her er Insta perfekt til 
visualiserering. Vi skal være skarpe-
re på, hvad vi bruger de forskellige 
medier til og strømline brugen af 
dem gennem udvalgene i forhold til, 
hvad der bliver kommunikeret ud. 
Vi vil fordele budskaberne alt efter 
mediets karakter,” forklarer Nidhu. 

Udvalget skal sætte rammerne for 
anvendelsen af DSR’s medier. Derud-
over skal der laves en opslagstavle, 
som fungerer, så tingene ikke alene 
afleveres mundtligt men bliver mere 
overskuelige og spiselige. 

Og så har Nidhu en opfordring til os 
alle om at blive bedre til at vise og 
fortælle venner og bekendte om ro-
ning/kajak/kajakpolo, hvad forenings-
livet kan og skabe noget awareness. 

Det kunne fx ske ved at tage en ven 
med til ”Boats, Beat & Comedy” den 
10. juni. Festen sidste år var en stor 
succes med 100 deltagere. Her havde 
Nidhu & co. hyret fire komikere til at 
underholde under en lækker middag.

Men bedst af alt: Deltagerne kunne 
før festen komme og prøve roning, 
kajakpolo eller kajak. Det gav også et 
par nye medlemmer og fastholdelse 
af nogle stykker.

RONING TØRSTER 
EFTER SYNLIGHED

Nidhu tv. tog initiativet til det nye PR-udvalg sammen med sin gode rokammerat Fie th.

Et nyt PR-udvalg i DSR vil sætte roning 
på det danske sportslandkort
Tekst og foto af Lena Baden
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Formandens beretning
Før formand Kasper Haagensen gik 
i gang med selve beretningen, bad 
han os mindes DSR’s ældste medlem, 
der få dage før generalforsamlingen 
var gået bort, nemlig Poul Erik Birk 
Jakobsen, kendt som ”Røde”. Røde 
havde 75-årsjubilæum i DSR i 2022, 
og han havde været aktiv til det 
sidste. Det sidste orienteringsløb løb 
han som 92-årig.  

Kasper kom bl.a. ind på planen 
for Svanemøllehavnen og den 
kommende havnetunnel, hvis 
udførelse vil vare 3-4 år.  

Kasper nævnte videre, at vi er med 
i Idrætsforum København – som 
består af de største forbund i 
København og enkelte store klubber. 
Et udkomme af dette samarbejde 

er ”Det blå København”, som Kasper 
fik lov at oprette. Syv specialforbund 
samt en række klubber er gået 
sammen – og målet er at påvirke 
brugen af havnen. 

Hvad medlemsantallet angår oplyste 
Kasper, at vi havde haft 70 færre 
indmeldelser i 2022 i forhold til 
sidste år.  

Uddeling af priser 
Guldstanderen, der gives til et 
medlem, som har gjort en ekstra 
stor indsats på bådpladsen, på 
et hold eller i forbindelse med 
vedligeholdelse, gik til Michael 
Harboe Møller. 

Alligatoren, der første gang 
blev uddelt i 1960, og som er 

en vandrepræmie for særlig 
påskønnelse til en, der fremmer 
klublivet, gik til referenten Peder Juhl 
Madsen.

Sejrsmasten, som første gang blev 
uddelt i 1935, gives for et sublimt 
sportsligt resultat, eller til en person 
eller en gruppe, som igennem 
længere tid har fordret, at der kan 
roes kaproning i DSR på højeste 
niveau. Sejrsmasten gik til Mathilde 
Kiilgaard og Catrine Cardel, mens 
ungdomspokalen, som uddeles 
som hæder til en junior eller et 
juniorprojekt, gik til junior-kajakpolo-
teamet. 

Regnskab og kontingent 
Kasserer Johan Frydendahl 
gennemgik herefter årsregnskabet, 

som han indledte med at konstatere, 
var det dårligste regnskab, han 
i sine 36 år som kasserer havde 
fremlagt. Regnskabet viste samlet et 
underskud før renter på 459.741 kr. 

Johan fremlagde budgettet og 
oplyste, at budgettet for det 
kommende år udviste indtægter 
på 4,8 mio. kr. og et underskud på 
100.000 kr. Bestyrelsen foreslog til 
trods for underskuddet et uændret 
kontingent på 275 kr. pr. måned, 
svarende til 3.300 kr. pr. år.

Efter en række spørgsmål blev 
forslaget vedtaget.

