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I anledning af årsskiftet sender jeg på bestyrelsens og egne 
vegne alle klubbens medlemmer og venner de hjerteligste hilsener 
med tak for året, der svandt. 

Saisonen blev ganske vist ikke det, vi havde ventet. Motions
roningen blev næsten halveret i forhold til forrige ur; kun lang
tursroerne formåede at holde standarden lUed 16 ture fordelt i 
indenlandske og udenlandske farvande. Også klubbens medlemstal 
er gaet betydeligt ned; men vi har begrundet håb om, at vi nu 
har nået bolgcdalcns bund, og at de komntcndc saisnner vil bringe 
os opad igen. 

På kaproningsbanen havde en skare energiske roere sluttet 
trofast op om Tibor Mach81l. og det lykkedes dem at nå hem til 
flere sejre, så de var blandt de bedste i deres klasse. - Også 
Ernest Barry gik sent på sommeren i gang med et hold begyn
dere og fik dem så meget i form, at de vandt det løb, de startede i. 
- lovrigt var hele saisoncns kaproning præget af det uheldige i, 
at vi havde to trænere, og vi burde have fået meget mere ud af 
de krætter, der blev ofret, og den indsats roerne gjorde. 

Jeg vil udtrykke håbet om, at saisonen 1949 må blive det vende
punkt, vi alle ser hen til, og jeg appellerer til bvert enkelt af 
klubbens medlemmer, såvel som dens VClUler, om at være besty
relsen behjælpelig med at bringe DSR tilbage til dens fine stade, 
således at vi atter får medlemstallet i vej ret og flagstangen smyk
ket med en lang række af de små vimpler. der markerer vOre 
kaproeres sejre. 

Og hermed mine bedste onskcr om et lykkeligt og fremgangs 
rigt nytår. 

Formand. 

S VEN AAGE BRUUN 
Statsautoriseret Revisor 

C. 4641 - C. 14141 



Badstuemyt 
Endelig er man kommet et skrjdt videre rned spfJl'gsmnlot 

om badstue. "DSR's Venner" holdt sidst på året sit trndi
tioncJte møde og i tilknytning hertil geneTIlIforsamling. 

Et stående punkt på denne ordinære generalforsamling er, 
hvad "Vennernes" eventuelle overskud skal anvendes til, Dg 
da man fik at vide. at klubben havde fået en badstue-ovn 
stillet til rådighed. men at man ikke mente at have råd til 
at ofre de 2.000 kr., det vil koste at installere den, blev det 
bestemt, at overskud et skulle gå til dette formAl. 

Ovnen har de mere flittige medlemmer halt lejlighed til at 
se, ,idet den i nogen tid har stået i bådehaIlen. Man påtænker 
at lOdrette badstuen i det nordlige omklædningsrum i basen 
lige ved siden af brusebadet. Dette vil, foruden at badet der
·ved kommer til at ligge dør om dør med bruserne, hHve den 
fordel, at deJl smule varme, der vil slippe ud, når døren går 
til badstuen, vil være tilstræ.kkelig tiJ at bryde kulden i rob as
sinet. - Tttnken er nemlig den, at roerne, når de i vinterens 
hjerte går i træning. skal kunne nyde godt ~f nyerhvervelsen, 

En nærmere redegørelse for badstuens tilblivelseshistorie vil 
følge i ed af "O.f\1."s kommende numre. 

Som det ses 
fremtræder ,,0. M." nu i ny skikkelse. Hovedet såvcl SOm 
bladets nye Opstetning skyldes vort medlem, tegneren Kaj 
Ricb, der iøvrigt har stillet sig til disposition for bladet. 

Der har ofte hrevet sig roster for, at vOrt medlemsblad 
skulle gøres mere interessant og tidssvarende, og P. Munk 
Jensen, SOlD hidtil har varetaget redaktionen med stor dyg
tighed, glædede sig til at gå i gang med opgaven. 

Overvældende arbejde har imidlertid forhindret Munk 
Jensen i at fortsætte, hvorfor det nære samarbejde mellem 
ham og mig har ført til, at jeg overtager posten som redaktør. 

Jeg håber, at jeg må vise mig i stand til at røgte dette 
hverv. så meget mere som jcg selv er cen af dem, der er ~åct 
ind for en fornyelse af .. 0.1\1.". - Det er ligeledes mit bAb, 
at jeg blandt medlemmerne m.&. møde forst4.elsc og hjælp. 
således at DSR kan skabe et organ, der vil bUvc vel modtaget 
af aUe, der er interesseret i klubbens triv-scL 

H. M. Møller. 

Lidt om kontingentet 
Efter at der er udsendt rykkerskrivelser til de medlemmer, 

der er kommet i kontingent-restance, har kassereren fået det 
indtryk. at der hersker nogen uklarhed over, hvorledes de 
respektive beløb opstår. - Vi har derfor lovet at bringe en 
kort redegørelse for, hvad det har kostet at være medlem af 
DSR ; året 1948. 

Siden tidernes morgen har det kostet 5,00 kr. pr. måned, 
og for en del ar tilbage blev man klar over, at man kunne 
spare inkassator-honorar ved at indføre den bestemmelse, at 
den, der indbetalte rettidigt året rundt, blev kontingentfri i 
månederne november og december. 

Ordningen fungerede over al måde godt, og det kostede 
herefter i en lang årrække 10 X 5,00 = 50,00 kr. at være stu
denterroer. 

l mellemtiden er prisniveauet brevet betydeligt, og de 5,00 kr. 
slog ikke til længere, hvorfor bestyrelsen så sig nødsaget til 
at foresIii en forhøjelse. Dette fo rslag så dagens lys ved den 
ekstraordinære generalforsamling i maj 1947, indkaldt i samme 
anledning, - Bestyrelsens fors lag blev fo rkastet til fordel for 
et forslag fremsat af et tiJstedeværende medlem_ 

Dette gik ud på at man forhøjede det månedlige kontingent 
til 6,00 kr. med bibeholdelse af kontingentfriheden i årets to 

<lubbens 
rotøj 
f.aas hot 

'Ul HOID1 
SUkegade 11 ,Tlf. 3082 

sidste måneder ved rettidig indbetaling, - Den adgallg med
!emmernc havde til llt hi nedsat kontJ-ngentet, når de har stnet 
I klubben som aktive uafbrudt i 5 år. foresloges bibeholdt 
således. at disse kom til at betale 4 kr. pr, måned. - End
videre foreslog vedkommende, at bestemmelsen om optagelse 
af livsvarige medlemmer ændredes, så. dette først kunne ske 
efter 5 års uafbrudt aktivt medlemsskab og da ved jndbc-
taHng af 400,00 kr. ' 

Dette forslag blev vedtaget og stadfæstet på en efterføl
geude generalforsamling d. 23. maj samme år. 

Kontingentet blcv herved forhøjet til 60,00 kr. ~\r1ig. 
Det viste sig imidlertid, at denne forbøjeIse ikke var nok 

til at dække klubbens udgifter, hvorfor bestyrelsen på den 
ordinære generalforsamling i februar 1948 fremsatte et forslag 
gående ud på, at medlemmerne. betalte et .. engangs-kontinge.n.t" 
på 6.00 kr. midt i sajsonen. Dette blev godkendt af general
forsamlin~cn, og da det ifølge loven skulle forelægges en 
ckstraordlllær geucrnlforsamling, blev det endelig vedtilgct ve.d 
standerhejsningen d. 4. apriJ 1948. 

Specifikationen af kontingentet for 1948 scr herefter så
ledes ud: 

For medlemmer, 1;001 ikke benytter sig af "femårs-lempel
sen"; 

12 måJ1CdcT cl. 6,00 kr. 
-7 gOdtgørelse 2 mdr. 

n,oo kr. 
= -7 l~~ _'_' _ 

60,00 kr. 
6,00 ,~. 

laIt: 66,00 kr. 

Medlemmer, der agter at gøre brug af lempelsen, betaler 
altså kun 4.00 kr. pr. måned; men også disse omfattes af 
.. engnngs-kon tingon tet". 

En roklubs ømme punkt er altid økonomien~ og kassereren 
beder derfor enhver, der er kommet i restance, at bringe denne 
ud af verden inden regnskabet sluttes. Man husker vort giro
nummer: 3(66. 

Efterlysning 
Kermesse-aftenen den ll. december er i roklubben 

bortkommet en gammelrosa silke-tyrkcrhue, guldbrode
ret og med kvnst og desuden en. guldarmlænke. Begge 
dele er af stor affektionsværdi for ejerne. Henvendelse 
~m disse ting bedes venligst rettet til inspektør Sje.lle, 
tIrsdag aften i roklubben eller telefon AJvl 3272 v. 

Erik Kiersgaard 
liviægergade 23 . Øbro 51 52 

~n"n,. 
CROME &GOLDSCHMIDT 

~"UKI 



Gymnastikken! 
Som meddelt i dccemhcrnummeret er forste gymnustiktimc 

efter juleferien: Tirsdag d. 4. januar 1949j - sd er vi færdige 
med at slå mave, og så tager vi fat igen . 

. \1fln har fundet det på sin plads her at fremsætte et par 
bemærkninger om gymnastikken i almindelighed. Her er de: 

Atter i ar ledes timerne af henholdsvis stabsofficillnt SjcHe 
og gymnastiklærer M. Andersen. - Der undervises i almin
delig motionsgymnastik omfattende fritstlicnde (wciseT, lob. 
ribbe- og bomoveiser, tove, spring over plint, buk eller ht'st, 
behændighedso\'clscr m. m., indledet eller afsluttet med en 
Tusk omgang håndbold, nur deltagerantaJlet muliggor det. 

Til disse øvelser eller i det mindste de fleste af dem kan 
alle unllset alder være med - også de, der ikke i årevis har 
gjort gymnastik. De er alle velkomne, og de YiI hurtiut gnre 
den opdagelse, at det passer dem storurtet. og at de hurtigt 
falder i trit med de mere hjcmmc\'ante og træ.nede gymnaster 
pil holdene, \'el at rnærke. ln,js de passer timerne nogenlunde 
rc~elmæssigt. 

Vi, der gennem mange år har deltaget i klubbens vintcr
gymnastik, kan nf erfaring bevidne. hvor udmlcrkct man be
finder sig ved denne aJsidigc motion og hvor velegnet den er 
til at vcdli~choldc og styrke den gode kondition, som ro
saisonen mutte have gi\'et cen. 

Derfor si~er vi både til de gamle o~ de nye meJ lemmer: 
Hvis l lyder et godt rnJ, så find en tid, der passer jer, o~ 
mod sri frem, n:ir vi begynder. Det er sundt med j.lymnastik 
også for de "indvendige dele. benpiber og gemakker", som 
m illl siger. 
O~ Sti er der svomningcn om torsdagen. j\1cn af hensyn til 

pladsen ma man melde Sig under gymnnstiktimcn samme cbg. 
Ang. tider: se tleccmbcr-nummeret. 

Bridgeklubben 
DSR er ved ilt få mtHlge born. - Eet af dem er Bridge

klubben, og den er blevet en succes. 
Tirsdagene d. 1 L og d. 25. januar vil klubbens lokal('r være 

åbne og rede til ut modtage den efterhånden store skure, Jer 
sl-lmler sig Om bordene. 

Interesserede bedes ringe til Thorup Petersen, C. 1908 mel ø 

lem kJ. 9 og 12. Han ,!!iver gerne nile ønskelige oplysninger. 

Hyggeaften i klubben 
T tilslutning til o\'cnstAcndc påpeges, at huset også er åbent 

for alle de IJvrigc medlemmer de to aftener, der er tale om.
Der er lejli~hed til at fa sig et parti billard eller et sæl bord
tennis. (Spillet er stillet op i salen, og der er sorget for pas
sende lysforhold.) 

Finder man disse adspredelscr for "ilde, kan man sidde og 
duse over et skak brædt, eller man k.Ul få sig en sludder med 
hyggelige kummerater. 

Kom ud og se tilos. - Der er "anne i lokalerne, o~ fru 
Fjcldbo har sat kaffen o'c.r, når l kommer. 

2 VEJE TI L N O RG E 
København-Oslo 

m. s. »Kronprins Olav«. 

Fn Kobenh,wn . . . . . .. .'>bodag, Onsc.lotg og Lo,d"g ••.• KJ. J6.00 
I 0510 . . . • • . • . . . .. Tirsdag, Torsdag og Sendag .. ca. Klo 8.00 

fra Oslo •.•••.•. , .• TIrsdOljæ', Torsdag og Søndag .... Kl. lli.OO 
I København . . . . • . .. Onsdag. Fredag og !tl.mdag .. t.t. 1\1. 8.00 

Billetpriser 

Enkl.'llhJllel ........ . 
Dobbelthillet ...••... 
Tillæg for EnekaDlmer ••. 

1. Klasse 

I d. K,. 90.00 

Id. Kr. ISO.OO 
d. Kr. 10.00 

Fællesklasse 
m. Køje u. Køje 

d. Kr. &l.ro d. Kr. SO.OO 
d. Kr. 100.00 cl . Kr. 85.00 

Frederikshavn-Oslo 
m. s. "Vistula«. 29. ]anuar-19. April 1949 

Fra Prcderiksh.wn . • . .• !t1;md.'g. Onsdag og L~.rd.lg .... 1\1. 17_00 
i Oslo ......... NB. Tirsd,1!:f' Toudag og Send"g .• ca. KJ. 6.30 

fra 0510 •......• NB. Ti.t:sdat:, Torsdag og SenJag .... KJ. 16.00 
I f'rederibbavn. . . . . .. Onsd,lg, fredag og M<1ndag .. ca. Xl. 5.30 

NB. l'IorUn anløbes alminddig\'ls p.u ua\·t1 Op. som Nedturen 

Billetpriser 

l':nktlthillct ........ . 
Dobbchhillet ....... . 
Tillæg (Ol' Enck~mlnC!l' .. . 

1. Klasse Fællesklasse 
m. Køje l u. Køje 

d. Kr. 61,CO d. Kr. 36.00 d. Kr. 33.00 
d, KT. IOS.oo d. Kr. 65.00 d. Kr. 60.00 
d. Kr. 10.00 _I _ 

DET FORENEDE DAMPSKIBS-SELSKAB 
AKTIESELSKAB 

En fejl 
havde indsneget sig i annoncen fra DFDS i Kermesse-pro

grammet. Man læste her at "Kronprins Olav" \'ar tidsbe
grænset til 29. januar til 19. april - skont jo alle og enhver 
ved. at bIlden går året rundt. At det var., Vistula" fra Frede
rikshavn tidsbegrænsningen gjaldt fremgår Ilf annoncen, der 
genindrykkes i dette nummer. 

KAPRON][NGEN 
På'en igen! 

for ikke længe siden blev der i klubben afholdt et kap
roningsmede. hvor træningsprogrammet blev lagt for den 
kommende sOmmer. - Dette er signalet til at vende blikket 
frcmocl, at samle sig: sammen påny og tænke på sin kon
stitution. 

SIHut kommer Barry tilbage, øg så tager vi fat for alvor. 
:\1en inden er der et forarbejde, der skal gøres, og det be
~tynder nu. - Derfor bedes interesserede straks henvende sig 
cd af nedennævnte steder, saledes at man kan komme i gULlg 
snorest. 

Forarbejdet består i en indledende ttltmin~, der foregår 
hver tirsdag og fredag under ledelse af Erik Kiersgaard. DetlOc 
tnening er ikke bindende, så kom bure og vær med. - Det 
er da altid værd at prøvel - >\ar først Barry kommer, varer 

det ikke længe, inden det overordentlig interessante arbejde 
i hIldene begynder: og før man har prøvet det, ved man ikke, 
h"od det er at være roer, - så. først kan man kalde sig en 
HU-I'ound rosportsmand. 

Er man interesseret, hvnd forhåbentlig mange er, kan man 

enten komme ned i klubben tirsdag d. 4. eller fredag d. 7. 
januar (og siden hver efterfølgende tirsdag og fredag). 
Modetid kJ. 17.30. 

eller man kan ringe til Erik Kiersgaard: Øbro 5152, og der 
~tftale nærmere. 

Klubbens medlemmer opfordres til at tage del i dennc træ
ning, idet den som sagt ikke er bindende, og så er det en 
glimrende motion. 

Kom nu; vi har meget at rette op; og vi kaD, nul' blot viljen 
dertil bJi\'cr mobiliseret. 



SKJISEKTJION 
Alle Medlemmer af DSR kan blive Medlemmer af Skisektionen ved at indbetale I Aars Kontingent, 5 Kr. 

paa Pos tkonto 68344, DSR.s Skisektion, Kassereren, Julius ValeDtinersvej 36, F. 

Tak for Kermessen 
Det er ikke arrungørernes skyld. at fordelingen mellem dom

merne og dem, der skulle stemmes om, var Sil ulige ved 
"kermessen" i klubben lordag d. Il. december. Men en kends
gerning er det. at der var 140 til at stemme og kun en hulv 
snes stykker. SOm kunne komme i betragtning ved uddclinucn 
af præmierne om den bedste forklædning, Det er slet ikke, 
fordi man foretrnk damen med det udvendige korset fremfor 
mig, nt jeg er skuffet; men jeg synes det er synd for nJl(' 
dem, der måtte gti rundt og skamme sig. fordi de ikke havde 
fulgt parolen. 

At oftenen "ur vellykket viser alene den kendsgerning, at 
redaktoren har overladt referatet til en fif gæsterne. Under
holdning og morsomme påhit vekslede aftenen igennem, og 
det havde slet ikke været nødvendigt nt slå dette fast så 
kraftigt, at vore trommehinder var yed at sprænges, hver 
gang der skulle ske noget. Dc anvendte kanonslog har ganske 
givet været af typen "til udendørs brug". Derimod faldt op
visningen af hvide mus lidt mat ud, enten fordi frcmYisnjn~cn 
skete så tidLigt på aftenen at alle troede på, at det virkelig 
va r hvide mus, der løb hen over gulvet, eller OgS,l fordi mu
sene bevægede sig mere langsomt end hvide mus i ~I!mindc
llged plejer at gAre. 

Festsalen var ikke til at kende igen. Det vllr virkelig lyk
kedes nrranaorerne at skabe den om til et h)'g~eligt og fest
ligt lokale. De kulørte ercpestrimlcr, der dækkede salen som 
et loft i et cirkustelt, gaven mOrsom fornemmelse nf, <it der 
slet ikke var su højt til loftet. 

Stemningen VUI' l10d og programmet overdådigt. Det vllkte 
Ugefrem glæde. da det blev meddelt, at en af de kunstnere, 
der skulle have optrådt, ,·ar udeblevet - mdskl' mest fordi 
arrangorerne vedto~ n.t anvende det frigjorte bclob til at 
servel·e en gratis cocktail for deltagerne, Tak for "Kermessen"l 

S y I v i;-l. 

Siden sidst 
Bortset fra en - iøvrigt vellykket - tmvctur mellem Kl:lm· 

penborg og Rungsted bur sektionen ligget stille pu den mere 
sportslige front i december måned. En og anden har muske 
fået det indtryk, at sektionen ogs:i IUlVdc en finger med i 
spillet ved den <llldet steds omtalte Kermesse - men det 
er en anden historie, som ikke vedkommer undertegn\!de. 
Nok ut sige, at Sylvia bidrog til det rent æstetiske ved begge 
de her nævnte arrangementer. 

En overgang 
var det kutyme, at det gik ganske stille for sig, niir vi fik 

I'Y formand - i sektionen altså. Og det er vist aldrig hændt 
før, at det er sket midt j et regnskabså r. Derfor kun de r 
muliavis være grund til for en gangs skyld at omtale begiven
heden lidt grundige re, nar sektionens fjerde forman d ved 
årsskiftet tiltræder sin ansvarsfulde post. Sven fII um, der 
havde været hyttemester fra efteruret 1945 og som havde 
ordnet vor de ltage lse i orienteringskonkurrencerne hele efter
året 1946, aflQstc formelt Einar Voigt i ok tober 1946. I godt 
to år ha r han været den drivende kraft iOSR's Skisektion 
- og nu rejser han til England. Vi kommer til at savne 
hans energi, hans indsigt og hans !,lod e forbindelser i ud~ 
landet - tuen vi har en ny mand, som med de gam le over
vintredes hjælp lover god t for DSR's fremtid. Det er Erik 
Jorllensen (ingenior i det dag lige) , allerede siden 1947 aktiv 
orienterer i DSR's rrekker og gammel skiløber for herren. 
Spørg ham om terræruorhold i Norge - og du får svar. 

Ha r nu sådan en mand nye synspunkter for llrbejdet med 
DSR's aktive? Han siger: 

"Det er for tid ligt at sige noget om, hvordan vi i det kom
mende år skal stimulere in teressen. Det gælder jo om at få 
fat i stadig flere. såvel skilobere som orien terere. Men jeg 
kunne tænke mig en overgang at kæle særligt for tur-Ioberne. 
Mange mennesker går søndags tur t il ~i\mle, velkendte 5tedcr. 
uvidende on) de skønheder, landskabet byder fa kilometer 
derfra. Til fods suvel som på ski er de r stOre muligheder for 
afveksling - og dem vil vi nu udnytte. Jeg h:ibcr de r for pli. 
god tilslutning ti l sønclagsarrangementerne, Ring til mig fredag 
aften. TA 2889 v. - Programmet bliver sikkert meget elastisk. 