Særlige forslag 
Der var indkommet særlige 
forslag til behandling på 
generalforsamlingen fra bestyrelsen, 
bl.a. vedtægtsændringer vedrørende 
regler for suspension og eksklusion, 
regler om generalforsamlingens 
godkendelse af store dispositioner 
og forslag om mulighed for at blive 
associeret medlem af klubben og 
gæstemedlem.  Disse forslag gav 
anledning til en lang debat.  
Efter debatten blev forslagene 
vedtaget. Idet fremmødet til 
generalforsamlingen ikke var 
tilstrækkeligt til en endelig 
vedtagelse, skulle forslagene til 

afstemning på en efterfølgende 
ekstraordinær generalforsamling. 
Denne blev afholdt d. 6. 12. 2022, 
hvor forslagene blev endeligt 
vedtaget. 

Valg af medlemmer til bestyrelsen
Formand Kasper Haagensen, 
kasserer Johan Frydendahl, sekretær 
Marie Erika Busch, instruktionschef 
Simone Krog Christensen, 
motionsrochef Lone Haulund 
Christensen, sportsrochef for 
Svanemølleaktiviteter Emma Rue 
Moos, kajakrochef Jesper Millung, 
langtursrochef Niels Bak Henriksen 
og husforvalter Hans Søndergård 
genopstillede og blev alle genvalgt 
med applaus. Mads Fischer stillede 
op som kaproningschef og blev 
nyvalgt med applaus. 

Stillingen som materielforvalter er 
fortsat vakant.  
Mads Gydesen og Kristian Pryds 
genopstillede som revisorer og blev 
genvalgt med applaus. 

Til valg af repræsentanter til Dansk 
Forening for Rosport foreslog 
bestyrelsen sig selv, og det blev 
overladt til bestyrelsen at udpege 
repræsentanter.  

Eventuelt 
Under evt. opfordrede formanden 
alle gamle medlemmer til at være 
med til at bære traditionerne og 
kulturen i klubben videre. 

GENERALFORSAMLINGEN KORT FORTALT
Omkring 80 medlemmer deltog i årets generalforsamling, der blev 
afholdt den 18. november 2022.

Ungdomspokalen gik til junior kajakpoloholdet (tv), og Guldstanderen blev overrakt til Michael Harboe Møller af instruktionsrochef Simone Krog 
Christensen. På modsatte side nederst får Peder Juhl Madsen overrakt alligatoren af motionsrochef Lone Haulund Christensen.

Af Lars Bundesen/Foto Lena Baden

Baseret på det officielle, fulde referat af 
Peder Juhl Madsen
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Når man i DSR går op ad 
trappen fra bådhallen til 

1. sal, støder man på tre 
personer, som har haft 
stor betydning i klub-
bens historie; en buste af 
Kronprins Frederik (den 
senere Kong Frederik IX), et 
portrætmaleri af Gudmund 
Schack, og en buste og et 
portrætmaleri af Herman 
Rée. Nok en rigtig priorite-
ring, og Kronprinsen kan jo 
også beses i Kongeværelset.
Knud Secher, et tidligere 
fremtrædende medlem af 

DSR, skriver  i 1946 i 
mindebogen om 

Herman 
Rée:

Rée beretter selv om det i DSR’s 
årbog for 1942. En studiekammerat 
Krarup havde længe prøvet at få 
Rée til at melde sig ind i Polyteknisk 
Roklub, og en dag, forsinkede på vej 
til Polyteknisk Læreanstalt, foreslår 
Krarup, at de skal tage sporvognen 
”Hønen”. Rée afviser, han har kun 
5 øre og sporvognen koster 10 øre. 
Krarup siger, at det kun koster 5 
øre til læreanstalten og de vædder. 
Taber Rée, vil han melde sig ind i 

roklubben. 
Han taber, 
og resten er 
historie, ba-
nebrydende 
historie!

Hurtigt 
kommer Rée 
i den rolle, 
som præger 
hans indsats 
i rosporten, 
ikke kun 

som en dygtig roer, men først og 
fremmest som altid ledende organi-
sator og inspirator, men også altid 
diskret i baggrunden.  Det kunne der 
skrives meget om, men bare her et 
par nedslag.

Polyteknisk Roklub lå i Kalkbrænderi-  
havnen, cirka hvor Paustian ligger i 
dag. Da klubben i 1917 fusionerer 
med Akademisk Roklub til Danske 
Studenters Roklub, er Rée en af de 
centrale initiativtagere. Trods en vis 
rivalisering må studenterroningens 
vilkår have forrang, mener Rée.