- for erfaringen viser, <It det er umuligt at byde ml.!dlem
mc:rnu et stif t prognlll1; de retter sig ikke efter det. j\1cll nar 
vi alti d har noget godt i bagh:'l.nden, noget der særlig egner 
sig til den forestUende sondag, så kun mfin roligt rl:glll.: med 
at få ti lslutning fra de energiske, som rinder fredag." -

Om oricnterin~en - vort tidligere su gforværdige arbejds
felt - siger Erik Jorgenscn: 

"Konkurrencerne er blevet for dyre, K un de g1IJnlc i (;ame't 
kan med rimelighed bettlie de stOre startafgifter og: rejse
penge; derfor \'il vi lave cn række klublob i mllrts milned, 
ror hovedsæsonen begynder. Ingen skal fa mig til at trO, at 
eJe sidste årgange uf orientcrcre er mere sarte end folkene 
Ira 40, og at vi ikke skulle kunne tåle tiet pløre og sole, som 
tovejrspcriodcn kan byde pil. Du husker vel det gamle ord: 
Der findes ikke d&rli~t vejr - der findes kun forkerte klæ'r. 
Sti. når vi brin~cr den okonomiske side at sagen i orden - og 
der iovrigt findc$ mod og mandshjerte i DSR - så skal vi 
kunne monstre en stor, ny skare af skovelskere i det kom~ 
mendc forår. 

j\ \ å jeg forresten lige gore opmærksom på, at jeg mener 
sektionen bor optræde som formidler mellem folk, som sager 
turkammcrnter til hytteture eller langture, som de selv nrr:ln· 
f.!erer. Ofte kan turencs økonomi forbedres betydeligt, hvis 
man blot er nogle flere - lud os skaHe vOre m,ccllemmcr i 
forbindelse med hinanden. Eventuelt kfin private ture an non· 
ceres i OM." - - -

So. vidt den nye formand i en kort telefonpassinr; lad os 
stotte ham i huns bestræbelse I' og håbe, at sektionen under 
hans ledelse giir en lykkelig tid imøde. 

Træning til skiløb 
Forst og fremmest for formenh skyld, for fornøjelsens skyld 

og: dcrmcst af hensyn til eventuel deltagelse i de sk:ikonkur~ 
renee r som YOI' sparsomme vinter måtte byde pli, cl1er even· 
tuel deltagelse i udlandet, opfordrer vi kraftigt med lemmerne 
til at mode op til tI'æning:en fra Idrætshuset. taunings Plads. 
omklrodninqsrum nr, 2. Od fore~år hver tirsdag og fredag 
kJ. 17.30-18,30 unde r ledelse af Hasse Kristiansson fra KIF. 
Der er skigyn1TlRstik. IlJbetræning og bad. Kommer Sylvia mon'? 

Ved 9-tiden ved Gentofte station 
modes hver sondog en lille. flok d vare medlemmer for at 

g~ l'e lidt mere ud af det program som tiden be~rrenser sa 
stærkt tirsdag og fredag. Mun dyrke]' løbetræning pa Gentofte 
stadion - eller mon går en herlig tur ad underfundige veje 
~ennem Nordsjællands idyller. Hvilket program, der bliver 
virkelighed afhænger uf vejret og gemytternes stlmmenspil. 
Dedol· ringer man forinden fredag aften efter kl. 19 til Erik 
JH r~ensen, TAJ!1\ 2889 v, og lodder dybden. 

Bli'r det skiføre 
- su glllr c\' jo set for! - sU forholder m<lll sig som ovenfor 
nævnt: ringer til Erik Jørgensen, fredag :Iften efter klo 19. 
TA 2889" giver oplysning om son dogens prOgram, 

Hvorfor fare vild? 
nur sektionen kan skaffe Dem Si lva-kompasser af bedste 

type·? Vi har Sllvo type l , det store hus og den bnge lineIII. 
og vi har Silva type IS. militærkompasset med spejl. Priser 
henholdsvis kr. 25,00 og 30,00. Henvendelse til Jesper Hven, 
HE 6862. 

DSR's Skisektions bestyreisel 
E r i k J ø r g e n s c n, j\limcrsgade 113, C 10232 og TA 2889 v. 
R e g n n r J e n s e n, J ulius Vnlentinersvej 36, F. Fasan 201. 
I b T h o r u p, Under Elmene 4, Amager 2735 y. 
J e s iS c r H ven, BUdn hpark 26. HE 6862 bedst fredag aften, 

Langrendsudvalg: 
S ven d N i e I s e n, Rudolph Bcrghsgude 60, Ryv, 6019. 
Erik Jorgenscn, Mimersgade 113. C 10232 og TA 2889". 

A nsvarshavende redaktor: H. M. Møller, Ahlcfe ldtsg1H.le 18 A. - K. 
Reduktor for Skisektionen: Jesper Hven. 
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- -- . AKADEMISK ROKLUB V POLYTEKNISK ROKLUB 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS OFFICIELLE MEDDELELSER 

17. ÅRGANG FEBRUAR 19<19 NUMMER 2 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
afholdes tirsdag den 22. februar kl. 20 præcis i klubhuset 

1. Formandens beretning. 
2. Forelæggelse af regnskabet for 1948. 
3. Valg af formand. 
4. " "formand for kaproningsudvalget. 
5. Il to 8 bestyrelsesmedlemmer. 
6. " .. 2 medlemmer til kaproningsudvalget. 
7. " l) 2 revisorer. 
8. .. .. repræsentanter til Dansk Forening for Rosport. 
9. Særlige forslag. 

IO. Eventuelt. 

Bestyrelsen fores lår følgende medlemmer til bestyrelsen for 1949: 
Formand: Gudmund Schack. 
Formand for kaproningsudvalget: Axel Mathiesen. 
Som medlemmer af bestyrelsen: Bjørn Moller, J. Norman-Hansen, Ejvin Sieverts, H. M. 

Møller, Kaj Christensen, Poul Marstal, Jorgen Madsen, Ole Secher. 
2 med lemmer af kaproningsudvalget: Erik Kiersgaard og Ole Christtrcu. 
2 revisorer: Ove Petersen og Erik Haarnann. 

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før general
forsamlinge n. Regnskabet for 1948 vil kunne beses på kassererens kontor, Bredgade 54. (Hornung 
& Møller) . 

Eventuelle forslag kan sendes til klubbens postadresse: Klubhuset, Strandvænget, Kbhvn. ø. 

SVEN AAGE BRUUN 
Statsautoriseret Revisor 

Chr. IX's Gade 10, Mezz. C. 4641 - C. 141 41 
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DANSK IDRÆTS FORBUND 
(Interview med direktør Axel Lundql'isl.) 

Det er lykkedes ,,0. M." at få Axel Lundqvisl til 
telefonen. Gennem mange år var hans navn knyttet til 
OSR's llistorie, kendt af de ældre medlemmer under 
Forkortelsen "Qvist". - For et par år siden. trak Lund· 
qvist sig tilbage fra bestyrelsen. og vi spørger hvorfor: 

- Da jeg blev direktør i Dansk Idræts·Forbund, 
kunde jeg ikke længere sidde som besty relsesmedlem i 
en enkelt klub under forbundet, lUen naturligvis er jeg 
stadig aktivt medlem. 

- Hvad er Dansk Idræts·Forbund? 
- En centralorganisation (stemmen i telefonen lyder 

beredvilligt), der har til opgave at skabe samarbejde 
mellem de forskellige amatør-idrætsorganisatione r. Den 
er sportens øverste forum , og hviler på følgende prin
cipper: af alle special·forbund står i samme forhold til 
hoved forbundet, idet de har samme forpligtelser og 
samme rettigheder overfor dette, at der er draget beo 
stemte linier for og bestemte grænser mellem hoved
forbundets og specialforbundenes opgaver og myndig
hedsområde, så de forskellige dele af organisationen kan 
arbejde i ro og uelen friktion mod bestemte mål og i 
fuld tillid overfor hinanden, at der er givet special
forbundene en så stor selvstændighed, som er forene
ligt med at være medlem af et fælles forbund, så special
forbundenc, der virker under vidt forskellige forhold, 
får frihed til at afpasse deres virksomhed efter disse. 

- Hvor mange led er der mellem D.Ll'. og cle enkeJte 
klubber, . 

- Eet: special·forbundet. - Således er f. eks. OSR 
sammen med landets øvrige roklubber sluttet sammen 
i speeial-forbundet Dansk Forening for Raspart. O.l'. 
f,R. er sammen med tilsvarende organisationer under
lagt 0.1.1'. under lige kår med disse, som sagt. - På 
denne måde repræsenterer D.I.F. ca. 4000 amator·idræts
klubber med ialt ca. 700.000 medlemmer. - Iler må 
man dog huske på, at en del er gengangere, idet man 
jo godt kan stå i mere end cen idrætsklub. 

- Hvorledes er den administrative opbygning 
- Forbundets øverste myndighed er Repræsentant-

skabet, der består af bestyrelsen og 3-5 repræsentan· 
ter for hvert speeial-forbund i forhold til dettes stor
relse. - Bestyrelsen består af formanden) der vælges 
særskilt af Repræsentantskabet, formændene for spe
cial·forbundene, der er fødte medlemmer og endelig 
15-20 medlemmer, valgt af repræsentantskabet. - Der 
bliver iovrigt taget hensyn til, at både provinsen og 
kvinderne bliver repræsenteret. 

- Hvor ofte samles Repræsentantskabet? 
- Een gang om året: den tredie søndag i november. 

- Organisationen er efterhånden blevet så stærkt ud-

< lubbens 
rotøj 
fan bOJ 
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bygget, at den ikke længere kan hvile på de kræfter, 
der kan præsteres i fritidsarbejde. Man har derfor set 
sig nodsaget til at oprette et sekretariat med lonnet 
personale, der varetager forbundets daglige opgaver. 

- livari består så disse opgaver? 
- De er mangfoldige. Dc strækker sig lige fra af-

holdelse af instruktor- og lederkursus m. m. til at være 
idrættens talerør over for offentligheden og forbindel
se Jcdet mellem idrætsfolkene og regering og myndig· 
heder. - Jeg kan nævne, at om en klub søger valuta 
til en idrætsmand for at sende ham til et stævne i ud
landet, bevilges det ikke, hvis det ikke bærer O.1.F.s 
påtegning. - Endvidere skal forbundet administrere 
tilskud og andre midler, som ydes sporten; - og nu 
kommer jo tipstjenesten. . 

- Skal tipstjenesten varetages af 0.1.1'.; salg af bons, 
fordeling af præmier Q. s. v.? 

- Nej! Der er dannet et aktieselskab: Dansk Tips
tjeneste, som skal tage sig af alt dette. - Overskudef, 
derimod, bliver det D.I.F.s opgave at formidle. Pengene 
skal hovedsagelig anvendes til sportslige fællesinter· 
esser. 

- Vil det sige, at de enkelte klubber ikke får nogen 
direkte glæde af de indgåede beløb? 

- Det kommer an på, hvad man forstår ved direkte. 
Udbetalinger fra D.LF. til klubberne skal man ikke 
regne med. Men klubberne vil jo mærke virkningerne 
af tips-pengene gennem de foranstaltninger, disse kan 
iværksætte, når de får støtte fra Dansk Idræts-Forbund. 
- I det hele taget ligger det endnu i stobeskeen, og 
farst når erfaringerne høstes, kan det tage form. 

- Ilar 0.1.1'. nogen planer for det kommende år? 
- Ja, der er nok at tage fat pål - Forst og frem-

mest kursusvirksomheden for instruktører og forenings
ledere og gennemførelsen af idrætslæge·ordningen. -
Desuden er det vort store ønske at få nogle bedre 
lokalcforbold. Der er ikke plads nok i Østerbros Svom· 
mchal, hvor vi nu har til huse. 

Erik Kieragaard 
Livjægergade 23 - 0bro 5152 

~n"n,. 
CROME &GOLDSCHMIDT 

".-UK I 

• 



Idrætsmærkeprøver 
i gymnastik finder sted mandag den 21. februar kJ. 19,00 
og fredag den 25. februar kl. 17,00 i Danmarks llojskole 
lor Legemsovelser, Norre Alle. 

Det henstilles, at kun de medlemmer. der skal tage 
idrætsmærkeprover, moder til gymnastik de nævnte 
dage. 

Læge Axel Mathiesen 
Der kunne måske være grund til at præsentere den 

a f bestyrelsen foreslåede dr. Mathiesen for medlem
merne, således at man til generalforsamlingen er i stand 
til at bedømme forslaget. 

Dr. Axel Mathiesen var for en del år siden en af 
klubbens forende kaproere. indtil han rejste til Faare
vejle for der at virke som læge. - Nu har dr. Mathie
sen opgivet sin praksis og er flyttet til Ahlmanns alle 
7 b i Hellerup. 

[ den kommende tid, vil dr. Mathiesen få megen tid 
til sin rådighed, s.l.Jedes at han kan ofre sig i ell ganske 
usædvanlig grad for klubben. Derfor har bestyrelsen 
overtalt lægen til at lade sig opstille til posten. 

Såfremt dr. Mathiesen opnår at blive valgt, vil DSR 
i ham få den kraft , der har været savnet så længe. og 
der er ingen tvivl om, at klubben i ham får en uvur
derlig støtte. 

At lægen har været nær knyttet til sporten også i 
sin tid i faarcvejle fremgår af, at han var med vore 
idrætsfolk til sidste Olympiade og gjorde god fyldest. 

Vil De lære at bokse for kr. 1O,00? 
Også i de kommende måneder vil der for medlemmer 

af DSR være lejUghed til at stifte nærmere bekendtskab 
med den ædle boksekunst, idet Akademisk Bokse Club 
starter et nyt begynderhold onsdag den 2. februar kI. 
19 i "Malle"s Bokseinstitut i Norregade 41, særlig be
regnet på roere. Undervisningen, der gives af .. Malle" 
personlig, varer cen time og holdet fortsætter hver 
onsdag indtil medio april. Den anden time er lørdag 
eftm. kl. 16, men af praktiske grunde foregår under
visningen der i Universitetets gymnastiksal (indgang fra 
Frue Plads). 

Prisen for deltagelse er kr. 7,- for en og kr. 10,- for 
to ugentlige timer i hele kursustiden. 

Gymnastikbenklæder og -sko er tilstrækkelig påklæd
ning, og er De ikke i besiddelse af et par boksehand
sker kan De leje dem på boksesalen. Pris kr. 2.00 for 
hele kursus'et. 

Det er altid en fordel at kunne forsvare sig. og De 
lærer det her særdeles godt under iJlstruktion af vel nok 
den bedste pædagog på det område her i landet. Og så 
lar Dc samtidig en herlig motion; af de utallige roere, 
som i tidens lob har draget nytte af den undervisning, 
er der ikke cen. der har fået skader eller brækket 
noget, så De behov." ikke at nære betænkeligheder i 
den retning. 

Skulle Dc have lyst til konkurrence boksning senere, 
byde der ingen steder bedre instruktion eller trænings
vilkår end i ABC. AUe medlemmer af DSR er altid vel
komne til at komme og overvære denne bokseunder
visning - og uden forbindende selvfølgelig! 

Pugilist. 

Bridgeklub m. m. 
l februar afboldes bridgeturnering tirsdag d. 8. Som 

hidtil besvarer Thorup Pefersen aJle sporgsmål desan
gående på C. 1908 mellem kJ. 9 og 12. 

Vi modes kl. J 9,30. 
Som tidligere nævnt kan også medlemmer. som ikke 

spiller bridge få en hyggelig aften i klubben, idet bord
tennis, billard. skak etc. står til rådighed. - Og fru 
Fjeldbo sorger for kaffe og slllorrebrod. 

Medlemsforhold i DSR 
Udmeldte: 1265: Jorn Carlsen. 1269: Ilans Lundsteen. 

901: Jan Rist. 331: Jakob MoJhave. 106: Erik Langgaard. 
535: Erik Mersby. 750: Jorgen Torp. 1198: Sv. Minder
mann. 1194: Jens Leif Bastiansen. Passiv: K. G. Soren
sen. 423: Henning K. Pedersen. 77: Poul Olsen. 620: Erik 
Friis Mandorf. 1093: Niels Husby. 1040: Carl Jcnsen
Holm. 735: Borge Tverskov. 536: Henning Knud Bus. 
1356: J. Loller Pedersen. 1031: Hans Chr. Olesen. 1154: 
Find Sandgren. 1400: Poul M. Jersild. Passiv: Ole Weber. 
1342: Fritz Lissau. 1332: Rich. V. Andersen. 765: Borge 
Lundgreen. Passiv: Hans Fuglede. Em. Eklund. 327: 
Vagn Kollerup. 365: Kurt E. Mehlsen. 366: Jørn Freds
kilde. 1045: Tom Johansen. 

Overgael fra aktiv fil passiv: 512: Mogens Thomsen. 
1304: Axel Bernoe. 853: Svend JIIurn. 1264: Jørgen Johs. 
Madsen. 

Overg~et fra passiv til akth' : E. Nonnegaard Petersen. 

KAPRONiNGEN 
F ortræningen fortsætter 

Som meddelt i jrulUar-nummcret er man nu i fuld 
gang med fortrællingen med henblik på den kommende 
sommer. 

Selvom der har meldt sig en hel del interesserede, 
er der dog plads for mange endnu, og jo flere, der 
kommer, des større kan man lægge forårstræningen an 
og derved forøge chancerne. 

Vi opfordrer derfor stadig medlemmerne til at melde 
sig til fortræningen og understreger endnu engang den 
betydning en regelmæssig træning har for konstitu
tionen. 

Vi erindrer om, at interesserede enten kan komme 
ned i klubben, hvor der trænes hver tirsdag og fredag 
fra kl. 17,30; eller man kan ringe til Erik KiersgBard, 
der træffes på Øbro 5152 hver dag, bedst mellem 12,00 
og 13.00; 



SKKSEKTKON 
Alle Medlemmer af DSR kan blive Medlemmer af Skisektioneo ved at indbetale 1 Aars Kontingent, 5 Kr. 

paa Postkonto 68344, nSR.s Skisektion, Kassereren, Julius Valentinersvej 36, F. 

Siden sidst 
har det været jul og nytsr. med mad og drikke og t~ngc 
vomme. Idræt har det været småt bevendt med. men VI er 
da kommet igang igen med gymnastik og lobetræning - og 
der hur været gode vandreture om sondagen - ogs~ den 
sondog den 16. januar, da der faldt sne. Forrige år fnldt 
vinteren på en fredag. Ved redaktionens slutning spor,:!cr 
milD sig: skal vinteren iAr lun vare denne CIlC sonclag? Fra 
et varmesynspunkt håber man sclvfolgclig på bekræftelse, 
men fra et skisynspunkt? Det er da klart, nt 

Vi har brug for mere sne 
hvis vort virke fremtidig skal svare til det navn, sektionen 
fik i 1940. Gennem snevintrene herhjemme gik det bogstave
lig talt strYl!ende. Kri~ens forste ur var nok de bedste i 
sektionens tilværelse; der var masser af sne, masser af ture 
og musser af medlemmer - aktive tilmed. Sidenhen blev det 
orienteringen mere end skiløbet, som holdt de aktive i unde. 
Og vi scorede mange glorværdige sejre pu dette område. -
Så kom de forste ar med mulighed for rejser til Nor~e og 
en sjælden gang til Sverige. Alle skulle ha ve sne under bræd
derne i~en, og fjælde. Den enorme valfart uf danske til Norge, 
i 46, 47 og 48, prægede ogsa sektionens arbejde. Vi havde 
flere fuldtbesatte og meget vellykkede rejser - - vOrt virke 
svarede igen til navnet .. SKI-sektion". Nen det er. som om 
vi cr kommet ovcr bolgetoppen igen med dette I\rsskifte. 
Programmet har været i orden fra VOr side - men medlem
merne har hidtil svigtet. Er man blevet mæt af fjældc med 
sne pli? Har man hostet sil. man~e erfaringer de fore~ucndc 
år, at mon nu vil rejse på egne planer? Har man brugt rej~e
valutaen til Englands-rejse i sommer, eller hiiber man på 
sommerrejse sXdpd iår'? Eller er det slet og ret Jlen"cpungcn, 
der siger stopt For det kan da ikke være blot og bar ullidc
lighed. Enhver ved da, at sclvom påsken falder sent i år. 
]4.-18. april, så kræver arrangementer med hujfja..·ldshotel
leme, at man er tidligt Jlu stikkerne. Hvis vi derFor skul have 
nogen chance for at klare det for medlemmer, der i sidste 
ojeblik - det er nu - synes at de alligevel skal afsted. til 
Norge, så må vi have besked omgående. Ocr er endnu en 
mulighed for at Yi kan lave en ren DSR-tur - selvom det 
nok ikke bliver i selve pusken. Tænk over det! - -

Hvis vi et par år i træk fAr vintre som denne - og med 
tilslutning til skirejserne. su ddrUg som hidtil i Ar - ml\ vi 
nok tænke alvorligt r.1i en navneændrinl:!. Så kan vi da ikke 
blive ved med at ka de os noget med SKI. 