Polyteknikernes bådehus var for lille 
og Rée fik det flyttet til Fiskerihavnen 
i Sydhavnen som træningsbasis for 
kaproerne. Gode medlemmer med 
Rée som den centrale organisator 
gik i gang med at planlægge et nyt 
og større hus, såmænd med en ung 
arkitekt ved navn Poul Henningsen 
som arkitekt, efter sigende uden 
at tage honorar! Det stod færdigt i 
1919. Bådhuset rummede bl.a. Dan-
marks første indendørs robassin. Det 
nye DSR har kun begrænsede midler 
til det større klubhus. Rée siger, at 
bare han får pengene, skal han nok 
sørge for, at det nye klubhus kom-
mer op og stå. Det er færdigt et halvt 
år senere. Han siger ikke, at klubbens 
midler kun dækkede en tredjedel af 

byggesummen. Resten kom fra ham 
selv. 

Gudmund Schack, medlem af besty-
relsen 1924-57 og formand 1939-57, 
skriver i mindebogen om Rée:

”Da jeg i 1925 blev valgt til Kasserer 
i Klubben, kom Rée til mig og bad 
mig aldrig undlade at optage nogen 
Student i Klubben, fordi han ikke 
havde Raad til at være med. Det er 
de økonomisk vanskeligt stillede, 
der har størst Brug for det Klubben 
og Idrætten kan byde dem, var hans 
Ræsonnement.

”Men han vilde ikke, at Klubben 
derfor skulle miste nogen, og Aar 
igennem betalte han, uden at nogen 
vidste det, Kontingentet for mange 
ubemidlede Studenter.”

”Og jeg havde ikke varetaget  
Kassesererhvervet i mange Aar, 
før jeg fik indblik i, hvor meget Rée 
betød for Klubben. Han kom altid 
i Stilhed, vilde ingen Tak have, saa 
helst, at ingen vidste, det var ham, 
de store Gaver [ud over huset også 
en stor del af bådparken, forf.] kom 
fra. Men det var umuligt at holde det 
skjult; ethvert medlem, der tænkte 
sig lidt om, gjorde sig hurtigt klart, 
at der maatte være en eller anden 
”skjult Kraft” bag de store Ting, der 
skete i D.S.R.”

Da klubhuset brænder i 1936, er det 
igen Rée, som træder til som organi-
sator og financier. 

Rées interesse var først og fremmest 
kaproningen, og man har også ind-
trykket af et rigtigt konkurrencemen-
neske bag den store mæcen. Og han 
er interesseret i teknikken. Derfor de 
indendørs robassiner. Han skriver 
også artikler om måling af roernes 
arbejde (1920) og romaskiner (1922).

Rée var ugift og barnløs, og længe 
før sin død stiftede han i 1927 Rée’s 
Legat, som han testamenterede sin 
formue, der ved hans død i 1945 
bestod af nogle boligejendomme og 
en del værdipapirer.

Rée’s Legat har i dag en formue, der 
giver god basis for, at Legatet hvert 

år kan uddele 1-2 
mio. kr. til DSR. Belø-
bet dækker alle udgif-
terne til kaproningen 
i DSR og bidrager til 
omkring en tredjedel 
af klubbens økonomi. 
Det kræver dog, som 
der står i legatets 
vedtægter, oprindelig 
formuleret af Herman 
Rée, at uddelinger 
gives efter følgende 
retningslinjer:

”...såfremt der ikke 
efter legatbestyrel-
sens mening i frem-
ragende grad dyrkes 
kaproning i Danske 
Studenters Roklub – 
desuden en eller flere 
andre foreninger, 
der dyrker kaproning 
i fremragende grad 

eller i mangel heraf foreninger, der 
dyrker anden idræt”. 

Det har dog indtil nu ikke været 
nødvendigt at se sig om efter andre 
klubber at give støtten til.

Det er ikke for meget at sige, at Her-
man Rée har haft uvurderlig betyd-
ning for DSR’s beståen og udvikling, 
og for de fremragende resultater 
danske kaproere gennem tiderne har 
opnået på de internationale robaner, 
ved OL, VM og meget andet – i al 
beskedenhed.

”Der blev stille d. 25. april, da det 
meldtes, at ingeniør Rée var død, seg-
net om. Den død, der gennem flere 
aar havde truet, var naaet frem og 
havde krævet liv. Pludselig gik ingeni-
ør Rée bort og forsvandt helt. Ingen 
kunne mødes ved hans baare og 
bringe ham en sidste tak, hans grav 
er ukendt. Han havde selv ønsket den 
fuldstændige udslettelse i overens-
stemmelse med den maade, paa 
hvilken han havde levet sit liv, altid 
vigende tilbage for at sætte sin per-
son i forgrunden, og han havde ikke 
ønsket, at hans død skulle betyde, at 
dagens gerning skulde standse om 
end kun en kort tid for hans skyld.”

Så rigtigt skrevet. Når man læser 
kilderne om DSR’s historie og dansk 
ronings historie støder man ofte på 
Rées navn, men altid i den diskrete, 
men stærkt engagerede rolle, som 
tillige var båret af den økonomiske 
styrke, han gennem sit arbejdsliv 
havde opnået. 

Herman Rée var grosserersøn fra 
Aarhus og bliver cand.polyt., E-ret-
ningen, fra Polyteknisk Læreanstalt i 
København i 1897. Han interesserer 
sig for strømforsyningen, som jo var 
tidens store sag, og bliver efter stu-
dieophold i London ledende ingeniør 
og senere afdelingsingeniør på Elek-
tricitetsværkernes Ingeniørkontor. 

Han skriver bl.a. den første lærebog 
for el-installatører, men forlader be-
lysningsvæsenet i 1923 for at hellige 
sig sin egen ingeniørvirksomhed, 
der specialiserede sig i maskin- og 
krananlæg. 

Ved siden af bliver Rée i studietiden 
en meget dygtig gymnast, stifter 
af Polyteknisk Gymnastikforening, 
men bliver også roer og medlem af 
Polyteknisk Roklub, ved tilfældet, eller 
forsynet, som meget i livet jo er! 

Herman Ree fyldte 150 år i 2022. Han har været enormt 
vigtig for kubben – selv efter sin død. I 1927 stiftede 
han Ree’s Legat, som vi stadig har stor glæde af.

Kaproning 
i DSR får 
1-2 million-
er kroner 
om året 
fra Ree’s 
Legat

BESKEDEN MAND 
BAG STORT LEGAT

Tekst Paul Brüniche-Olsen/ Foto Lena Baden

Herman Ree har været guld værd for DSR’S kaproning siden 
1927, da han stiftede Ree’s Legat, hvortil han testamenterede 
hele sin formue til kaproning. Han betalte også i mange år 
kontingentet for ubemidlede studenter. Ovenfor Astrid Steens-
berg fra DSR, der strokede kvindernes landsholdsfirer til VM  
i 2022.



Bagsiden: 
Foto Reiner 
Modest
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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 
Mads Fischer 
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/ Besty-
relsesreferater

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

 

 FEBRUAR
 18. Lørdag Kaproningsmiddag
 25. Lørdag Blåt Øje Fest
 26. Søndag Gåsehusløb
  
 MARTS 
 03. Fredag Langtursbilled- og Inspirationsaften
 17. Søndag DSR’s Venners Generalforsamling
 19. Søndag Gåsehusløb
 25. Lørdag Store Oprydningsdag
 26.  Søndag Standerhejsning
  
 APRIL 
 14. Fredag Instruktøraften
 16.  Søndag Stifinderløb i Klosteris Hegn
 22. Lørdag Hjælperfest
 23.  Søndag  Gåsehusløb

 MAJ
 13.-14. Lørdag-Søndag Kajakinstruktion
 13.-14. Lørdag-Søndag Udvidet styrmandsinstruktion 
 18.  Torsdag  Kristi Himmelfartstur
 24.  Onsdag Københavns Skiklub Generalforsaml.

KALENDER 2023

MEDLEMSJUBILÆER

TJEK HJEMMESIDEN 

FOR DE SENESTE 

OPDATERINGER

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 

25 år
Susanne Vibeke Nielsen   6.3.
Lars Henriksen                   27.3.

50 år 
Steen Nordland    26.5.

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


DSR 
Danske 
Studenters 
Roklub

Søren Strange (th) fik DFfR’s æresnål for sit store arbejde som 
læge i mere end 15 år ved regattaer på Bagsværd Sø, DM 
Indoor og EURO Slide Open. De sidste 10 år har han været til-
knyttet Danmarks Rocenter og foretaget den årlige obligatori-
ske hjerteundersøgelse af alle kaproere, som sendes til EM og 
VM for U19, U23 og senior. Det var Sverri Nielsen (tv), der stak 
nålen i Søren ved DM i ergometer. I midten DFfR’s formand, 
Conny Sørensen.
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