J'\en vi skulle nodig synke så dybtl 

Skikredsen gør sit 
til nt alt er i orden, hvis og når. sneen falder herhjemme. 
Kobenhnvnskredsens skiudvol~ har kundgjort betin~elsernc for 
koben havns mesterskaberne i langrend og slalom. Begge afhol
des forste sondag med sne, under forudsætning af at sneen 
har ligget fra den nærmest foregående torsdag. Langrcndet 
J!år i Rudeskov og sla lorn ordnes på Fruebjerg i Gribskov. 
Deltagerne skal, ~ennem vort eget skiudvalg, være anmeldt til 
kredsen senest den mellemliggende fredag aften. Bestyrelsen 
beder derfor interesserede allerede nu henvende sig til for
manden, Erik Jorgensen, TA 2889 v. 

Der anordnes sagar et københavnsmesterskab i hOl> - og 
dette arrangement er Jaradoxalt nok det, der er mest sikkert 
på at blive virkelighe . Falder der ikke dansk sne nok, får Yi 
nogle vognladninger fra Kongsberg i lighed med de fore· 
~åcnde Ar. De nærmere betingelser for dcltagcl~e vil til~å 
Viggo Bondesen direkte: han er red. bekendt den eneste ski
hopper i sektionen. 

Og vi selv fo rsøger 

at holde os underrettet om sneforholdene "hinsidan". Det 
kunne jo være, at FrostavalIen endnu en ~ang kunne byde 
på cn snesøndag, der s iger sparto til de bedste i Dyrehaven. 

Orientering på langt sigt 
Der foreligger it.lag folgend e faste data om løb i vore skove : 

Pointsorientering arrangeret uf DSR den 18. april; 4-lands
kamp arrangeret af Nordisk. Orienterings RAd ved dets don· 
ske repræsentanter, Axel Lundqvist og Povl Korsholm. den 
9. oktober; KM den 16. og DM den JO. oktober. 

Mest presserende 

er points-orienteringen den 18. april. Det skulle geme bliye et 
lob, som bringer hin mindeværdige oktoberdag i 19-!3 i erindrin
gen. Dengang havde Amelung i spidsen for sektionens rolk 
la\'et et arrangement. der stod gny om længe - ikke blot 
blandt orientererne, men bladene udover landet bragte lange 
referater om successen. MilO tænke sig 15 poster spredt i 
pragtfuld forArsskov. hver post givet points efter sværhed; 
og et hundred oricnterere i \'urstcmning. der starter samtidig 
og alle skal være hjemme efter 21~ time - med så m:mgc 
points som mulig. Sikke et leben! Og s;i. kan det gores billigt, 
uden lang rejse og uden foranmeldeise - kun med lidt god 
foromtale. 

Vi mødes tirsdag den 8. februar 
kl. 19,30 i klubhuset - du og jeg og vi allesammen - og 
snakker løb. For et pointslob er lige sil sjov at lave, som at 
deltage i. Og der er mange andre emner, tier trænger til at 
kulef!raves. Kom derfor ned til medlemsaftenen den 8. februar 
klo 19,30. 

Arrangementer iøvrigt 

se januarnummeret eller ring til Erik Jorgensen. TA 2889 v. 
bedst fredag uf ten efter 19. 

Vore konkurrenceorienterere 

vil muligvis være interesseret i at se kobenhnvnskredsens 
rangliste 1948, der omfatter de IO bedste seniorer. Pointsgiv
ningen omfatter olle kvalifikationslob i 1948 og giver 100 
points til vinderen, og et færre pointtal til de folgende, svo
rende til det minuttal de er lanJlsommere end vindertiden. 
Listen kan nok formane til en bedre indsats i det kommende 
ur; der er ikke en eneste DSR'er imellem. Her er navnene i 
rækkefolge: Vald. Dufvn. KS, 93.67: Olaf Andersen, KS. 93: 
Iver Aggerbeck. AI, 85.75; Knud Rolandsen, KS, 84: Mogens 
Ilalbye, FIF, 83; Knud Jensen, KIl', 80.33; kole Overgard, 
KS. 18.25; Doug. FuBerton, Al. 16.67; Thorkild lInnsen, KIP, 
73.20; Arne Surensen, AS, 69.50. 

Lidt mere opmuntrende er den officielle A-klasse pr. 1. 
januar 1949. Den omfatter 36 lobere fra 11 klubber. heriblandt 
4 fra. sektionen: Henning Amclung, Gunnar N . Hansen, Svend 
Nielsen 0[1 Mogens Suppli . Kun tre klubber har flere lobere 
i A-klassen end vi, nemlig Af og KS hvor 6 og AS 5. 

U den mad og drikke -
d. v. s. uden kontingenter, trives sektionen absolut ikke. De 
5 kr. vi påligner vore medlemmer om året, er så ringe et 
belob. at det nærmest er latterligt at vi nu 4 måneder inde 
i regnskabsåret stadig skal ofre spalteplads på det. Medlem
mer SOm ikke hor betalt inden IO. februar far tilsendt rykker
skrivelse med ekstragebyr pil l kr. - og det er kun. fordi 
kassereren er så rar. (Red. betvivler ut det er lovmedholdeligt 
at give restanterne så IRng henstand.) Vær nu lige så rare 
ved kassereren; han fortjener det. 

Mens vi tale r om spalteplads -

så er der en lille fugl, som har hvisket til mig, at nærvæ
rende blads fine opstilling i junuarnummeret nuede sin ende
lige udformning ganske uden Kai Rieh's medvirken. Og sml1 
fugle skal jo også have lov at blive hort. 

PA ee t område 

kan der ikke råde mangel hos vore medlemmer. pa kompasser. 
Sektionen ligger stadiJ! inde med no~lc eksemplarer af de 
bedste vredskefyldte silvakompasser. Henv. til TIE 6862. 

Ansvarshavende redoktor: H. N. Moller. Ahlefeldtsgade 18 A. K. - Redaktør for Skisektionen: Jesper Hven. 
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- -- AKADEMISK ROKLUB V POLYTEKNISK ROKLUB 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS OFFICIELLE MEDDE LEL SER 

17. ÅRGANG MARTS 1949 NUMMER 3 

NYE SIGNALER! 
Der var modt 50-60 medlemmer op for at overvære 

den ordinære generalforsamling d. 22. februar. 
Formallden bod velkommen og nævnte to af klub

bens medlemmer, SOm var afgået ved doden, siden sid 
ste generalforsamling. Det var overlæge , . Thorup 
Petersen, der som nævnt i årbogen, pludselig afgik yed 
døden 19. december 1948. Direktor Harald Simonsen 
dade, som nævnt her i bladet, i fcbrua r måned i år. 
Forsamlingen rejste sig, da formanden udtalte et "Ære 
være deres minde", 

Efter at man havde valgt Carlo Larsen til dirigent og 
E. Sieverts til sekretær, aflagde formanden Gudmund 
.Schack beretning om det svundne år, Formanden ,[!jordc 
det relativt kort og henviste til årbogen, som i år er 
nået ud til medlemmerne inden generalforsamlingen. 

I beretningen blev bl. a. nævnt badstuen, som nu er 
under opforelse og som forhåbentlig snart vil stA færdig. 
Initiativet ligger hos C. O. Hanssing, der blandt all
det har tilbudt at betale 1100 kr. som et tilskud til at 
gøre den pænere i beklædningen. Ligeledes ha r Hans
sing foreslået ... at man opsætter en bøsse ved døren. 
hvori de medlemmer, der vil benytte badet nedlægger 
mindst 50 ore pr. gang. Hanssing har tilbudt at betale 
driftsunderskuddet, dersom der ved denne ordning 
skulle opstå et sådant. 

Efter beretningen overrakte Gudmund Schack Papir
kniven til Erik KiersgArd som en tak til ham for det 
store arbejde hon har ydet i klubben.' tjeneste i den tid 
han har siddet i bestyrelsen som næstformalld for kap
rOllingsudvalget. 

Livlig diskussion 
Herefter lIdspandt der sig en livlig diskussion med 

professor Secher, Axel Lundqvist og Thygesen i spid
sen. - Lundqvist rettede først blikket tilbage og fandt, 
at der var meget i det forløbne år, der ikke var godt. 
Navnlig koncentrerede han sig om nedgangen i med
lemstallet. Han rettede derefter blikket fremad for at 
finde nye veje frem. Lundqvist gik ind for ell mere ud
bredt propaganda for DSR, for at medlemstallet atter 
kan få en opadstigende tendens. Et synspunkt mange 
af generalforsamlingens deltagere k unne tilsluffe sig. 

Thygesen hørte dog ikke til denne kategori, idet han 
hævdede, at vort nuværende medlemstal på små tusind 
medlemmer er det naturlige for klubben. Thygesen blev 
modgået af samtlige øvrige deltagere i diskussionen, og 
konklusionen må være den, at DSR i den kommende 
sæson må gøre et propagandaarbejde for at sørge for 

den tilgang af unge medlemmer. der skal være mate
rialet til en stadig fornyelse af klublivet. 

Professor Secher fik derefter ordet. Han - som Lund
qvist - knyttede kritik af det svundne år sammen med 
en række forslag, der skulle pege på midler til for be
styrelsen at manovrere klubben ud af det dodvande, 
den i de sidste to sæsoner har befundet sig i. -

Generalforsamlingen interesserede sig i betydelig grad 
for de Ilye medlemmer og deres vanskelighed ved at 
falde til i klubben. Der blev fremsat en del gode forslag, 
som rocheferne vil søge af omsætte i praksis. - lovrigt 
skete der det i DSR sjældne, at rochcferne var i soge
lyset, og dermed altså også motioI1sroningen. fi1an ofreM 

de hele deu del af klublivet, der ligger uden for kap
roningsbanen, stor interesse, hvilket naturligvis må 
hilses med glæde. 

Melgård fremsatte et glimrende forslag, der byggede 
på en kritik af den ofte dårlige roning, man ser i klub
ben. Man mærkede, at det var en kaproer - og altså 
fagmand - der talte. Melgård foreslog, at man lod de 
unge - kaninerne - få lejlighed til at rO med nogle 
gamle kaproere, som ville stille sig til disposition. Man 
opnår herved to ting: dels at disse nye medlemmer 
kommer ud at ro, og dels at de får lejlighed til at lære 
det ordentligt. 

Rochcferne griber forslaget med taknemmelighed. De 
vil meget snart komme tilbage til sagen og venter så 
at se en hel række af gamle kæmper stille med Melgård 
i spidsen for at tage rochefernes kæledægger under be
handling. 

Kaproningen! 
Kaproningen er vort smertensbarn! Og naturligvis 

var den også genstand for kritik og diskussion med 
henblik på den kommende sommer. Schaek skitserede 
årsagerne til at vi havde haft to trænere og fastslog, at 
det aldrig ville ske mere. - Det blev iøvrigt oplyst, at 
fortræningen er i fuld gang. og Ernest Barry forven
tedes at komme få dage efter generalforsamlingen. Når 
dette blad når ud til medlemmerne, er han altså i Kø
benhavn, og vil straks gå i gang med at træne de med
lemmer, der har fulgt fortræningen. - Men del er ingen 
betingelse for at tage del i den videre træning, al man 
l,ar fulgt undervisningen i bassinet. Alle - jo flere jo 
bedre - er velkomne til at melde sig til den nye kap
roningsforl11and. Og der er endnu fir tid til at nå gode 
resultater. 

3000 kr. 
Kassererens gennemgang a.f regnskabet havde en glæ· 

delig overraskelse. idet vort underskud yar bragt ned 



fra 9.000 til 6.000 kr. På et spørgsmill fra H. Hoeg Ras
m ussen om, hvorledes det underskud, der nu figurerer, 
er dækket, svarede Bjørn Mø ller, at det er dækket ved 
privat lån. - Efter et par bemærkni nger, som er gen
taget år efter år indtil trivialitet, godkendtes regnskabet. 

Ministerskitte 
Lundqvist's sidste indlæg var en konklusion af di.kus

sionen. Han fandt, at det havde været en livlig og frugt
bringende generalforsamling. Der havde været meget 
i det forgangne år at kritisere, det var både bestyrelsen 
og generalforsamlingen klar Over. Men man havde d. 
22. mere interesseret sig for, hvorledes man i den Sæ!$OIl, 

som nu står for døren, skulle finde nye veje frem. Man 
havde naturligvis 'se l t ilbage; men grundionen var posi
tiv og fremadvendt. 

Man gik derefter Over til at vælge den nye bestyrelse. 
Schack anbefalede stærkt medlemmerne at vælge den 
af bestyrelsen foreslåede Axel Mathiesen til formand 
for kaproningsudvalget. I fo rrige nummer af "O.M." 
bragte vi en kort præsentation af læge MathieseIl. Be
styrelseslisten kom efter valget til at se ud som folger: 

Bestyrelsen = 
Formand: Grosserer Gudmund Schac:k. Vesterbrogade 2 C, K. 

Til. C. 6644. 
Formand for KaproningsudvalJ!et: Lrogc Axel Mnthicscn, Ahl

manns alle 7, l. Hellerup. Tlf. Hellerup 1515. 
Materialforvalter: Civilingeniør J. Nonnan-Hanscn, Hærens 

V.abeonrseoal, Amager boulevard 8, S. Tlf. 16140 (kl. 10-16). 
Kasserer: Fa.brikant Bjørn Møller, Bredgade 47, 4. K. Tlf. 

Byen 8363. 
Sekretær: Assistent, cand. _ polit. Ejvind Sieverts, Dr. Abild

gaards alle 9, J. V. TIl. Nora 1869 x. (10-16: C. 608). 
Roehefer: H. M. Møller. Ahlefeldtsgade 18 A, 3. K. Til. C. 

8668. 
Kaj Christensen, Friijscnborg al16 65, 3. ø. 
Stud. mag. Povl Marstal, Rønningsvej 6, 3. NV. Tlf. Taga 

4966 v. 
Stud. polyt. J. C. Madsen. Ndr. Frihavnsgade 96, 3. a. TIL 

C. 3548. 
Uden særligt manoat: Læge Ole Secher, HeTm. Triersplads 4, V. 

Kaproningsudvalget: 
Læge Axel .\'\athiesen. Ahlmanns nIle 7, 1. Hellerup. Tlf. 

Heil. 1515. 
Assurandør Erik S. Kicrsgaard. Livjægergade 23, ø. TIL Øbro 

5152. 
Stud. polyt. Ole Chr;sttreu, Nnksko\"'ej 84, Valby. TIl. Valby 

4318. 
Jnspcktor: Korpsofficiant C. A. Sj elle, Njalsgade .59. S. Tlf. 

Amager 3272 v. 

Man ser, at der er kommet ikke mindre end fire nye 
medlemmer i bestyrelsen. Dette vil forhåbentlig præge 
arbejdet i den kommende sæson, således at man vil 
mærke de nye, friske kræfter på alle klublivets om-
råder. H. M. M. 

II = b ~lu bens 
rotøj 
fau bos 

SUkegade 11 • Tlf. 3082 

Store ting i Bagsværd 
D. 17. februar var Kobenhavns-Kredsens klubber ind

kaldt ved deres repræsentanter til ordil11cr gencraJfor
sanlling. 

Kreds-formanden aflagde bestyrelsens beretning. Der 
fremkom heri en del interessante taj, hvoraf bl. a. frem 
gik, at kredsens medlemstal var dalet betydeligt og at 
størstedelen af denne afgang var sket fra DSR. - Be
retningen kom derefter ind på en omtale af året.s kap
roninger. Det oplystes, at kredsens bådepark var for
bedret for såvel in- som outriggernes vedkommende. -
Kredsens ungdomsroning er i stigende vækst, og ferie 
roningen, som blev varetaget ~lf Gefion og Kvik, funge
rede glimrende. Endvidere havde Kvik lost en smuk op
gave i deres roning med blinde. - J.R. og Rungsted 
Roklub blev betegnet som to klubber i stærk fremgang. 
- Forelæggelsen af regnskabet gav anledning til et 
muntert og kvikt replikskifte mellem kassere,en og 
repræsentanterne. 

Formanden i modvind 
I den efterfolgendc diskussion var der tre ting, man 

særligt kredsede om. Et af dem var et angreb på kred 
sens fonnand, K. Boye, for hans dispositioner i ud 
tagelsesløbet til Olympiaden i London. Man husker sik
kert sagen fra dagspressen. 

En anden sag generalforsamlingen interesserede sig 
for var Vikingregattaen. Den gav dundrende underskud, 
og Poul Nielsen kritiserede de store omkostninger, 
samt at regnvejrsforsikringen var tegnet for kortfristet. 
Bestyrelsen svarede, at underskuddet hovedsagelig 
skyldtes publikums vigende interesse for kaproningerne. 
Forsikringen var tegnet.. som man eJlers plejede. Det 
var et uheldigt sammenspil af omstændigheder, der 
gjorde. at den ikke dækkede. - En diskussion om 
..Nordiske Kredsmesterskaber", som Oslo Ro-Kreds 
har taget initiativet til, konkluderede i at man burde 
lIndersoge klubbernes indstilling til spørgsmålet o~ så 
bringe sagen for på hovedgeneralforsamlingen. 

Den store sensation -
var Gudmund Schacks forelæggelse af planerne med 
Bagsværd Sopavillon, en sag. der ikke kan vær ... O.lI\."s 
læsere helt ubekendt. 

Da etablissementet. i sin tid blev udbudt til tvangs
auktion, ojncde feTp gamle roere her en enestående 
chance til at skaffe rosporten et område ved Bagsværd 
So, som den kunne kalde for sine enemærker, og som 
kunne danne rammen om de store kaproninger, som 
hvert år afholdes på soen. Man var klar over, at der 
måtte handles hurtigt, og derfor modte Schack sam
men med ars. E. Larsen op på auktionen og erhvervede 
grund og bygninger for 92.000 kr. 

For kort tid siden havde Schaek et mode med søens 
ejer. grel' Schulin og skovrideren. Også arkitekt /lIan-

~n"n ... CROME &GOLDSCHMIDT 
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drup Poulsen. der efterhanden har cn lang række vel
lykkede roetablissementer bag sig. var modt op. Man 
opnåede grevens tilladelse til at 2000 kubikmeter jord. 
dcr skal flyttes. blivcr fyldt i soen, så man derved ind
vinder 3-4 m terræn foran det areal, hvor man agter 
nt oprette bådepladsen. Skovrideren tiltf1tdtc, at arealet 
blev ryddet for træer, hvilket er forudsætningen for at 
pladsen kan indrettes til sit formål. 

Restauranten skal bortforpagtes, og det er således 
meningen, at etablissementet skal hvlle i sig sclv. ~\1an 

har forbindelse med en restauratør. der selv er en ivrig 
roer. hvilket selvsagt. er af stor betydning. Etablisse
mentet skal drives som almindelig restaurant; men på 
kaproningsdagene vil det stå helt og holdent til idræt
tens disposition. Grunden strækker sig helt ned til må
let. så tilskuerne vil have lejlighed til at sidde og se 
oplobet på nært hold. og med den ikke helt lille restau
Tant i baggrunden vil man her blive i stand til at skabe 
et sportsetablissement i international stil. Rosporten 
kan ikke nok takke alle, der ved velvillie og forståelse 
har hjulpet med til at dette værk bar kunnet påbegyn
des. 

Gudmund Schack redegjorde for endnu en lang række 
enkeltheder og udtalte sin forhåbning om at det hele 
kunne stå færdig til sommerens stævner. 

Ocr hævede sig iblandt repræsentanterne visse ma
nende og tvivlende roster; men O. Krag rettede en tak 
til Sehaek for hans initiativ og mindede om alt. hvad 
Sehack iovrigt bar udrettet til gavn og glæde for rO
sportens udovere, ikke blot for DSR. men også f'H en 
lang række klubber landet over. Krag så ikke nogen 
grund til at frygte, at Schaek ikke skulle fore også dette 
til sejr. - Sagen må hermed siges at være færdig med 
henblik på hoved generalforsamlingen. 

Mere fut og knald!! 
Tri,tessc havde en lang tid været kendemærket for 

"festerne" i roklubben. Bolgedalen var også på dette 
om råde nact, da Kermessen varslede nvc tider. Den 
opadgående tendens var tydelig for alle ,f"ltagerne. Del' 
var fut og fart - og knald - over festen. Denne lin.ie 
må fortsættes. uden derfor at blive stereotyp. Vi vil 
gå ind for flere arrangementer i samme stil. med stadig 
nye ideer - og med samme soberhed j tonen. K"år 
fester cr sådan. er det umagen værd at arbejde med 

arrangementet; det er en fest også for arrangøren. Yi 
har heldigvis den noclvendige arbejdskraft disponibel 
- men vi savner den mand, der kan samle trådene i 
sin hånd og med myndighed fore planerne igennem så 
helhedsindtrykket bliver homogent, så stemningen ska
bes fra starten. så tempoet holdes. Vi soger denne 
mand! Vi er ikke i tvivl om at han findes - ,'ore med
lemmer er jo heldigvis af den rette kvalitet og udvalget 
er stort. Vi har tiltro til, at den rette mand ikke vil 
vise falsk beskedenhed, men at han netop vil bevise sin 
handlekraft og sit gå-på-mod ved straks at melde sig. 
Han kan være sikker på bestyrelsens fulde stotte i 
arbejdet - han vil få f rie hænder under ansvar - og 
hun vil få lejlighed til at skabe sig selv en række muntre 
timer, og se sine ideer ført ud i livet. til glæde for sine 
klubkammerater - og sig selv. 

Er DU den rette mand. vil du ikke være i tvivl om, 
hvad det næ te skridt er. chack's telefon er C. 66441 

iH. 

Direktør Harald Simonsen 
Med direktør Harald Simonsen, der afgik ved doden 

i sidste måned. har Danske Studenters Roklub mistet 
endnu et al sine æresmedlemmer. Det var, da ingcni.or 
]-J. Ree og direktør Henning Kock i 1919- 20 rejste DSR's 
forste bådehus i kalkbrændcrihavnen, at Harald Simon
sen viste sin store interesse for studenterroningen vcd at 
yde bistand i vid udstrækning. Som den stærkt interes
serede idrætsmand. han var. fulgte han siden til stadig
hed med i begivenhederne i DSR, og vi må takke hem 
for, at vi i dag har vort hus i Niyaa. 

Foruden at være æresmedlem af klubben var han 
indehaver af DSR's ærestegn. 

I DSR vil direktør Harald Simonsen med taknem
melighed blive husket for sin indsats for dansk studen
terroning på det tidspunkt, hvor grunden til hidtil den 
storste periode i dennes liv blev lagt. 

A. L. 

Sidste t ime 
Med udgangen af marts slutler vintergymnastikken. 

således at sidste dag bliver torsdag d. 31. maris. Samme 
dag \'il \?a!re sidste dag vi kan disponere over svommc
bassinet i ~orre Alle. 

K APRONiNGEN 
Hvorfor ikke lære at ro r igtigt ? 

Yed Olympiaden i London var Danmark bedste rO· 
antion. Alle andre lande yar væsentlig rekrutteret af 
studenter. 

Er vi for yege? Eller for uoplagte? - Vor fritid bør. 
det lnå vi selv sorge for, være en positiv gavnende. for
nojelig og velværeopby~gendc time om dagen, hvur 
man med sund bevægelse. frisk luft samler evnen til 
udholdenhed og basis for at "slå distancen~·. til vi når 
vort endelige mål. 

llar vi dårlig tid? - Vrøvl I Skal fritiden indskrænkes, 
bor den udnyttes bedre. Bedst ved et fastlagt program. 
som ved kaproningstræningen, der i sig honorerer alle 
krav til en positiv og samtidig fornojelig fritidsLldnyt
telse. Ofte er en eksamen taget, hvor ellers .. nerver" 
har væltet slutspurten. 

Musklerne får sundhed for Ih-et under det team
work. kaproningen er med ture og rejser. der skaber 
minder. 

Træningen foregår under direkte lægetils)'n og under 
verdensmesteren Mr. Barry's instruktion, og klubbens 
gamle roere hjælper til. 

Alle studenter ved Læreanstalt og Universitet etc. 
de. bor nojt: med sig selv overveje. om studiet, lære
tiden, kontoret ikke har en storre hjælp ved ro-idræt 
end de talrige mere eller mindre negative fritidsbeskæf
tigelser. 

Meld jer med jeres kammerater og studiefæller. Ring 
til læge Axel Mathiesen. Hellerup 1515 (bedst 8-9 
morgen). - Kom og ro; det giver frisk luft i lungerne 
og udholdenhed i læsningen. 

A. M. 
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Siden sidst 
har bestyrelsens hoveder ligge t i blod, og resultaterne er sJ 
småt begyndt at vise sig. Forårsprogrnmmet tegner til at blive 
det helt stOre. Vore mange medlemmer bedes derfor læse 
de følgende linier med grundighed - og de aktive må sætte 
klæbehjernen i (unktion, eller notere de vigtige data i kaJen· 
deren. Der bliver nok at holde rede pli for os alle summen. 

Er De "fremmer" af idrætten'? 
Når man er medlem af en idrætsforening er det jo som 

oftest for ut dyrke aktiv idræt. for fornojclscn, for kondi 
tionen, for konkurrcllccrcsultatct. for glorien. ~'\cn der er 
ogsa fulk. der er medlem, fordi de gerne vil hjælpe andre til 
at O\'c en idræt som de synes om. Disse "fremmere" .lf idræt
ten er uundværlige for alle klubber; de danner grundlaget 
for den okonomiskc stod pude, uden hvilken ingen bestyrelsc 
cr i stand til at arbejde tilfredsstillende. Uanset om .. frem 
meme" betragter sig selv som aktive, der bare ikke kommer 
til mcre end gilnske få arrangementer, eller de tilstår for sig 
selv OJ: andre at de ,.blot" er passive. er de dog lige v~rdi· 
fulde for klubben. Og klubben giver dem i virkeligheden 0~s11 
valuta for deres penge. Det er os en glæde at kunne si~c. at 
disse medlemmer er vigtige for os; at deres medlemsskab er 
Os en inspiration til stadigt intensivt arbejde for idrætten , 
for dc aktive. For .. fremmernc" er for os vidnesbyrd om. at 
vort virke fol ges med interesse - at dcr lægges \'ægt pu at 
klublivet trivcs og at man gerne ser vilkårcne for de aktive 
lettet mcst muligt. Vi giver "frcmmerne" en ideel tilfreds
stillclse. 

Den nedgang i medlemstallet. som roklubbcn har haH i 
1948, er hovedsagelig sket i de yngre aktivcs tal. Det 'viser 
sig bl. a. i deltagelsen j knpronin~en. Og en medvirkende 
ihsag har sikkert været de strammere okonomiske betingelser. 
Konsekvensen må da være. at de ældre, solidere medlemmer 

. må træde til i højere grad end tidligere. 
J denne spalte skal særlig peges på skisektionens arbejds 

vilkår. som jo ogsA er blevet vanskeligere. Vi trænger til flere 
midler for at kunne byde vore aktive gunstige muligheder 
for at udovc deres idræt. Konkurrenceorientering er nemlig i 
det lange lob ikke billig: den er langt dyrere end roningen. 
Se blot på anmeldelsesafgifterne og tænk så på tran'iport
udgifterne til de ofte fjernt beliggende lobsområder. Arral1-
gurerne sager at gMe det hele billigst muligt - men kravet 
til kvalitet er ufra\7igeligt, og det koster. Hvis der derfor 
blandt læserne er folk. som er glade for orienterin~s·idrættt:n. 
- som gerne ser DS R's Skisektion vende tilbage til sin gumle 
haj e standard i skovenes ædle idræt. - s1\ tænk venligt på os. 
- forstå at flere medlemmer betydcr lettelser for de aktive. 
og skab dem sclv den tilfredsstille lse, der ligger i at hjælpe 
andre i deres aktive idræt. Beslut Dem snarest til at melde 
Dem ind i sektionen - eller stot sektionen på anden måde. 
Vi kvitterer direkte ved at sorge for. at De får Dansk Ski
og Orienteringsforbunds store bind - og vi garanterer Dem. 
at vore løbere vil sende Dem en venli)l tanke, nur de bedre 
okonomiske forhold muliggor bedre arrangementer fnr os. 

Orientering i marts: 
5.-6.13.: Gusehuset bliver udgangspunktet for årets fnrstc 

orienteringssondag. Vi kan have 8--10 mand fra Inrdag efter· 
middag. resten må komme son dag formiddag. Tag det gamle 
tøj på, et par udrangerede sko j tnsken, og en solid mad 
pakke i lommen. Sektionen sorger for kort og kompasser. og 
Svend Nielsen er banelægger. Nnvnlig begynderne opfordres 
til at kommc lørdag. så de kan fa et indblik i hyttelivet Sf")m 

baggrund for stifinderiet i skovens vildnis. Der går tog fra. 
Kbh. H. lørdag kl. 15.19. 16,19 o. s. v. til Lillerod. En mand fra 
sektionen venter på vestsiden af stationen: med lidt snedighed 
finder man ham let. Om son dage n benyttes togene 08.19 og 
09.19. - Der varmes krydderboller over pejsen Inrd tlg aft-cn: 
tal med Erik Jørgensen, TA 2889 v om detll 

10./3.: Foredr~tg og film om orientering i KVI K's bådehus, 
kl. 19.30. Edvard Zeuthen om .. Kort og kompas"; Karen Niel-

sen um sammcs brug i terrænet. Og forinden suger unuerh:J;! 
nede i al beskedenhed ut gore klart , hvad orientcrinl! ind..:rst 
inde egentlig er. 

12.- 13.13. : Muligvis gentaflelse af lurstc orientering~.weckclld 
j G:\sehusct. Sporg TA 2889 v fredll.g i.lftCIl. 

17./3.: Orienteringsaftenerne fortsættes i l\. \'IK's hudehus. 
kJ. 19 . .30. Olaf Andersen om udstyr og littenttur: Rolandsen 
om lobeteknik og træning; Overgllrcl om variationer ()!l llall 
om oricntcringsbaJ1en. 

20. /3.: Sektionens andl'n faste kluborientering. Denne g:Jng 
fm Hareskovpavillonen kl. 10.30. (Tog fra ~otrcbro kJ. U9.21.) 
Banelægger er Juul Kristensen. 

23./3.: I KVIK's bådehus kl. 19.30. Aggcrbcck OIn id",·t,
hygiejne; Eitvig om arrangementet; Karen >'ielscn um rc{.!le. 
mentet og Axelsen om loberfiduser. 

26.13.: Kobenhavns Skiklubs (KS's) natlob. Tilmeldelse sencst 
mand.g den 21./3. kl. 18.00 til TA 2889 v. 

27./3.: KS's begyndcrlub - pli nattens bane. Tilmeldelsc 
som til ·nntlobet. 

30./3.: I kVIk's bådehus kl. 19,.30. Aggerhcck om hade og 
mllssnge; Rolandsen om spccialkort og svenske kort: Duha 
om Danmarksmcsterskabet 1948 og Frydenhoj om arets nricn
teringsterminer m. m. 

2.-3./ .... : Weekend til Soderåsen. Tilmeldelse senest den 
21./3. til Erik Jorgensen. TA 2889 v. Anslået udgift kr. 15. 
Afrejse lorda!! eftermiddag via Hiilsingborg. Hjemkomst s"n· 
dag \"Cd midnat. 

Forårets øvrige løb: 
3./4.: Kvalificerende B-lob arrangeret af l'ykobing F~lbtcr. 

Tilmeldelsc senest den 28./3. 
10./4.: KVillifikationslob (A- o~ B-klasser) arr. af KIF. 
18.1-1.: Pointorientering arr. af DSR. - Vi skal bruge en 

del officials; disse bedes snarest stille sig til dispositIOn. 
24.1-1.: Kvalifik!ltionslob (A og B) 3rr t1f PALO i S\eri~e . 

Udgift ca. 15 kr. fra Kbh. 
1./5.: KM-St.fet. 
22./5.: Internationalt lob i h "lIand, kombineret med kreds

match Kobcnhnvn·Nordjylland. 

Anmeldelserne 
til disse mange lob må Simplificeres. Derfor udsender vi 

til de nkti\'c - og bcd(!r nye liebhavere rckvirere - en til · 
meldelscsliste med oplysninger om datoer og priser. Deltagcrne 
skal så på bagsiden af en giroblanket angivc, hvilke lob de 
vil deltage i, - tælle afgifterne sammen. og sende dette helnb 
plus 2 kr. til licens til giro 68344. DSR's skisekti()ll, kassereren, 
Julius Vnlentinersvej 36. F. 

Vi behover disse penge, dlt vi ikke disponerer over drifts
kapital, hvoraf vi kan lægge ud. 

Seneste frist for afmeldelse fra deltagelse er cn u,(!e for 
I'Jbsdagcn - for sen afmeldelse mcdfnrer fort:tbelse af ind
,kuddct. 

Gåsehuset til sommer 
l månederne juni. juli og august udlejes Giisehuset til vore 

medlcmmer. Prisen er 35 kr, pr. uge. exel. brænde. - Og vi 
minder om at wcekcnd:lfgiften er kr. 1,50: sondagsafgiftel1 
er kr. 1.00. 

Det er ikke nødvendigt 
Ilt efterlade Gå5ehusct og grunden som en losseplads! Vi 

har i dagene dter jul og nytår haft unødigt .,rhejde med at 
rydde op efter mindre heldiae gR.'ster, der ikke havde udvist 
den rette hyttekultur. Forhåbentlig gentager det sig ikke. 
Bestyrelsen hor llndct at bruge sin tid til. 

Og trafikken til og fra Gåschuset fra skoven skal foregå 
ad den ahne vej langs skovbrynet - og ikke hvor gærdet 
er lavest. Sko\'cns stendige er en ældgammel klenodie, som 
\·i slal vogte om; det er en udtrykkelig aftale med skonide
ren. at vi ikke kllltrcr over diget. 

Ansvarshavende redaktor: H. t\l. Moller, Ahlefeldtsgade 18 A. K. - Redaktar for Skiscktionen: Jesper H\'cn. 



r 

-

-- AKADEMISK ROKLUB G POLYTEKNISK ROKLUB 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS OFFICIELLE MEDDELELSER 

17. ÅRGANG APRJL 1949 NUMMER 4 

Standel!kejtfning. J(J. al'-l!iL/ 
XU IlHGY,\'OER DET! Sondag den IO. april ~ar 

standeren til tops - forhabcntlig for at abnc den sæson. 
vi nu SH længe har sct hen til: sæsonen med fremgang 
pil alle kluhlivcts ornradcr. - I kke mind~t so~cr ' "o rt 
blik kaproerne. de medlemmer SOI11 skal forS\'u n' von.: 
furvcr, og som :,kal sIa vort 113\'n fast i offcntli~hcdcns 
be\idsthcd. 

Yi opfordrer medlemmerne til at komme nea i l.;.lub
ben og være med til at lægge rammen om denne be
givenhed. Mtlcdcs at vi kan komme godt i ~ang. Starten 
af en sæson far betydning for dens hele forlob. Uodt 
begyndt Cl' halvt fu ldendt. Derror : kom Ill:d of:! fa arets 
forste ro-tur, sondag den 10. april. 

Som sæd\anlig vil det være muligt at fa varm I"rokost 
i klubben pu denne dag. Blot ma man hu kc at ringe 
og bestille den i kokkene t. - Bestillingen ma være sket 
senest forsclag cl. /. inden kl. 18. 

Og sa onsker vi et ,,\'el modt" til sæson 19-19! 

Som dct er eller i hvert tilfælde 
burde være - medlemmerne he
kendt, afholdes hvcrt ar idræts
mærkeprover i klubben. Der ~ivcs 
her en enestuende lejlighcd til ut 
erhverve dette tegn pa, at man for
mar at torene energi meJ en ~od 
kondition. 

Tanken om Idrætsmærket ~ur sa 
langt tilhage som til 1912, og der knytter si~ navne der
til som oberstlojtnant Soren Bang, gencntlmujor /I. F. 
Casfemchiold og oberst H. Sander. . ,\\en det lykkedes 
lorst at fa det indstiftet d. 29/" 192J. 

Lige fra starten IMr det været en succes. det er cr
hvervct at utallige idrætsudu\'cre i titlens loh, o~ der 
er ingen, som kan interessere sig blot en lille smule tor 
kirret uden at kende dette mærke. 

Tdrætsmærkct kan tages af enhvcr kvinde og mand, 
som er fyldt 18 ar, og som har dansk indlod"ct. Dets 
lormal er: at ,.vække lysten hos den danske ungdom 
til at ove idræt. som forer til en alsidi~ ll(hiklin~ al 
Ic~cmct og til at vedligeholde de engang vundne fær
digheder'. -

Der er udarbejdet visse proposltlOner for mærket, 
oll ncdenfor bringer yi en opstilling af den}, der an\'Cn
des i DSR.Forstc gang man bestar provcn, fås mærket 
i bronec, Efter yderligcre 3 pnl\'cr, stræk kende si~ hver 
over 11 kulcndcrmanedcr. fas mærket i solY og efter 
atlcr 3 nrs prover i guld. Der Findes hertil .> slojfer, 
som kun tages en for hvert nr, efter at guld-mærket 
er erlwervet. 

PrOFer fil fr/ll'en'else af Idrætsmærket: 

omfatter en GYll'1I13stiktime, Gruppe I 

1/ Gruppe Ilojdespring 1.25 J1l .) 

Læni(despring -1.0 _.) 
HH) m Lob 14 ·ek.·) 
-) dtcr det fyldte 40. Aar gives der I ~empdscr. 

(jruppe 1/1 C. Kllst (begge Hæmlers Kast sammenlagt) 
60 In. 

efter det fyldte -lO, Anr gives der Lempelse. 

Gruppe I V Q. Roning: 
2000 m Singelsculler 9 ,\lin. 45 Sek. 
2000 m 8-AarcrsOutriggcr 7 
2000 m 4-Aa rers Outrigger 8 -
2000 In 4-Aurers Inrigger 8 - 35 Sek.·) 
2000 m 2-Aarers Inrigger 9 - 50 _.) 

.) efter det I' y ldte -lO, Aar ~ivcs der Lempelser i Tiden. 

Gruppe J' (Udholdenhedsprove) 
G. Roning: 
20 km .j·Anrers Inrigger 2 Tim. eller·) 
20 km 2-Aarers Inrigger 2 Tim. 30 Sek.·) 

-) efter det fyldte 40. Aar l!ives der Lempelser i Tiden. 

Dcr er hos os for tidcn 25- -30 medlemmer i gang 
med provcrne. der allc skal værc bcstaet inden for et 
tidsrum af 12 maneder, l lobet af sommeren vil der 
hlive ltrrangcrct træning og prover, dels i klubben og 
deb pa Stadion. Tidspunkterne meddeles her i bladet. 

Interesserede bedes hem'ende sig til inspektor Sjelle, 
der gh'er alle on~kelige oplysninger. - Og forlwbcl1tlig 
kommer der mange interesserede! Idrætsmærket bor vi 
aJle hal 'e, sa Pi <Ierl'ed kan vise bade andre og - ikke 
mindsf - os sel1 .. III I'i har den udholdenhed og de b'ali
{;kaNoner, man med rette kan kræl'e a{ en/lI'er ak/il' 
amafor-idræ/smand. 

Idnctsmærkcts motto: 

Idræt for de mange! 
Idræt gennem mange ar! 



Da bestyrelseslisten har gennemgået et par ændringer, 
siden sidst, bringes den påny. 

Bestyrelsen: 
Formand: Grosserer Gudmund Schack. Vesterbrogade 2 D. K. 

Tlf. C. 6644. 
Formand for Kaproningsudvnlget: Læge Axel i\\athiesen, Ahl w 

manns alle 7, 1. Hellerup. TIL Hellerup 1515. 
.'vlaterialforvalter: Civilingenior J. Norman w Hansel1, Hærens 

V.ubellarsenal, Amager boulevard 8, S. Tlf. 16140 (kl. 10-16). 
Kasserer: Fabrikant Bjørn Møller. Bredgade 47. 4. K. Tlf. 

Byen 8363. 
Sekretær: Assistent, eand. polit. Ejvind Sieverts, Dr. Abild

gaards alle 9, I. V. TIL Nora 1869 x. (10-16: C. 608). 
Rochefer: H. M. Møller, Ahlefeldtsgade 18 A. 3. K. Tlf. C. 

8668. 
Kaj Christensen, Søgårds alle l. 2. h., Gentofte. TIL Gellw 

tofte 3801. 
Stud. mag. Povl Marstal. Rønningsvcj 6. 3. NV. Tlf. Taga 

4966 v. 

tud. polyt. J. C. M.dsen. Ndr. Frihavnsgade %, 3. O. Til. 
C. 3548. 

Uden særligt mandl.lt: Læge Ole Seeher, Herm. Triersplads 4, V. 

Kaproningsudvalget: 
Læge Axel Mn.thiesen, Ahlmanns aJle 7. 1. Hellerup. TIL 

Heil. 1515. 
Assurandør Erik S. Kiersga~lrd. Livjægergade 23. ø. Tlf. Øbro 

5152. 
Assistent H. Ltiders Nielsen, Vesterbrogade 15, 3. V. Tlf. 

C. 16830, lok. lO (kl. 9-16). 

Kontoret: 
Inspektor: Korpsoffieiant C. A. Sjelle, Njalsgade 59, S. Tlf. 

Amager 3272 ,'. 

løvrigt åbner kontoret 1. maj. Der holdes åbent hver 
dag k!. 13- 17. Lordagc dog 10-1· .. 

Skabskort 
fås ved henvendelse på kontoret eller i kokkenet. Kor
tet skal være anbragt på skabet, inden dette tages i 
brug. - Sbbe, for h vilke lejemålet ikke er fornyet 
inden 15. maj, vil som sædvanlig være udsatte for at 
blive brudt op, ifald det bliver nødvendigt at disponere 
over dem. - Sorg nu for at få det ordnet. Vi minder 
om, at lejemålet også kan fornyes ved, at rllRn indsen
der be løbet på giro, og så bag på blanketten gor op
mærksom på, hvortil det er bestemt. Leje: 3 kr. 

~lubbens ® 
~UI ~Obn 

rotøj 
fus hOl 

Silkegade 11 • Tlf. 3082 

Gymnastikken 
Som meddelt i sidste nummer, bliver torsdag d. 31. 

marts sidste dag for afholdelse af gymnastiktimer i år. 
- Samtidig vil det være sidste dag, vi kan disponere 
over svømmebassinct i ~orrc alle. 

Tilslutningen til gymnastikken har i år værct i under
kanten af det jævne. Det har været en glæde at se, at 
nlange af klubbens unge medJCtl1111Cr har været med; 
men SOlU helhed kan man sige, at denne rige adgang 
til at holde den kondition ved lige, som man har fået 
bygget op i som re ns løb, bliver alt for lidt benyttet af 
det store flertal af medlemmerne. - Lad os håbe på, 
at det bliver bedre til næste år! 

Ingen årbøger? 
Pli klubbens kontor ligger endnu nogle arboger i deres 

respd:tive konvolutter og venter på at blive sendt af 
s ted. - ~år det endnu ikke e r ,ket, skyldes det, at de 
pågældende mt:ulemmer er i restance. Såsnart denne er 
bragt ud af ,"crden, vil bo~en bli\'e afsendt. Oct er en 
lille - venlig ment - påmindelse til de desværre mange 
restanter! 

Langtursroere ! 
Tiden iler hastigt, og inden vi ser os fol'. er vi helt 

inde under ferierne. For at l1ndga et alt for hektisk virw 

var j de store måneder bedes de mcdlemmer, der agter 
at ro langtur i år, hurtigst muligt indsende ansognings
bl'lnkettcrne. - De forste har allerede meldt sig! 

For at opnå størst mulig rationalisering i dette fra al 
sport så fjerne kontorarbejde, bedes man anvende de 
dertil bestemte blanketter. der kan fås ved pulten i 
bådehallen, på kontoret eller hos rocheferne. 

Og sa har jeg et lille suk rra de unge medlemmer: 
O. F. f. R.s strenge langtursreglement gor det vanskeligt 
for dem at få fat i en kvalifiseret styrmand. De ældre 
medlemmer bedes have opmærksomheden rettet mod 
disse forhold og huske på, at det ofte kan \'ære godt 
at få friske kræfter om bord. 

Jeg vil i år - uden forbindende af nogen art - for
søge at oprette en central til hvilken medlemmer, der 
ønsker at ro 1angtur, og medlommer, der soger makkere, 
kan henv nde sig. De vil da blive sat i forbindelse med 
hinanden. luteresserede kan derfor henvende sig til 
mig - snarest mulig og helst skriftligt - med opgivelse 
af tidsrum. påtænkt rute etc. "Fu ld diskretion fordres 
og loves!" 

Langtursrochefen. 

~n"n,. 
CROME &GOLDSCHMIDT 

""UK I 



SVEN AAGE BRUUN 
Statsautoriseret Revisor 

Chr. IX's Gade 10, Mezz. 

ROCHEFERNE MEDDELER 

Kanininstruktører søges! 
l lighed med sidste ar beder "i medlemmer med lidt 

erfaring SQln styrmænd. sætte sig i forbindelse med os 
med tilsagn om at ,ille hjælpe til med instruktionen 
af vore nye medlemmer. - ~\\an ~or derved klubben 
en tjeneste. og man har 5ch mCJZcn fornojcl~c af at 
tumle med kaninerne. 

Rettighedslisterne 
hHvcr nu bragt a jour. Kontroller ~d\" om du Mar rigti!! 
anfort .. \\an star kun anført cen gan)l og da med den 
hojeste rettighed. Ilar man salcdcs scullcrrct II. bety
der det. at Illan tillige har scullerret III, SYQ\'urct og 
styrmand1Het. 

Prøver og reHigheder 
Disst kommer i ar til at ligge pa fol~cndl: tider: 

Scullerrct: .\Iandag kl. 18 (Roehcf ~aj Christenscn). 

Styrmænd. in'Struktion og provcr: Onsda~ O[! frnlag 
kl. 18. 

Der gives ikke styrmands ret. uden vedkommende har 
genncmgact en instruktion. 

C. 4641 - C. 14141 

Medlemsforhold i DSR 
Udmeldte: P""i,: Flemming S. GiodeseD. Passiv: E . 

. "Iellerup. I'""i,·: Jorgen Jensen. Passiv: Cnrl Otto 
I krtz. 239: Chr. Ulf .\loller. Passiv: Poul Iversen. Pus
~i\": Jor!!en Borch. Passiv: l .. oTcntz \Vitt. Pas:,iv: Qtto 
F. II,idber!!. 314: Th. Sandemann Olsen. 1313: Jens 
Werner Olsen. Q78: Jorgen \Vellge. Passi,,: Knud :-;iol
sen. +14: .\ksel lIeltoft. 368: Poul "-Ierke Andersen. 
Pu!-tsi\": Axel Andersen. Passiv: K. O. Christenscn. Pos· 
,h·: Ilans Erik '-"aver. 836: J Ians Rcinhold .\uring. 22~: 
lIeI!!e Gan,led. Passo\': "-nud Sehested. P'lSsh·: Ole 
Ive",en. 406: Ivar B. Dudzinski. Pa"i\': Johs. Blochcr. 
Pi.lssiv: Fru Sonja \Vandel. Passiv: Froken Karen B. 
\Vandel. P."i,,: Poul Lyngsic. 1~73: Kurt Bischoff. JOl7, 
Lars \Iorlen Dacl. 1186: Stig Ilenning Bjerre. <)38: Ilen
ning .I. ('hristensen. 1294: Poul Glarbo Jensen. 862: ~arl 
Frode ,-"klscn. 1240: p. Gordon Johansen. 91: II. Iler
mansen. lHO: Bertil Jacohsen. Passiv: Ehin lIa.ler, 
Erik Skibstrup. F. "'olf-Frederiksen. O'·e Becker, J. A. 
Topp. Svend Ileiberg, Knud Jensen. 

Ol 'ergar fra aktil' fil pass;,': 1450: II. Reimann. 878: 
:-;icls B. ForchhamJUer. 633: Helge Ilau~ard. 664: Gun
nar J ley. 855: ,\lIan Gammeltoft. 050: Per Pærregullrd. 
1379: Preben B. :-;iclsen. 846: .Iorgen Jensen. Il H: Knud 
Ilarbom . .l(~): :-;iels Th. Clemmcnsen. <)21. Jorgen E. 
Lund. 

KAPRONiNGEN 
Det er nu! pcrnc". Dct er .VU det er fordc)a~tigt at kOInml..'; det 

Roerne kan lære .\lU! i det opvarmede To.bassin o~ er nu. vi har brug for JCT. 
A. ,II. 

med det varme styrtebad. !'\ar forst vi skal i bådene 

om 14 dll~e, er det trist at være bagelter. 

Disse aftener. tirsdag og fredag kl. 16.30 til 20 og 

sondag kI. Il, kan roning læres til gavns . . 'Ir. Barry og 

vi andre er dcr, og alt vil læres bcd re og mindre slid

somt i bassinet. Kom nu og helst med kammerater og 

studicfællcr. Ring til Axel )1athiesen. Hellcnlp 1515 

(8-9 morgen), eller mod nævnte tider. Kom og ro; det 

gh'er frisk luft i lungerne. sol i huden, saltvand på krop

pen; - sammen med kammcratskab skaber det den 

ideelle fritidsbeskæftigelse. Det finske bad "cr på trap-

Erik Kiersgaard 
Livjægergade 23 - Øbro 5152 



SKKSEKTKON 
Alle Medlemmer af DSR kan blive Medlemmer af Skisektionen ved at indbetale l Aars Kontingent, 5 Kr. 

pas Postkonto 68344, DS R.s Skisektion, Kasse reren, Ju lius Valentine rsvej 36, F. 

Siden sidst 
har vi lavet noget helt andet end det 10fterige program h~lVdl! 
bebudet. Ocr kom jo en llr disse lunefulde. Iynhurtigc"intcr 
perioder med meget mere sne, end folk i byen forestiller sig. 
Det blcv til en række tr:cningsture på ski hvcrdagsuftcncr -
og langrendskonkurrencer om scmdngen den 6/3, sagaT et I\: j\\. 
Fem mand fra sektionen stnrtcdc i Gcclsko\"; ~hcnd Nielsen 
vandt Hcrre· B. mens Juul Kristensen og Fiseher kæmpede en 
tung kamp pu. den 15 km lange bane. Sneen skiftede konsi 
stens under løbet, sil. det til slut var et sporgslDli.1 om sneen 
bar skiene eller skiene sIleen. Erik Jorgcnsen skyndte sil,! 
rundt i tide, blcv nr. 5 i }\·kltisSl'!I1. og Amelung scorede en 
9cndc-plad.3. Da red. mærkede banen af tidligt om morgenen, 
\'ar der det fineste glid, man kunne unske sig. 

Og sneen blev trods tillob til to liggende Jet meste af <.len 
folgende uge - sa I~cnge. at forbundets formant!. Thcrp. RIF's 
Stenholm og red. endnu den 12. mnrts anede en mulighed for 
at afholde D.\1 i Gribskov. Men en proveotmærkning pu 
loopen viste snart, hvor det bar hen - om sondngcn regnede 
det og vurm luft fru. S\V fik sneen til ,It bolt.!e i tåger gennem 
skoven. 

Kom vi således ikke igang med orienteringen i pruksis. var 
successen på det teoretiske felt Sti meget storre. Kun synd 
at DSR stillede Sil få de ltagere til kredsens kursusaftener i 
, . .KVIK". Omkring ISO interesserede oricntcrere in spe fyldte 
hver aften sa len til trængsel, mens gamle orienteringsrotter 
gjorde rede for deres hobby - der var film. fnrver, forkla· 
ringer og fiduser i mængde, og latteren larmede lanfls loftet. 
Efter disse nftencr ut domme. er der grude i orienteringen: 
og hvor mange idrætter kan man sige cl e t om, idng'? ? 

Efter reduktionens slutning suger vi :lt springe ind i det 
afbrudte program; der er lob i Ilareskoven, IHttoricntcring i 
Tokkekob og begynderloh samme sted. forhubentlig ba:rer 
vore begyndere over med os - tilgiver os. Ilt klimnct har 
beskåret os mulighederne for i fors te omgang at give Jem 
vor egen specielle DSR-teori med på \'ejcn. Men der er en 
Slur chance i pilsken; kom til Giisehuset. og bliv klogere. 

Program for april : 
2.-3.!..J.: \Veek-cnd til Soderåsen. Ihukommende hin milllk

værdige tur som sektionen foretolZ til Ljungbyhed nogle år 
tilbaj:!e, må vi 1:1 det stærkeste anbefale alle vore Iriluft~folk 
at komme me denne gang:. Det er på disse ture \ . j bliver 
ri$!tigt rystet sammen; det er her DSR-sammenholdet skabes. 
Vi får kort udleveret derovre - orienteringen om sonda{;!cn 
er klar; og oderåsen byder sit bedste tt.!rncn til vor lurtlag 
aften. '{dermere fl\r vi denne gun$.( adgang til en hyggelig 
hytte. Ring om nærmere besked til TA 28 Q v. Erik Jorgensen. 
Ojeblikkelig henvemlc1se giver endnu mulighed lor at kum
me med. 

10./4.: "tF arrangerer balifjkationslob i skovene syd for 
l fas lev. Anmeldelse ledsaget af kr. 6.25 (der illcludcrcr spccial
kort) t il DSR's skisektion, kassereren, Julius Villentinc rsvcj 
36. F, senest den 314. Nærmert hesked hos Erik J()q.!cnsen. 
TA 2889v. 

14.- 18.!..J.: Gåse huset kalder igen til påskeferie. RII\"nshu!t 
skov .er så frisk som nogensinde; pejsen er klar til oltcnli~ 
hyg~e: solen gor sit for at brulle; kortene kommer frem. bade 
land ~ og l'hombre·, oJ! der stilr en ma lerbotte til de tner~iskc. 
Vel modt! ! 

18./4.: Pointorientering i Ravnsholt. Sonderskov oS! Tokke· 
kob hegn. :-<ærmerc besked om startsted på TA 2889 v fre
ulig aften. Tog ti l lobet gur fnt hovedbaneg;trdcn kl. 09. 1l) til 
Lillerod. Man skal ikke anmelde sig i forvejen. men blot 
komme, medbr ingende kort J: 100.000 (1Ie lsingor), kompIls og 
I kr. til indskud . 

Pointorientcring er en af de mors()m~tc former for orien· 
terings\'ariationer. Den egner sig ifolge sin tilrettehegning ikke 

til nlvorlig: konkurrence - men giver netop den'cd bunl'hl'S!
geren friere hænder til at bruge sin fantasi ug ski,be det oYer
ruskende. Det er rigtigt ct lob lor snndags-oricntcrere. l\\an 
starter samlet - får alle poster opgivct pu cen ganJ! - tegner 
d~m ind - vælger sin pri\'lltc rute under hensyntagen til 
tlf~tande og sondsynlig s"a:rheds~ntd. således som lknnl.' 
fremgar al de points. Iwer post er forsynet med. Og su gur 
uen vilde jagtl Ikke altid sJlir beregnin(!ern e til - og Ilar 
Il1:.1Ximllltiden (21 !! time) er yed at være udlnbet. stilles mun 
o\"Crfor valget mellem nt skynde sig rettidigt i mil\, eller suge 
at Illl endnu een pointsgivti,!! post. Kommer man for ,!o,t.!nt i 
mal. trlcH.es !'Oints fm pr. overskriJenclc minut. Sil hvis mllll 
ikke tilH.lcr t en der sidste pust. med de mange reddende 
points. SIl ! uhu, uhu! ! Nnn rasler nedad på rcsultlHlisten. 

Jo, det skal nok blivc en grinagtig søndag. 

24.14.: I'.\LO urr;mgcrcr kvalificerede lob i Sverige. StMt· 
afgift ;tb l inisingborg, inc1uderendc tnlllsport med linjebusser 
til o~ fra Inhsomradet, k()rt, præmier og arrangement er d. kr. 
850. SkilIles gamle vdtjcnte skogskarl, Thor Forslund. 0l!~ll 
kuldet Topsy. sorger for bunerne. Det bliver det forste Sh)rre 
danske lob pil svensk !!rund, med udelukkcnded dllllSk del· 
togclse. ,\nmclclcJsc inden den IO. april til Erik Jorgen'icn. 

1./5.: " .\\ i stufctc. Til dette lob. som DSR har sa store 
traditioner i, mu og skal vi være godt lobende. At det su 
samtidig er en uhyre spændende konkurrence. kan nile. der 
har provet det. bevidne. Der er flugt og fart over feltet. og 
fOf\' irringen er fuldkommen. Il r løberne fra de tre ruter 
krydses på skiftestedet og tidcr og tal svirrer i luften. Det 
er ikke blot et lob. der er spændende for deltagerne, Illen OgSll 
den eneste form for orienteri ngskonkurrenee, der virkelig kun 
f.!ribe sit puhlikLlIll. Og de to mand på ho ldet er jo tilskuere 
den meste tid. Endnu pli skrivende tidspunkt vides detailler 
ikke - men ring midt i ap ril ti l Erik Jorgcnsen - han er 
forhttbentlij.:.! alvidende til den tid. Det bliver en fin ~lblut· 
ning pli forarssæsonen. 

Gåsehuset 
er udlejet fro. 19.16.-3.17.; men den øvrige del af juni. juli 
oU august stur stadig til d isposition. Lejen er S:l billig som 
35 kr. um \.lgCIl p lus brændsel. Rin~ TA 2889 \. 

Badstue - badstue!! 
hvornur kommer du?'! vi ra:ngc~ enormt!! 

Vi kender hinanden 
pOl klubemblemerne, der kill1 k"bes hos SjcJlc eller af sektill· 
ncns bcstyrdse formcdelst l kr. pr. stk. - og de er virkelig: 
pæne pli træningsdrat!t eller vindjakke-ærme. 

DSR's skisektions styrelse 
Erik Jorgcnsen .. \\imersgllde 113, C. 10232 og TA 288Y v. 

Re~nar Jensen . Julius Valentinersvej 36, F. PAsan 20\. 

Jesper l fvcn, Bliduhpark 26, ITcllerup. l iE 6862 bedst frcdng 

aften. 

AnS\'a rshnvcnde redaktor: H. M. ,t\\oller. Ahlefeldtsgade 18 A. K. - Redo.ktor for Skisektionen: Jesper LI ven. 



SKJISEKTJION 
Alle Medlemmer af DSR kan blive Medlemmer af Skisektionen ved at indbetale 1 Aars Kontingent, 5 Kr. 

pau Postkonto 68344. DSR.s Skisektion, Kassereren. Julius Vulentinersvcj 36, F. 

Siden sidst 
hur \"1 luvct noget helt andet end det Illftcrige pmgram hll\lJc 
bebudet. Dcr kom jo en :lf disse lunetulde. lynhurti~c vinter
perioder med meget mere sne. end folk i byen loresriller si~ . 
Det blcv til en række tnl'ningsturc pu ski hverdagsaftener 
og Inngrcndskonkurrenccr om sondogen den 613, sa!:ur et k.'\. 
Fem mand fra sektionen shlrtedc i Gcelsko\' ; vend :\ielscn 
\'andt lIerre-B, mens Juul kristensen og Fi~eheT kl\:mpcde en 
tung kamp pu. den 15 km lange bane. Sneen skiltede konsi 
st.ens under lobet, så det til slut var et spurgsm.i1 om sneen 
bar .skiene eller skiene sneen. Erik Jorgcnscn skyndte sig 
rundt i tide, blev nr. 5 i t\ -klussen. ol! Amelung scorede en 
gende,plads. Du red. mærkede banen nI" tidligt om morgenen, 
"ar der det fineste glid, man kunne cJOske sig. 

Og sneen blev trods tillnb til tn liggende det me~te af den 
f"lgende uge - Sil længe. fit forbundets furmand. Thcrp, KIF's 
Stenholm og red. endnu den 12. marts nnede en mulighed lor 
al ufhulde 0 .. \\ i Gribsko\'. Men en provcatmærkning pil 
loopcll viste snart. hvor det bur hen - om son dagen regnede 
det og vurm luft fra S\V fik sneen til tit bf,lge i higer gennem 
skoven. 

Kom vi således ikke i~ang med oricntcrin~cn i praksis, vnr 
sueces!otcn pil det teoretiske felt sil mCJlct stotre. Kun synd 
at DSR stillede su fil delttigere til kredsens kursusuftcncr i 
"KVII\. ... Omkring 180 interesserede oricntcrere in spc fyldte 
hver aften salen til trængsel, mens ~umle orienteringsrotter 
gjorde rede for deres hobby - der var film , furvcr, fork l(l
ringer og fiduser i mængde, og latteren larmede langs loftet. 
Efter dil)se aftener at domme, er der I!rnde i orienteringen; 
og b 'or mange idrætter kun man sige d e t om, idusf? .? 

Efter redaktiollen:-. slutning suger vi ut springe ind i elet 
afbrudte program; der er lob i Htlreskoven. natorienterinf! i 
Tokkckob og b('gynderlob summe sted. Forhllbcntlig bl1.:rer 
vore begyndere over med os - tilgi,'cr os, at klimaet hM 
bcsk.o.ret os mulighederne for i forstc omgnnJ! lH give dem 
\'or c~cn specielle DSR·teori med pu vejen . • \len der er <.'n 
stor ehllnee i pItsken ; kom til Gåsehuset, og bliv klogere. 

Program for april: 
2.- 3./4.: \Veek,end til Soderåsen. Ihukommende hin mindl" 

Yfcniij:!e tur som sekt ionen foretof! til Ljungbyhcd nog:le lir 
ti lbage, ma \'i Jo. det stærkeste nnbcfulc nile vore triluHsfolk 
Ilt komme ml' denne gnnl!. Det er pd dIsse ture: Yi bliver 
rigtigt rystet sammen; det er her DSR ·summenholdet sl:.tbes. 
Vi får kort udleveret de rovre - orienteringen om slInd:'lJ!en 
er klar; og Siiderusen byuC;!r sit hedste terræn til vor l(lflhlg: 
aften. Ydermere fllr vi denne gang ud$!ang til en 1l\'~!!cliS! 
hytte. Ring om nærmere besked til TA 2889 v. I, rik Jllrgensl..'n . 
Ojcblikkelig henvendelse j:!iver endnu mulighed tor at kom· 
ml' med. 

10./4. : KIF arrangerer kvalifikationsluh i skonne '5yd lur 
linslev, Anmeldelse ledsaget uf kr. 6,25 (der includercr speciul
kort) til DS){'s skisektiQIl. knsscrcrcn. Julius Vl.Ilcntinl..' r:-.vcj 
JO. F. senest den .1/4. ::,\' :crmcre besked hos Erik Jorgenscll, 
TA 28R9v. 

14.- 18./4.: Gåsehuset kaldeT igen til Jlllskcfcrie. RIl\'nshult 
skov .cr så frisk som nogensinde: pejsen er klar til aftenlig: 
hygJ.!c; solen gur sit for at brune: kortene kommer ffl·m. hilde 
land- o,l! I'hombre-, og der stnr en malerbnttc til de energiske. 
Vel modt! J 

IBJ·!.: Pointorientering i RavnshoIt. SontIerskov og Tokke· 
kob helln. :,\'ærmcrc besked om stnrtstcd pl.l TA 2889,' trc· 
dag uften . Tog til lobcl gUf Ira hovcdbuneg::t.rdcn klo OQ.IQ til 
Lillerod. .\Ian skal ikke ~tnl1lcldc sig i forvejen, men blot 
komme. medbringende kort l: 100.000 (1Iclsint!or), kumpas og: 
I kr. til indskud. 

Pointorientering er en af de morsomste (urmer for orien , 
tcrinns\'urintioncr. Den c~ncr sig ifolgc sin tilrettelægning ikke 

til ;th'orlil-! konkurrencc - men giver netop derved hlllldlCl!
genm frierc hu,;nder til tH bruge sin fantu,\)i ug sktlhe det over
raskende. Det cr rigtigt et lob lor bOl\dags ·orientcrcrl'. \Lln 
sturter 511mlet får nile poster opgivet pn een gung tegne r 
dem ind - vælger sin pri\llte rute under hensyntnJ.!cn til 
lIfshIIlde ug sandsynlig Htcrhedsgnld. sålcdes ~Olll dl' nn!..' 
frcmgllr !d de POlI\t~. hver post er forsynet Uled. Og: sa gitr 
den vilde jagtl Ikke altid slar bercgnin~erne til ug n:lf 
muximaltiden (2 1 :.! time) er ved ut \"l1.:re udlubet. stilk,s Illtlll 

o\'crlOr \'lll~et mellem nt s"-ynde sig rettidigt i mal. eller suge 
.. It nll endt\u cen pointsgivtig: post. I\.ommer m,lIl lor ,\)cnt i 
mul. tnck"-es points Inl pr. uverskridende minut. Sil Inio; mun 
ikke linder den der sidste post. med de mange reJdende 
poinb. Mi - ! uhu. uha!! .'\un rasler nedad pu resultntlistcn. 

Jo, de t Skill nok blive en grinagtig sund ug. 

24. /4.: PALO urnll\t!C;!rcr kvulificerede lob i Sverige. St:trt
ulgift ab II!t1singborg. includerende rrllllsport med linjebusser 
til og fru lubsomradet , kort, præmil'r og llrr,lI1gement er d. kr. 
8.50. Skttnes gamle YCltjente skogskarl. Thor Forslund. ogsll 
k.lldet Topsy, sorger for banerne. Det bliver det torste ... turre 
lhlllske lob på svensk grund. med udelukkcndcd d<lllsk del· 
t.tgelse. Anmeldelse inden den IO. april til Erik Jurgcnc;cn, 

1.15.: J..:,\\ i stafcte. Til dette løh, som OSR hllr Sj' SJorl' 
traditioner i, md og skal \'i nl.' re godt I"bende . ..-\t det Ml 
sl1mtidig er en uhyre spændende konkurrence. klin alle. {kr 
har provct det. bevidne. Ocr er flugt Ol! furt over feltet, ot! 
forvirringen er fu ldkommen, nur lobcrnc fra de trc rutcr 
krydses pu skiftestedt!t og tider og tlll sVirrer i luften. Det 
er ikke blot et lub, der er ~pælldendc for deltagerne. men ogslI 
den cneste form for orienteringskonkurrenee, der v;rkclill kun 
gribe sit Jlublikum. O~ de to mand pii holdet er jo tilskuere 
den meste tid. Fndnu po skrivende tidspunkt vides detailler 
ikke men ring midt i april til Erik Jort!cnscn han er 
forhllbentlig alvidende til den tid. Det bliver en fin llf .. hH
nin~ pu forllrssæsonen. 

Gåsehuset 
er udlejet fra 19./6.- .1 .17.; men den m-rige del uf juni. juli 
oa august sti r stlldi~ til disposition. Lejen er sa billig som 
35 kr. om ugen plu~ hrændsel. Ring TA 18S9 Y. 

Badstue - badstue!! 
hYOrtli.lr kommcr du',l'~ \' i rtt.'nge~ enormt!! 

Vi kender hinanden 
pa klulll:mblemernc. der kan kubes hos Sjelle eller ilf scktiu· 
nens bestyrelse formedelst I kr. pr. stk. og dc t:r virkelig 
p<t:'lle pit trænin).!sdnlgi eller vindjakke· ærme. 

DSR's skisektions styrelse 
Erik .Jnrgenscn, .\\imersgadc 113. C. 10132 og 'fA 2889 v. 

){eJ,!nilr Jensen. Julius VlllentincrsHj 36. L FAsnn 201. 

Jt!sper Uven. BIi(bhp,lrk 26, Hellerup. ilE 6862 bedst fredag 

uf ten . 

Ansvarshavende redaktor : H. M. ~lollcr, Ahlefeldtsgade 18 A. K . Rcclllktor for Skisektionen ' JL'sper Hvcn. 
...... -.~.~ .. ~. 
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Ameluns foto 

~e.t e.c ikke. g.ule.;tflave.c1 

som ses pa billedet her, men studenter, SOI11 st:.tlslctter 

deres muskler ved at folgc den kaproningstræning. som 
nu er i fuld gang. 

"En sund sjæl i ct sundt legeme." sagde de gamle 
grækere! Og den. som daglig ofrer pas ende tid pa at 
træne sin fysik. har lejlighed til at konstatere den sam
menhæng. der hersker mellem at være legemlig po hojdc 
og at fole sjælelig harmoni . 

I ar ~ti ller DSR store forventninger til dem. der 
er gået i træning. - Pa flere af klublivets om
rader begynder man at vejre en opgangsperiode. 
og man sporger forventningsfuldt, Oln dette også 
vil være til fældet på kap roningshanen. - St r vi 
mOn nu omsider foran et nyt tidsafsnit i klub
bens historie? Far vi nu vort store com e back? 
Vil vi nu enddig være i stand til at tilbageerobre 
vor fordums fine stilling i roningens ædle idræt. 
Du bor være med til at bringe vor stunder forst 
Over måJlinicn. 

Adskillige har meldt sig 
for at ga i træning. og kaproningsudvalget har 
taget sig kærligt af dem. lIver dag kommer nye 
til; men der er endnu ikke nok, - der bliver 
aldrig nok! 

Ocr kan simpelt hen ikke komme su Inangc. 
at kaprollingsudvalget ikke magter at tage imod 
dem. - Il\'er enkelt, der er villig til at ga i træ
ning. og som viser kaproningen interesse vil blive 
atprovet. og hans romæssige udvikling vil blive 
noje fulgt. sa han kan blive anbra~t pa netop den 
plads, der pas er bedst for ham. 

Vor træner, Ernest Barry, er en stje rne blandt 
trænere. li an har internationalt ry. og de bcromte
ste al de hold. der er udgaet fra DSR. har han 
skolet. - Dcr \'ar tider. da de hold. som han 
ha\'de lært at ro. var på alles læber. tider da det 
\ar de danske studenters både, der for sik re. 

, mukke .retag forst al alle gled over mtillinicrne på 
de store interantionule baner. England. Tyskland, 
Schweiz o. s. v. 

Det er dette, vi atter skal nå. og vi har chancerne. -
licie det administrative apparat er i orden, vort træ
ningshus og VOre både er i ' fineste stand; vi venter kun 
pu dig! Nu er det DIG. der m§ gore en indsats. 



Vellykket standerhejsning 
Det (riske, strålende vejr havde lokket mange ned i klubben 

for at se standeren blive sat for sæson 1949. 
Inden standerhejsningen talte formanden og udtrykte det 

håb. at sommersæsonen motte blive i lige så hoj grad præget 
(lf fremgang. som vintersæsonen ha .... de .... æret det. - Forman
den nævnte træninS!cn til Idrætsmærket og overrakte 2. slujfe 
til guldmærket til Bjørn Møller. medens Sv. Hllgcrup og K. 
Mefgaard fik overrakt guld mærket. 

Videre talte formanden om håndbolden, hvis resultater er 
nævnt i en artikel speciel om dette emne andet steds her i 
bladet. Og til slut blev medlemmerne gjort opmærksom på 
det nye, der er kommet i klubben. siden vi i efteråret holede 
standeren ned: Forpladsen, der er ble .... et cementeret i hele sin 
bredde, og lysekronerne. som er bh'ct hængt op i sulen. (Det 
er iovrigt \'ærd at aflæf;!ge et besøg i klubben og tage disse 
ting nærmere i øjesyn. Red.) 

Efter et .. Ie\'e DSR" gled standeren til tops. medens Studen· 
tersangerne, traditionen tro, sang "Der er ingen ting. der 
maner - ". 

Næppe \'ar standeren sat. for portene blev slllet op, og kap· 
roerne gik p \'andet. spændt fulgt af de fremmodte medlem
mer. der stimlede sammen om slæbestedet. 

Da de out-riggede både var ved at forsvinde under gennem
sejlingen. besteg næstformanden. Axel .\lathiesen. talerstolen 
og opfordrede i stærke og borgerlige ord medlemmerne til at 
melde sig til kapronings træningen. 

Den lille hOjtidelighed \'ar hermed forbi. Nogle tog straks 
ud at ro. medens andre foretrak at nyde frokosten pø forste 
sal. - Snart bredte der sig over hele klubben en hyggelig 
stemning. svanger på gode lofter for den kommende sommer. 

Bagsværd 
Da nile sikkert er interesseret i at hnre nyt fra byggeudval

get vedrørende arbcjdet ved Bagsværd Snpllvillon, bringer vi 
her et par illustrerende tal: 

Pladsen er allerede planeret, der er flyttet ca. 2000 kubik
metcr jord, og når dctte skrives, er bygningerne påbegyndt. 
hvilket kun har ,'æret muligt gennem den stOre velvilje. vi har 
modt hos Gladsaxe Sogneråd, som har bevilliget kr. 20.000.00 
kontant og kr. 5.000.00 pr. r i de følgende 6 år. Hele prOjektet 
ink!. Bagsværd SopaviIlon vil lobe op til ca. kr. 225.000.00, sa 
vi behover megen hjælp endnu for at kunne klare det altsam· 
men. men .. godt begyndt er halvt fuldendt", og vi regner be
stemt med at fa det hele færdigt til fornrskaproningen den 
11.-12. juni. 

Da Sopa"i!1onen er ny monteret o~ lokalerne er blevet meget 
hy~gelige. maden billig og forste klasses. vil sikkert monge 
ældre og yngre kobenhavnske roere finde derud i den kom
mende tid. il kiln Dc også få lejlighed til at fulgc nrbejdcts 
gang. 

Hyg~cud\'algct. 

Kanaltur 
En af byens smukkeste sider er huvnen. Mange k"benha\'· 

nere mener at kende den. jo tak. fra Hj\lF VI, motorfærgen, 
havnens sporvogn. der troligt toffer sin vej mellem .. stoppe
stederne". Den er i sig selv en del af havnen; men kun den. 
der færdes der på egen hånd. lærer havnen at kende. Denne 
dejlige havn, med sine lyde og dufte. der bringer pust fra 
østens fremmedartede strande. Europas store havne og An
holt danske idyl. Dcn er i sig sel\' en verden. et spejl af dcn 
jord. der i fartens rhundrede er ble\'et så lille. 

~<lubbens 
rotøj 
fUl bOI 

~uI IHolm 
SUkegade Il • TIf. 3082 

Ilavnen rummer store skonhedsværdier. de hyggeligste kik. 
og mon ikke der går folk rundt i DSR. der ikke har været 
gennem kanalerne. Slotsholmen og Christianshavn rundt. -
Ilvis Christian den Fjerde for en dag kunne forlade sit kære 
Nyboder, ville han glæde sig OYCr at styre en firer til et Ilen
syn med Borsen og Holmen og med undren bctrogte de mange 
bygninger. der nu stAr og spejler sig i kanalens gronne vand. 
Kun den. der har roet turen. vil forstå den skonhed. de gamle 
huse langs kajcn rummcr, et studie i arkitektur for lægmænd. 

For den, der ikke har roet J!ennem kanalerne, er her lejlig· 
heden til ilt skttbc e t minde. der smukt fojer sig ind i kæden 
af lyse timer tilbragt ved ørerne. 

Kanaltur søndag den 15. maj kl. 9,00. 
Derefter spiser vi frokost i klubben. (Hvis man ikke fore , 

trækker Ilt talle sin egen mild med. må man bestille Slllurre· 
brod i kokkenet senest tors(htg den 12. mnj.) 

T uren er tænkt for DSR's unge roere . men de mange. der 
holder sig unge ved roningen, rej!nes med hertil: na\'nli~ er der 
brug for styrmænd, der har pro\'e t lidt af hvert romæssigr, da 
turen stiller sturre krav til stvrlllunden. end den normale til 
Lnngclincfyret. . 

Herat f(llger: De erfarne styrmænd. der har lyst iii :H lære 
den unge del Ilf DSR :tt kende (jf. udtalte IJn~ker pil general
forsamlingen) bedes melde sig til rochcfernc (Ry. 48 en. kl. 18 
eller prh ut). 

Det vitr onskeligt. om de uvrige dclta~ere ville tegne sig på 
de i btidchallen ophængte lister, for at vi k'1I1 fa cl o\'erblik 
ove r dclta~ernnttlllet. 

Vel modt i klubben den 15. maj kl. ().Oll. 
.11 00 ,II 

Skodsborgturen 
Traditioncn tro afholder D. F. f. R. atter i ar en fLcllc::.tur til 

Skodsborg Kr. Himmelfartsdag, torsdag d. 26. maj. 
l""edlemmer. der kunne ullske ;.lt deltuge, Illil tegne :-jiU pIl 

listerne. som vil blive ophæn~t i badehIlllen. Iler vil oj:!:~a nlN · 
mere meddelelse om slIuuid m. m. frcmkomme. 

Som mange sikkert ,·cd. gnres der et stort arbcjde for at 
propag.mdere for DSR. Da det er nnskeligt. at fællesturen til 
Skodsborj:! indgar som et led heri, fo rpligter de uclt.tgcndc 
medlemmer sig til at ro i eskadre. Styrmændene for de respekT 
ti\'c ba.de ma derfor mode til en pa opslagene nærmere fas!snt 
tid for ilt fu en kort instruktion om turens forløb. 

Et ttrrongcmcnt specielt for klloincr; men alle er velkomne! 

Skabskort 
Der er nft Olll ... kabene. S11 mIlO ma. forny sit lejemal snarest. 

Skabene kun kun reserveres til 15. maj. Efter denne duto risi 
kerer man at "k'lhet blher brudt op o~ lejct ud til andre! 

Lcjemalet kun fornyes pa kontoret eller i kukkenet. 

Avispostnummeret 
FOflmledigct af forcsporgsler. skal vi oply~e, at det tltl, der 

påtrykkes medlemsbladet samtidig mell adressen. ikke er "ell 
kommendes medlemsnummer. men DSR's lobenummer hos 
Avispostkontoret. - .\1.cdlemsnummeret star pli medlemskor
tet. som tilsendes hver enkelt !;ltmmen med arbogen. 

~n"n ... CROME &GOLDSCHMIDT 

~r'UKI 

I 



Håndbold på begge sider sundet! 
Sæsonen blev indledt med en pokalturnering. Vi deltog med 

vort I. hold. der vandt den forste kamp 5--3 over ,.Skjold", 
I den næste kamp blev vi slået 9-5 af "Cctra" og misteue 
dermed retten til at fortsætte. 

Eft(~r pokalturneringen fulgte mesterskabstuTOcringcn. i hvil
ken VI deltog med vort 1. og 2. hold i turneringens b-række. 

Resultaterne blev Points 
I. hold: DSR-Lokc 7-J 2 

II. hold: 

DSR-Kloverbl.d 2-8 O 
DSR-Ordrup 12-8 2 
DSR-Kathrincdahl 8--0 2 
DSR-Skjold 11 - 3 2 
DSR-A. H. K. 4-5 O 
DSR-Heimdul ()-9 O 

I. holdet blev nr. 4 i 
DSR- Ordrup 
DSR-Skjold 
DSR-A. H.K. 
DSR-Kloverblad 
DSR- Ilcimdal 

b-rækken. 
&-4 
5-4 
9- 6 
2-1 
+-8 

II. holdet bic\" nr. 3 i rækken. 

8 

2 
2 
2 
II 
() 

DSR's sejrende hold i ,\\:.lImo. S.\LLOV foto 
Derefter fulgte de to \'cnskabskampc med ,\lnlm() Rodd

klubb. Den fors te fandt sted i Kbh. 20. februar d. a. Vi lcd ct 
meget stort nederlag ]la 18-4. men fik revanche i .\\almu d. 
20. marts d. u .. hvor \'i \'andt 13-9. Kampene bIc" begge spil
let over 2 25 minutter O!! med udskiftningskætlc. 

Sæsonen blev afsluttet d. 24. april med en cupturnering mel
lem roklubberne i Kbh. Der var anmeldt to hold fra DSR. 

II. J. 

Medlemsforhold i DSR 
Udmeldte med lemmer: 1009: Robert Dam. 1206: Helge \Vor

ning. 1526: Kjell Indreberg. 813: J lolgcr N. Knudsen. 1204: 
John Knox. 1145: John Jessen. 1101: Jørgen Djurhuus. 503: 
AJ!ncr Ncimann Sorcnscn. 

Overø:4et fra aktivt til passivt medlemsskab: 374 : Borge 
Kjærulif "nudsen. 348: Borge Schneidcr. 318: Orla Teglers. 

RO CHEFERNE MEDDELER 

A Her i ar ma vi indskærpe scultcrrocre. at der foruden navn 
()~sa skal stn medlemsnummer i scullerprotokollen 

Dctte udelades i alt for milnge tilfælde. og der vil nu blive 
slredet ind overfor roerc som fortstlt und Inder at sætte med
lemsnummcret bag ved navnet i protokollen. 

k. c. 

Langtursrochefen 
henviser til sidste nummer of "OM " og erindrer om ansognings
blanketterne til langture. - Blanketterne ma udfyldes Sil tyde
ligt og korrekt som muligt. 

Glemte sager, 
der er fundet og afleveret, kan afhentes i klubben. 

KAPRONiNGEN 
D. 19. april flyttede vi i Sydhavnen. Arbejdet !:pr stut. og 

programmet for sommerens kampe kan nu lægges. 

Københavnskredsen: "'aproning på Bagsværd se) Iordag d. I J. 
og søndag d. 12. juni. 

Fynskredsen: Kaproning på Odense konnI 19. juni. 
Hagarregattaen: 18. og 19. juni, Stockholm. 
Sydjysk-kreds: 26. juni på Haderslev d~tm. 
Guldborgsund: 26. juni. 
Sorø: 3. juli. 
Viborg: 3. juli. 
International : Bags\'ærd so lurdng d. 16. og sondng d. 17. juli. 
Danmarksmesterskaber : Brabrand so 14. august. 
Efter4rskaproning: Bagsværd so 4. september. 
Skandinaviske Studenter mesterskaber i Helsingfors. 

Studenter. der vil gå i træning må mode efter aftale pli 
HEllerup 1515 i Svanemullebugten. Bliver arbejdet passet og 

de forstc kaproninger viser fremgang. vil videre perspektiv 
blive meddelt. 

Axel Mathiesen. 

Erik Kiersgaard 
Livjægergode 23 - Øbro 5152 



Bestyrelsen = . 
Pormand: Grosserer Gudmund Schack, Vesterbrogade 2 D. K. 

Tlf. C. 6644. 
Formand for Kaproningsudvalget: Læge Axel j\1uthiescn, Ahl

manns nll6 7, I. Hellerup. Tlf. Hellerup 1515. 
Materialforvalter: Civilingenior J. Normnn-I lansen. Hæ.rens 

Vaabena"enal. Amager boulevard 8. S. Tlf. 16140 (k!. 10·16). 
Kasserer: Fabrikant Bjorn Maller, Bredgade 47, 4. K. Tlf. 

Byen 8363. 
Sekretær: Overassistent. cand. polit. Ejvind Sieverts, Dr. 

Abildgaards alle 9. I. V. Tlf. Nora 1869 x. (10·16: C. 608). 
Rochcfc r: If. M. Mollcr, Ahlefeldtsgade 18 A. 3. K. Tlf. C. 

8668. 
Kaj Christensen. SogArds alle I. 2. h .. Gentofte. 
Stud. mag. Povl Marstal, Ronnings\'cj 6. 3. NV. TIL Tags 

4966 v. 

Stud. polyt. J. C. Madsen, Ndr. Frihavnsgade %. 3. D. Tlf. 
C. 3548 . 

lJden særligt mandat: Læge Ole Sccher. Herm. Triersplads 4, V. 

Kaproningsudvalget: 
Læge Axel j\\athicscn, Ahlmanns alle 7, l. Hellerup. Tlf. 

Ilel!. 1515. 
Assurundor Erik S. Kicrsgnard, Livjægcrgade 23, O. TIL Obro 

5152. 
Assistent H. Luders Nielsen, Vcsterbrogllde 15. 3. V. Tlf. 

C. 16830, lok. IO (k!. 9-16). 

Inspcktor: Korpsofficiant C. A. jcllc. :\'jalsgndc 59. S. Tlf. 
Amager 3272 v. 

SKKSEKTKON 
Alle Medlemmer af DSR kan bli ve Medlemmer af Skisektionen ved at indbetale 1 Aars Kontingent, 5 Kr. 

p Da Postkonto 68344, DSR.s Skisektion, Kassere ren, J ul ius Valentinersvej 36, F. 

Det GÅR igen!! 
Længe hor vi gaet rundt og folt en knugende stilstHlH1 i 

sektionens liv - det hur yæret som med roklubben vor 
virksomhed var præl!et Hf træghed, intet ville rigtigt hl!:1ge. 
• \\en nu! ! 1)et er begyndt at ga opnd igen. vi finder genklan~ 
hos yore aktive og der er tilslutning til arrungementerne. Vi 
har sa~ur \-æret den stn::rkc~t anmeldende klub fra Kubenhavn 
i dette furur. Og det er yderligere et ~Iædeligt tegn, ut til 
mcldelserne hovedsagelig skriver sig Ira begynder ug B · klus~ 
serne: der er virkelig et grundlag at arbejde videre po.. 

Der nlr god tilslutnin$! til et lob i I hlreskoven og i nutlubet 
i Tokkekob blev S\'end :'\:ielscn nr. -I I A-klassen. Erik Jor~ 
gensen nr. 7 i U. Rindun~. Osborn og Ponsainll gjorde cn 
god indsnts. 

Vi v.lr Il) deltagere i orienterin~swcekcndcn til S(}derasen. 
Flere III de nye tolk mudte her tor lorste gang !)n.'llsk terræn. 
nar det er bedst: "klovn hulhlr" med sine dvbt nedskarne 
kllJftcr kun nok indgyde en dUllsk orienterer r~sJlckt. 

Oa den JO. Ilpril hnvde vi 13 mand med i I\.IF\ lub \'cd 
Haslc\'. Iler sikrede Snnd 'ielsen og Gunnar .\\. HllJlSCIl sig 
forblin:n placeringer: Erik Jurgensen og llocg Rasmussen 
scorede uprykningsplaceringer: Ingrid Krarup vandt dame-B. 

Stl kum pasken med brunende sol i Casehuset - og med 
rivende IIkti\"itet pu alle felter. Væggene blev mulet ; spurene 
efter en nok ulveunger, der havde demonstreret mllnglendc 
hyitckultur sClIldugen for. blev Sa vidt muligt fjernet: vinte~ 
rens knækkede yinducshospcr hle\' erstattet med nye og taget 
blcv tjæret. Anden paskcdug afholdt \'i tlben point~oril'ntcring 
med 75 dclt~lgere - over et omrade, der omfuttede Ra\'llsholt, 
Sonderskov og Tokkekob Hegn. helt op til Kirkclte. Det var 
med poster nt den gamle slags og med en unmcldclsesld~ift. 
der burde danne skole. Det kostede I (een) kronc. Og su gav 
det overskud! 

Ove Krarup vandt B·klassen med 5.15 r)()ints (Ivan :\'ielsen 
fra KVIK synes at htlvC storc fremtilbmuligheder: hun \'Hndt 
A-klassen med 590 points efter en rundtur i hele uet stOre 
lobsterræn. og junioren Nicis G. r-..-ielsen fra KVIK skabte 
ogsa sensation ved at vinde sin klasse med 505 points - til ~ 
strækkelig til ut sikrc en trediepluds i den samlede k()llkur~ 
renee). Ingrid Krarup bic v nr. 2 efter Kornu Hneg RIIsmussen 
- det viste en dtert.clling :lf kontrollisterne. 

Endelig kom PALO's lub i Svcrige. Også til dcttc lub var 
vi topanmclder med ialt 15 mand. Lobet talte ialt 183 dcl~ 
tagere trods den forholdsvis bngc rejse til startstedet. _Det 
viser bedst. hvor stor pris de danske ?rienterer.c srutte.r J,a at 
lobc i svensk terræn. Det er forøvngt en milepæl I IInsk 
historie. dette lob. For dct er forste gang der afholdes dansk 
b 'alifikationslob pn svensk grund - altsa en ren dansk kon· 
kurrcncl' uden svensk dcltagelse. Og så slap PALO endda 

slcrdcles nemt til arnmgementet. idct vor gamle oricntcrmgs· 
ven Iru J-1iilsingborg. Thor Forslund. stod for selve bunelæg 
ningen og orienteringsklubben ORICO stillede nile kontrol 
Janterne. IlerIra kom kun startere og miiloffichlls. Ellers vl\r 
det hele ordnet med CII masse skriveri i den sidste mIlIled . 

I det helt ideelle Inbsvejr blev Knud Jensen. KIF. nr. l i 
hcrre-A i den fille tid 1.36.28 og holdet gik til KS. I herre -B 
hlev lI1leg Rasnlus<.;en nr. 3 i 1.48.36 og vi besatte andenplud 
Sl'n i holdkonkurrencen cfter fiF; tiderne her : S.51.11l og 
(>.111.05. 

tube t fik be~og af Sven<.;kil Oricntcringsfiirbundets ord· 
fcinultlc. ,\\ulcolm -'\urray - oU \'Ilr helt igennelll en stor 
succes. 

Staretorienteringen dl.'n I. lllaJ mil vente pli omtale til 111l: " 

sle nummer. 

DE går igen 
Sk(l'bnens \'eje er uransugclige og ubarmhjertige. '\'etop 

som vi i styrelsen .!o.kulle til at ghcde os over den Iremgang 
som arbejdet har skabt ---: Of.! over de muligheder . .som sek 
tionen shlr overfor. synes det som om de nuværende .Irbejds 
kræfter Illa afluses 111 nye. Formunden. Erik Jørgensen. med 
delcr. at hun skal rejse til L'SA med efterårsstcsunclls bCllyn ~ 
<.leise - og red. <.;kal bogstu\'c1ig lægges pa is fra bCJ!yndel'ien 
:lf Illaj. på Grnnland. Den eneste furhabcntlijl standhaftige er 
ku<.;sercren, Rej!Jlnr Jen~en: men det er jo faktisk ogsa den 
\"igtillstl' . I disse lhlge gor vi krnft(lnstrcn~c1ser for ut finde 
en Insninll pli miseren -- oS! er der nogen af hcserne. som hllr 
en ide. appellerer \"j hermed til dem om hjll!lp. King til Erik 
Jurgensen pil C. 101J2. han kan forkbrc h\"ad det drejer sig 0111 . 

DSR's ski sektions styrelse 
Erik Jorgensen. Mimersgade 113. C. 10232 og TA 2889 \'. 

Regnur Jensen. Julius Valentinersvcj 30. F. FAsIln 201. 

Jesper I h 'en. Blidahpark 26, IIelIerup. ilE 6862 bedst fredllg 

aften. 

Ansvarshavende redaktør: H. M. Moller, Ahlefeldtsgade 18 A. K. - Redaktor for Skisektionen: Jesper Ih·cn. 
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ROKLU B V POLYTEKNISK ROKLUB 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS OFFICIELLE MEDDELELSER 

17. ÅRGANG JUNI 19~9 NUMMER 6 

d~n 19 IJ. • • ,unt 
l ar er det tanken at fejre klubhens fods : lsdag ved en rigtig fest. Det nye fe,tudvalg har 

lagt sig ge\'aldigt i selen. og vi opfordrer alle lncolcmmcrnc til at komme ned og \'ære med til 

at hylde lodsclsdagsbarnct! 

Tog damerne med, for der bliver dnns og - pa linie med tidens and - tipstjeneste for 

,kt svage kon. - Traditionen tro bliver der nemlig afholdt PRÆSENTATIONSROl\:ING FOR 

I(ANINERNE. hvilket begynder kl. 19.00 og forventes at være afsluttet i luhet af en time. Tip

ningen kommer til at forega under kyndig It'delse af en rocheL 

Ovrigc enkeltheder arrangementet vedrorende vil frcmga af plakaterne. som sættes op i 

hadehallen. - Billetter kan kohes pu kontoret og i kokkcl1ct fra tirsdag den i. juni. - Slnorrc· 

brod hestilles pa [{)'vang 48., senest torsdag d. 9. 

Kaninerne har gratis adgang ol! vil iovrigt hore nærmere tra deres instruktor. 

Fødselsdagsfesten er for alle medlemmerne 

Amager rundt! - Pinsetur 
Nu stunder hojs()nllneren til. - Naturen har endnu en ~nng 

klædt sig i sin lyse dragt. pli trods af mennesket. der så 
ofte tramper hen o\'er dc smukkeste sma træk under sin 
sngen dtcr .. n"turens idyl". 

;\len, 111UH er jo mærkelig. og vi lutr \';:;t alle trangen til Ilt 
J.!ti for vi kan kruvle. - Se blot: der er folk. der h~tr rcji,t 
meget i udltmdet; de finder rundt i London, Pnris. Bruxelles 
si nemt som en nnden finder ned til bageren. \\cn sil!cr man 
.. Hvad mencr du om torvet i A~rosk(Jbing'~" , 511 stur de dcr. 
oftest uden andet svnr end: ... -Eroskobing·? På min sidste 
rejse til Amsterd:lln, der S3 jcg et ton .. .... Fr det ikke 
lidt skævt'? 

Der er sikkert folk i DSR, der har roet langture i 1'\orgc 
eller Sveri,:!c. - ,\\cn hur de været Ama~er rundt? Ja, jll, 
smil kun, men kltll man som studenterroer i hobenh3.\'n ikke 
have lyst til netop den tur? ,\\on ikke man ofte har tænkt: 
.. Ilvordan ser der ud baJ! Refshaleoen'?" - For de unge, der 
vil kravle forst og for de gamle. der tager kravle 'J!11 i om· 
vendt orden arrangeres 

2-dages pinsetur Amager rundt. 

Ilvis De i [orste ojeblik tænkte: .. Jeg gider ikke", SIl er 
grunden dcn simple, ut Dc ikke hnr gennemtænkt ideen. 

Praktiske o pl ysninger: 
Tidspunkt : S"ndag den 5. og mandag den 6. juni 1949, (Pin 

sen). Start Sondng kL 10,00. Iljemkomst: ,\\un dag eftermiddag. 

Lejr: Der overnattes i klubbens telte ca, 200 m nord for 
luftfyret ved sydvest pynten. (1:100000, mellem Kikkesten og 
Kalvebod Iloj). 

Proviant: Der medbringes: Smorrebrod til tre måltider. te, 
sukker og smnr til eget forbrug. 

Sumlag: Frokost, aftensmad. (Suppleret med vllrme polser 
0i! te). - ~\andag: Friskt morgenbrud fru bageren i St. Mag
leby og te. Frokost. 

Pris: t\\egct beskeden. Fr afhængig af deltagerantallet. men 
anslås lose/igt til ca. 2 kr. (Exclusive lommepenge). 

Ting af interesse: Rcfshuleoen bagfra. Pro\,estenen, Luft· 
havnen, Drage;r med fortet. Kongelunden frn soen. det ind
<.hcmmede areal o~ slusen, 

Selvfølgeligheder: En ' Iangturs g\æder. 

T i I m e I d i n g: Listen i budehallen, 
.\\ -2. 

Kun for medlemmer! 
Opmærksomheden henledes pu, nt kun medlemmer har ad· 

gung til lcrrussernc vest for glllsskicrmcne. Det samme gælder 
gnl:sphcnen mod syd. Gæster henvises til terrasserne ost 
for skærmene og den nordlige plæne. 



Sydhavnen 
Ocr ros meget i havnen, men luren i,!år sjældent længere 

end tilOSR's klubhus i Sydhuvnen, hvis den endda J!0r det. 
Den fol gen de tu r er tænkt. som cn hel-dags ekspedition tit 

de uudforskede områder uf hnvnen syd for Langcbro, Sporgs
malet om, hvad der skjuler sig bag den næste mole. loses ved 
a t man scr efter. 

T uren afholdes Sondag den 19. J un i 1949 

med start fra klubben kJ. 10,00. IIjcmkomst hen ad eftermid
dagen. Den medbragte frokost indtages ved klubhuset i Syd
havnen og eftermiddagskaffen ps verandaen efter hjemkom
slen. - .\\30 tegner sig p listerne j bddchollen. 

Turen giver bl. ll. lejlighed til at se Gasv1crkshovnen, Tom
mergrnvcn, Frederiksholms havn, Teglholms kanal, Teglværks
havn og slusen. 

M- I. 

Kammeratskabsmatcher 
liver tirsdag i juni måned vil der i klubben blive afholdt 

kammcratskabsmntchcr. 
Man samles i bAdehnllcn den pågældende dag kl. 19.15 

omklædt. - Iloldene sammensættes ved lodtrækning, og der 
gives points i den rrekkcfolgc badene passerer mnllinicn, rro 
10 og nedefter. Den, der, nar serien er slut. har opnået flest 
points. har vundet. - Ocr udsættes en 1. og en 2. præmie. 

Dette arrangement forener tilfældighed og færdighed. så 
alle knn være med. - Præmierne uddeles ved en hyggelig 
eftersnak på verandaen d. 28. 

RocheFerne. 

Afskrækkende exempel! 
En af vore toere, hvis mandskab den 8. maj var ude for 

forsle Itaog i ar. undervurderede deres egne kræfter og tog 
på kanaltur. Pil hjemturen blæste det sd hårdt op, nt de ikke 
kunne forcere nåleøjet og mAtte slæbes hjem af en motorblId. 
med buden halv fuld af vond. -

Alle - og specielt Kaninerne - bor altså huske pil. at de 
først pil sæsonen ikke mil begive sig på for lange ture, nAr 
vind og so er ugunstige. og frem for alt altid huske pil deres 
ansvar ovcr for sig selv og klubben. 

A. 

Hurra! 
Det meddeles. at .,Alumnerne" fru I':ordisk .... olleS!ium har 

afholdt en fest pu Bagsværd upavillon. - Opmærksomhcden 
henledes på. at restauranten er aben. o~ prlscrne billige: rig
tigt et stcd for <jtudenter og sportsfolk. nur de skal i skoven. 

Håndbold på begge sider sundet 
Efter at roklubbens - nit for fa - hund boldspillere vin

teren igennem havde fors VII ret D. S. R.'s farver med skiftende 
held, fandt "i det naturligt ut slutte af med lidt nordisk sam
arbejde og etablerede I dcn hensigt kontakt med ... \\::tlmo 

~ <lubbens 
rotøj 
fus hos 

~Ul ~Ohn 
Silkeg_de 11 • Tlf. 3082 

Rocld .... Iubb ... Efter nogen tc,ven, som viste sig at være ganske 
ubegrundet. indvilgede svenskerne i at spille en kamp sondag 
den 20. februar her i byen, vi en returkamp SODdag den 20. 
marts i ~\\almo. 

Svenskerne ankom son d ag morgen ca. kJ. SI'!,! til hoved
banegården. hvor ct par morgenduelige folk, der alligevel ikke 
kunne nå hjem efter nattens sold, tog sig kærligt af dem og 
agerede turistforerc for dem. indtil kampen skulle finde sted. 

KJ. J 1,00 begyndte denne i Otto Monsted lIaIlen. d. v, s. 
svenskcnle begyndte og holdt kun op, fordi det vur halvtid. 
Stillingen pu dette tidspunkt 6-2 i svensk favor, ~alt nok 
men endnu ikke katnstrofalt. 

I 2. halvleg tog imidlertid svcnskerne bolden I en noget 
anden hund og affyrede med korte mellemrum en serie Iang~ 
skud, der. trods Il ennings elegante krumspring fonm nettet. 
til stadighed smuttede ind () \' C r og under ham. Vort l.lI1grcb 
forte en Jl13n~ oU skudlos til\"lcrclse rundt omkring pa h:lIlcn 
- kun Kuben forsogte at efterligne svenskernes langskud. 
ellers fik vi ikke rort bolden meget resten af kampen. Resul~ 
tatet ni alt dette blevet frygteligt nederlag for D.S.R. -
det stnrste i vor historie - kort sugt: svensk sejr 18-"t. 

Efter kllmpcn vur vi værter ved en enkel frokost i A. B.'s 
lokaler. hvor vi hyggede os et par timer. indtil nogle af sven
skerne skulle hjem eller pa private visitter. Kesten gik under 
kyndig vejledning pa tourne i byens b:lr'cr og spisehuse, hvor~ 
dter en af svenskerne - Lenntlrt -, efter at have filet pud 
sct sine sko hos skopudscren pii Radhuspladsen. forsv:1Ildt 
sporlust. Dc Ilvriue tog med bolden hjem kJ. 22, og den for
s\'undnc Lennart blev dagen efter fundet i god behold i Nal
mnhudell. VClrt bcsog i ,\\almo en muned cher vor stort set 
meget lit.! svenskernes hos os, undtagen - heldigvis - resul· 
tutet af kampcn. 

Inden kampen bcslIJ.(te vi svenskernes klubhus. der vur net 
uden at være pralende. Der lagde vi mærke til en specielt 
byg~et, hredbuget træningsbnd bere~net til S mlllld. bænket 
side om side med InngskibsJ!angplankc til in~trukturen plus 
pinds til en styrmand agter. Den trå.dte i stedet for det m:.lI\g 
lende robassin. 

Vort indbyrdes revanche-oPRor fllndt sted kJ. 1-1,30 i ten
nishallen ved .• Stad-Thentren"'. Da vi jo vor pli. fremmed jord. 
havde vi - sri vidt forfatteren til denne artikel kan ~rindre -
for furste gang formummet os i klubbens reglementerede 
trojer med do. vuhenskjold. hvilket pyntede svært pu hold et. 
Dette gjorde mIlske. at vi lettere fandt hinanden på den for
holdsvis lille b~lIle. og derved gav vort spil lidt of den rette 
flugt 0f fart. Ved encrgisk opdækning af de farligste sven· 
skere. ykkedes det os at ha\'c foringen efter l. halvleg med 
5-4. Den sidste del af knmpen gik endnu bedre, ol! særlig 
gjorde den noget tilfældigt snmmcnsnttc udskiftningsklcde sig 
fordelagtigt bemlcrket ved at brinf.!c os 4 mul foran, et for
sprinj! som vi holdt kampen ud. Facit blev 13-9 til os. ot.! 
vi havde sllledcs bragt balance i det interskandinaviskc OPlt0r. 

RI!. 

ROCHEFERNE MEDDELER 

Da de t ikke er gAet helt op for alle medlemmer. scr yi os 
nodsaget til nt (.!orc opmærhom pu. ~tt OSR's rl~~lemcnt kræ
\·er. ot der er to mand om ut bære en seulll'r. 

Goethe siger et sted: .. Gruu. teurer Frcund. ist nile Theoric. 
nur grun des Lebens goldner Rnum." 

,\\en. teorien bliver ofte en gren Bf li\'cts gyldne træ. -
Denne lange indledning alene pa grund af folgende: 

~n"n,. 
CROME &GOlDSCHMIDT 

""UKI 



Gentagne gange hllr man erfaret. ~lt dct er en bydcnde nod· 
vcndighed, at der i teorien til styrmundsprovcn krlC"cs lært 
folRcnde signaler: 

Ecn kort tone: Jeg drejer til styrbord. 
To korte toner: Jeg drejer til bagbord. 
Tre korte toncr: Jcg bakker. 
Een lung tone: Advarsel. 

Efter kanaltu re n fristes man til at smile overbærcnde af sig 
sclv, fordi man i et øjcbliks enfoldighed pu gCJlcralforsamlin· 
gen kunnc få sig selv til at tro. at ældrc medlemmers inter· 
eS!ic for yngre ,'il1c i1ff"de undet end ord. q 

.. Til roning klar over det hele -" 

.. Ro væk - men smat!" 
Jo. den vellykkede Ka naltur søndag den 15. maj var en 

styrmandstur. det var de behcro;kede hC!itckræfters tur. Pil 
denne sondagmorgen genlutl de smukke kanaler omkring Slots· 
holmen og Christianshavn uf styrmænds klore og distinkte 
kommandorab uden hvilke de IO både med deres mandskab 
ikkc var blevet fort frelst hjem til klubhuset igen. 

Det er en god ide ul sum le kilnincrne til netop sådan en 
tur. dc får virkclig bcvi& fur. at al det de lærer til instruk
tionen um behandlingen IIf deres are oR de forskellige kom 
mnndoer ikke er noget emsige instruktorer uden grund fylder 
pil deres myge kaniner; det er alt sammen noget. der kun være 
hurdt brug for at vide, 

Kaninerne gjorde 0lIsa den erfaring. som selv g'lmle roere 
kan gene gang pa gang, at det er nu forbluffende. når man hM 
helliget hele sin opmærksomhed om at klarc den rodc boje 
der til styrbord. hvor hurtigt og o\'crnaskende man pludselig 
kan befinde sig lige under !itæ\'nen po. den forankrede yacht, 
der syntes et godt stykke til bagbord. 

Selve sceneriet pli en k~lIlaltur er nOf!t::t helt for sig sclv. 
Sol elIer ikke sol, der er bade htrver og linier langs bolværkene. 
Det er en ikke uvæsentlig del af det gl.tmle histuriske Koben· 
havn. vi passerer: billedet skifter fra ojeblik til ojeblik fra 
den travle havn til den stille. hengemte idyl i den afsides 
kanal. 

Der den fordums pntricierejendom. og fil minutter senere 
det travle værft; der arhundred gammel kobmandsskab. her 
dllgens kamp for stærk v:tlutll. 

- Du fire, hvad er det for en gul bygning? 

- Nå - det er Sokvæsturen. 
Se engang. hvor h"jt .. Jyllnnd"s master rager op over 

det 5· etages hus b~lgved. 
Su er der broerne, hvem tænker ikke pd. hvad der gav 

Sto rmbroen dens nnvn? Ol! hvem bliver ikke forstemt ved 
.It konst:ltcre. hyor slet den sktJnnc ,\\armorbro bliver holdt 
i stam!. 

Ilortes ikke redaktorens ~Smat skrivning", kunne endnu 
mere berettes om pakhuse og tarnc set fra nye vinkler o~ 
med anden forgrund end kendt fra postkortene, men nu blot 
et kompliment for initinti\'ct og den behtcndige ledelse af 
turen. Sri.dnn et par arnlll"ementer hver [orsæson vil hjælpe 
til at knytte kaninerne bade til rospOrten ol! til klubben. 

E n l k k e - K n n i n, 

Fra forpladsen I Denne rubrik skal være tumleplads for med
lemmerne. Her skal meningerne brydes og hverdagens smil 
~lirntc . Alle er velkomne til her at servere en morsom ople
Hlse. at fremsætte et forslal! e ller en ide o. s. \'. - ~\en for 
at sikre. at indJægene virkeli~ opfylder de krav. man ma 
stiIIc til en Midnn polemik, opretter vi en underafdeling af 
rubrikken, der skal hedde K vlcrulnnthjornct. - Pas pu ikke at 
komme i den: det er værre end nt hu"ne i papirkurven. 

KAPR O NKN GEN 

.'IR. BARRY 

l har sikkert set ham alle
sammen. manden, der !lil r 
nede i klubben oU siger 
ingen ting. - .\.-led sin flnue 
hat, den uulc stok og Jen 
buede nlese stlir han i en 
af po rtene Iii budchIlllen oi! 
kikker ud over \'I.mdet, Su 
indånder hun i ct drag den 
friske s"luh og gar ned til 
motorbudcn for at sejle til 
Sydhn,'nen . 

. Jo. mr. Barry kender vi 
alle. og ,' i vcd, ut det kun 
er tilsvnc1ndende. at han er 
tavs. Længe har man ikke 
talt med hum, for mun mær 
kcr, a t hlln er en manu, der 
i ordcts e~entlige forstand 
har knyttet hele sit liv til 
kapronin~en. Lad us pfO\'e 
M henvende os tIl hum : 

l-Ial10, .\\r. Barry! 
Oh, ho\\' do vou do? 
How many ycars hu\'c you been connceted with rowing

sport, Mr. Barry'? 
- Evcr since I WHS It little boy. When six ycars of age I 

cOllld ro w, at scycn years I was stcering in races. So il is 
over sixty years that l hnve been eonnccted with rowiug. 

Ilow many victorics have you won yoursclf? 

.\bout 158 races in al c1usses of boa IS, the distll.nces 
being from 1.000 mters to 8.500 mtcrs. which is the distttnce 
rowcd for the Thnme's Wntcrman's championship. the race 
waS in hal f carvel and hulf clinkcr built boats, the outriJ!ge rs 
wcre made of wood shnped like n birds wing. ve ry difficult 
111 rough wuter. Thcn cume my 5 worlds lind b cnglish ehllln
p:onships, 

.\\y championships were rowcd on tlle Pnrolllnttu river 
.:\u~tralia, the Zambezi rivcr Afriea and the ri ver Thamcs 
Lnndl :n. 

\Yorld record Putncy to ,\'ortlllke i .SOO mtrs. 21 min , 12 secs. 

Erik Kiersgaard 
Livjægergade 23 - Øbra 5152 



- And us n truiner? 
- Mai nzer ruder verein GermIlny. 
Nen ze t i cluh lluclupest, 
tI aIleeher ruder club Germany, 
Helbs ruder club Berlin, club Gcrmuny. 
Also trained two olympic single scullin~ wilmer., 1908-1912. 
Olympic puir oarcd I lcJ1l1s 1928. 
In Amsterdalll, ticted as truincr or couch to thc English ,,, 

tional Rowing Association. This is thc si:'\th ycur I have bccn 
traincr to thc Students Club. 

-:- \Vhnt hus rowin!! lellrncd you llbout life lind men'~ 
Rowing friendships are everlasting more so than in uny 

other sport. 
Rowing br;n~s the best qualites out of the young mun. 

both physicul1y !lnd mo rally. 
"Tht boys" kommer ned og læJtgcr den slanke h1\d på van

det, Huny gllr om bord i moturbaden og de to turtnjcr glider 
ud fra pontonen fur {lt kæmpe i Fællesskab For summe sug: 
dette, Ilt flagstangen derhjemme pu græsplænen skal smykkes 
med en lang række 3f små sejrsvimpler. _ 

Københavnskredsen : Kap roning pu Bags \'ærd su lurdug d. I J. 
og sondag d. 12. juni. 

Fynskredsen: Kaproning pu Odense kanal 19. juni. 
Hag3regaUaen: 18. og 19. juni. Stockholm. 
Sydjysk-kreds: 26. jun i pa Haderslev dnm. 
G uld borgsund : 26. juni. 

Bestyrelsen: 
formand: Grosserer Gudmund Sehnek. Vesterbrogade 2 D. K, 

Tlf. C. 66~~. 

Formand for Kaproningsudvnlget: L1ege Axel Mathiesen, Ahl
manns alle 7, 1. J Icllerup. Tlf. Hellerup 1515. 

.\la teriulforvalter: Ch'i1ingenior J. I\orman-Ilanscn. J lærens 
Vnubennrsenal, Amager boulevard 8. S. Tlf. 161-10 (kl. 10-16). 

Kasserer: fabrik~l1lt Bjørn ,\\uller. Bredgade 4i, ·t K. Tlf. 
Ilyen 8363. 

Sekretær: Overassistent, cnnd. polit, Ejvind Sieycrts. Dr. 
Abildg".rds "ttc 9, I. V. Tlf. :>:ora 181,9 x, (10-11>: C. (08). 

RoehcFcr: 11. j\\, j\\ ullcr. Ahlefeldtsgade 18 A. 3. 1.(. Tclf. 
Bellevue 312. 
Kaj Christensen. Sogårds nile I, 2. h .. Gcntofte. 
Stud. mag. Povl Nnrstal. Ronningsvej 6, 3. NV, Tlf. Tnga 

4966 v. 

Stud. polyt. J, C. ~ladsen, Ndr. Frihavn,gade 96, 3. O, Tlf. 
C. 3548. 

Uden særligt mandut: Læge Ole Secher, lIerm. Triersplads 4, V. 

Kaproningsudvalget: 
Læge Axel Mathiesen, Ahlmanns nile l, 1. Hellerup. Tlf. 

lIelt. 1515. 
Assurandor Erik S. Kiersgaord, Livjægergnde 23, O. Tlf. Obro 

5152. 
Assistent H, Luders I'\'ielsell. Vesterbrogade 15, 3. V. Tlf. 

C. 16 30, lok, IO (kt. 9-16), 

Inspektor: Korpsofficinnt C. A. Sj elle. ~jalsgadc 59, S. Tlf. 
Sundby 8Uh. 

<.C" RoS ~~o SKKSJEKTKON 
Alle Nedlemmer uF t SR kan blive Med lemmer af Skisektionen ved a t indbe tale l A3rs Kontingent. 5 Kr. 

paa Postkonto 68344. lJSR.s Skisektion, Kassereren, J ulius Valen ti ne rs\ej 36, r. 

Siden sidst 
(. r~(l"kturcn ;:; sektionens stof rejst til Gronlilnd for at 
de:tllp.,: , l;codætisk Inst'tut's arbejde med opmaling og kort
lægIlIng Hf landet. Jesper kommer hjem igen til oktober. 
Vi har dclt:lget i to lob. kobenhuvn:;mcsterskl.lbct i stnFetori
entcrin,::t: den I. maj og kredslllntchcll mellem h:obcnhHvn. 
:"\ordjylland og Goteborg den 22 IIl11J 

Stafet-orienteringen 
afholdte., I .,ko\'cnt: <lyd lor I h'MI .. " DI! \ sloJfcr \':tr temme II.'! 
htllgc og knc\'clHlc, og torarHcJtC[ generede en del, idet sulen 
og den nyudsprunt::lle skov sk:thtc mJngc (Fstrnhcrendc f.1f\·C

virkningcl. Starten gik tru Lerbjerg, hvor oasi Ilflosningcn 
fandt sted. I ler vur de r en egen stemning og spænding. sum 
steg cfterhanden som I. m:lnd lod vente længe l'!.! oJ.! l:~ngcrc 
pu si~. Fra Lerbjerg kunne man Fulgc sl:IJ!Cb g,lIlJ.! og sc, 
hvordan nogle hold begyndte fint. tor senere at laide lungt 
tilbage, men!; andre langsomt arbejdede sig op, Krcdsmestcr
skabet i herrckl:::tsscn vandtes af Kobenhavns skikluh, som 
havdc sammensat et hold med to sikre folk, danmarksme· 
strene Olaf Andersen og Vnldcmar Duhll. I loldcts 3. mand. 
Knud Ro landsen, lob forst, men trod., hans svage indledning 
sikrede de to andre ho ldets sejr. I Dameklassen vllndt et hold 
Fra KIr bestående af Kare n Hisboe. Grete Andcr'iell 'og Mnr· 
gat Sllnd. Sektionen havde 15 mand med. og der var enert!i 
over sektionens tolk. Selv Voi~t var i topform (Voigt's). End
!lu da han forlod Lerbjerg lu han som en - vundret - streg 
l luften (denne beskrivelse vil go re det muliRt selv ror læserI!, 
der ikke kend er Voigt, at forsta , hvo r gode kort \'i havde 
på hånden. Alligevel gik det ikke så J!odt. Sknl vi nujes med 
at konstatere, at \'agn ,\ \uller-Jesper Ilven-Ovc K.rarup var 
sektionens bedste hold. 

Kre dsmatchen 
Kubenhuvn-:"<ordjyll:lIld- Giiteborg Foregik i skovene nord 
For Alborg. Posterne \'ur godt åbne og unbmgt pa bukketoppe. 
1O-l11llnd ... holdkonkurrencen "undtes af svenskerne, mens Kn 
benhavll sholJet blev nr. 2. Fra sektionen dcltog Svend Nielsen 
og Gunnar Ilunsen. Svcnd ~iclsen blc\' nr, 6. 

Gåsehytten 
er ud~cit.'t indril Ill'dtcn af uugust 

P å gensyn 
til cFter:lret. Vi vil i aUt:!l'st- eller september-nummeret bringe 
en oversigt UHr p!ttnCr,l! lor dtera.rssæsoncn. 

DSR' s skisektions styrelse 
Erik Jorgellscn, Mimcrsgude 113. C. 10231 og TA 2889 v. 

Regnar Jensen. Julius Valentinersvej .36, F. FAsan 201. 

Jespe r lIven. Blil/ahpark 26. Hellerup. ilE 6862 bedst fredag 

aften. 

An'iVarshavende redtlktor: II. M. Moller, Ahlefeldtsgade 18 A . K. Skisckhlllcn' H .. \ll1elung. 
n ..... ~. "' ..... ~"'" ..... 
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- -- AKADE M I S K ROKLU B V POLYTEKNISK ROKLUB 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS OFFICIELLE MEDDELELSER 

17. ÅRGANG JULI 1949 NUMMER 7 

aHt~det c$ul!ftl!ice! 
Søndag den JO. juli kJ. 9,00 starter en tur fra klubhuset. Der oplyses ikke mere pa forh'nd. end 

at del1 foregår i fireAres inriggere og ko mmer til at strække sig over ca. 20 km. - Ilvad den ellers 

kommer til at byde på vil forst blive opklaret, når styrmændene åbner de forseglede ordrer, som 

uddeles lige inden starten. 

Turen ventes at kunne afsluttes ved en kop kaffe på verandaen kJ. ca. 16. - i\'odet på veran

daen er obligatorisk, idet der her vil blive lejlighed til at afregne med den roeheF. som leder turen 

og lægger penge ud undervejs. Belobet bliver under alle omstændigheder meget ringe. 

Man må tegne sig på den i bådehallen ophængte liste. og kun roere på fuldtallige hold kan for

vente at komme med . 

. \Iod præcis - og husk endelig madpakken. 

Pas pa! - Der er en præmie i luften . 

Skodsborgturen 26. maj 1949 
Roningen har traditioner, mange - og traclitions

dagene ser mange medlemmer med forventning hen til 
lang tid i forvejen. En af de mange er Skodsborgturen 
Kristi Ilimmelfartsdag. - Om morgenen på Kristi Ilim
melfartsdag i år kikkede mange ansigter spændt ud over 
Dresund fra klubhusets terrasse og fra pladsen foran . 
.. Ilalder vejret", var det stadig gentagne sporgsmål. 
"Bare det holder tort", var de forstandiges svar - og 
det holdt tort. - Båd efter båd gled ud fra pontonen. I 
mange år havde en del medlemmer med en vis bcun~ 
dring og et stænk misundelse set på Skovshoveds smuk
ke eskadre, og i år skulle deres dram måske gå i opfyl
delse: En DSR eskadre. Det gjorde den - al mulig ros 
til rochcfcrnc. der havde udnyttet kanalturens erfarin
ger og delt eskadren i 2 grupper: 2-årers og 4-årers - og 
i ovrigt organiseret turen glimrende. Solen fik efterhån
den lidt mere magt, og turen til Skodsborg blev hygge
lig, hurtig og pæn. 

En enkelt båds mandskab kom for sent og roede et 
kvarters tid senere af sted. Yderligere ville uheldet, at 
der ved Hellerup knækkede en åretold. Dette til trods 
indhentede den eskadren ved Klampenborg og indtog 
sin plads. Bravo for manden, der roede alene i den cnc 
side. 

HMM. 

Ved Tårbæk ventede 2-årerne, og i smukt solskin gik 
de 10 både fint det sidste stykke, og instruktorerne 
kunne med glæde vise kaninerne de smukke Skodsborg
pynter fra vandet - noget de fleste ikke havde set for. 
Mange kaniner provcde her forste gang at gå i land på 
strand med ell robåd , og en enkelt opfattede det så
ledes at han skulle passere under båden og komme op 
pa d~n anden side. Da han opdagede, vandet var vådt, 
foretrak han dog straks at komme op igen og prove at 
få fodfæste på bunden af vandet. 

Ol kurUle man i år få i rigeligt mål. og frokosten 
smagte godt efter turens anstrengelser; derimod havde 
idrætslegene ikke stor tilslutning rra OSR's side. Forkla
ring: Sædvanlig studenterugidelighed? 

KI. 16 blev det meddelt, at DSR havde fået præmie 
for smuk eskadreroning, men det eneste tilstedevæ
rende DSR-medlem kunne ikke få den udleveret, "da 
han ikke var i hvidt"!1I 

l lobet af eftermiddagen stak bådene enkeltvis igen 
til sos, og efter et par timers roning nåede de hjem til 
"Svanemøllen" . de sidste først hen på aftenen. For de 
af kaninerne, der ikke for havde prøvet at ro på vand, 
der er i bevægelse, blev hjemturen lidt streng, men de 
fleste måtte indromme, at det er forfriskende at mærke, 
at det er rigtigt vand, man ror i, og ikke i et badekar. 

W. 



Kaninerne til Nivaa ! 
De to week-ends i juli, der falder d. 23.- 201. og d. 

30.-31., vII der være lejlighed for kaninerne til at stifte 
bekendtskab med klubbens dejlige hus i i'\i" •. Vi har 
reserveret huset, og hvis tilslutningen bliver god, vil 
nogle af os komme til at ligge i telte. Når tiden nær
mer sig, vil der komme opslag i badehallen om pris. tid 
m. m. samt en tegningsliste. 

M-l. 

RO CHEFERNE MEDDELER 

Efter diskussionen om rochefcrnc pa generalforsam 
lingen er der nu sket den forbedring, at der er gennem
fort en delvis "uniformering" af roehcferne, s ledes at 
medlemmerne forhåbentlig nu lettere kan skelne roche
rerne fra de ovrigc medlemmer. Uniformen - som alle
rede har været i brug i et stykke tid - består af en hvid 
sweater med pasyet klubmærke, hvorunder står "Ro-
chef", 

• 
Det indskærpes endnu engang. at der kun horer cen 

styrmandspude til hver bild; husk det nu! 

• 
Som hjælp for rocheferne i ferietiden er cand. jur. 

Poul Munk Jensen, Nordisk J(ollegium, telf. 0bro 8823, 
konstitueret som rochcf fra l. juli. 

• 
Som scullerroerne sikkert har bemærket, er dcr sket 

en ændring i klassificeringen af scullerne. Denne bliver 
herefter som folger: 
Scullerklasse I: 

Nymfa, Gamma, Atom (ny båd). 
Scullerklasse II: 

Tuto, Jon. eito. 
Scullerklasse III: 

Uno. Daphne, Alf, Ran, Svip. 
Samtidig er placeringen af scullerne ændret saledes, 

at alle scullerne af klasse 111 ligger i den sydlige end c 
(side) af badehallcn og klasse I o~ II i den nordlige side. 

Endvidere har vi i svavaklassen laet en ny bad "Ro". 
som er af en slankerc og sInukkere type end Svava og 
Svante. Denne båd er beregnet som en ovcr~angstypc 
for de Hdt mere erfarne svava roere, for de indstiller sig 
til scullerret Il/. 

Endelig skal det endnu engang sias fast. at der i scul
lerprotokollen skal sta medlemsnummer ud for 1lI1Vllet. 
Dette synes navnlig de ældre roere at negligere i uhyg 
gelig grad, i stedet 10r at forcg. de yngre medlemmer 
med det beromte, smittende, gode eksempel. 

Det er som bekendt kun tilladt at ro i sculler i een (I) 

~lubbens ® 
~Ul ~Ohn 

rotøj 
rus hOl 

Silkegade 11 • Tlf. 3082 

time ad gangen, ogsa dette lades der i alt for stor grad 
hånt om. 

Det er en sclvfolgc, at ingen ma ro i bude al hojere 
klasse, end dc har rct til. Er der ingen bade hjemme 
af den klasse, må man blive i land eller danne et hold 
til en inrigger. der er .altid brug for en god styrmand. 
og vi har mange friske kaniner. som gerne vil og kan ro. 

Jueunde er kommet tilbage og ma ben) ttes al alle 
med scullerret; men det indskærpes. at dcr alticl skal 
llnvendes styrmand, saledes at besætningen altsa bliver 
pa 3 mand, og der er ingen undtagelser ha denne regel. 

• 
Gig/el. 

\Ian studser, hvad er det for nogct. Jo, det er noget 
nyr. som er besluttet indfort til glæde for de medlem
mer, som uden at være kaproere dog har forelsket sig i 
denne lette. slanke og for Illotionsroere lette hudtype. 

Ilvordan erhverver man nu denne nye rettighed? 
j\\edlcmmer meu outriggerret behover ikke at nære 

bekymring, de har naturligvis ogsa gigret. 
Ellers gælder fulgende: 
\Ian skal have været aktivt medlem i mindst 5 (fem) 

ar og have mindst scullerret 111. Der kan dog i enkelte 
tilfælde dispenseres herfra. 

Rettigheden erhverves ved skriftlig henvendelse til 
rochcferne med alle data, medlemsnummer og rettighe
der pafort . . \\an forpligter sig cen instruktionstur af 
hensyn til den vanskeligere mano\'rcring af denne bad
type. 

Rettigheden gælder kun for gig f i r e r ()~ ikke for gig
otter eller andet Out rigget materiel. 

K. C. 

En langturs glæder! 
Lokket Ilf O. M.s ildnende fanfarer modte 9 i b.dehal

len I. pinsedag kl. IO for at deltage i pinseturen: Amu 
ger rundt. Efter forskellige manipulationer med de for 
IUlnden værende toere fandt man tre anvendelige, og 
der lIojtedes afgang kI. 11. .~Ian nod nu langturens glæ
tilT samt frokost i Kastrup havn og rundcde hen pa 
cItermiddagen Dragor-fortct. I "'orfor ro lan!-!tur i S,'c
rige eller ;"':orge, når mun har Amager-sydkystens skær
~ard'? '\cd megen ~nilde er anbragt sten pu havbunden. 
saledes at man præci!> lar ojc pu dem i det ojeblik, man 
ror forbi dem. hvis man altsa gor det - . :-\ar ens 
hcllH<.:d samtidig med denne nervekrig undergra,'cs uf 
holger, der slllr op ud ryggen o~ driver ned ud maven 
pa cn samt af en stedse mere nagende sult. bliver lan~-

~n"n,. 
C ROME &GO LDSCHM I D T 
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turens ~Iæder, i alt fald rent ojchlikkcli~t, ligesom lidt 
imaginære. 

Omsider naede man målet for den forstc uugsrcjsc, 
og dette var valgt, ujensynligt for ikke at skuffe dem, 
der var tngct med for ;;tt lære at kravle, Sll lcdcs at man 
det sidste par kilometer matte .,sta af" og delvis tra:!kkc, 
delvis bære bådene. 

TurIederen havde i sin excentricitet besluttet. at vi 
skulle si. telte op pa en bar strandbred. prisgivet Koge 
bugts stride sydvestenvind, men ved lokal venlighed fik 
man lov til at benytte en af træer skærmet have til 
Icjrplads. Jeg vil ikke trætte eventuelle I.,.ere med de 
kulinariske nydelser, man indtog her, men kun udtrykke 
min taknemmelighed over, at ingen paclrog sig svære 
indre kvæstelser ved at konsumere den St . . \laglcby
hagers rundstykker. 

Da man igen skulle starte, bar man forst alt grejet ud 
til en .. o" langt ude i Koge Bugt, bar derdter badene 
derud, hvorefter man stuvede og tog af sted. Af inter
esse fra denne del af turen kan næ \' J)($, at alle tre bade 
naede hjem. I hvert fald. 

Efter dette må jC!! af eventyrt rang på forhånd melde 
mig til alle fremtidige pinseture. Dog vil jeg foresla. at 
man næste ar ta~er turen Gronland rundt i stedet for 
l\ mager rundt. 

I 'nlde. 

Fødselsdagsfesten 
,\\andag den 13. juni lob den .rlige lodsebdags- og 

kaninfest af stabelen og - lad os sia det fast med det 
samme - vel lobet. 

Vejrguderne var absolut ikke blide over for soens 
nye ber\'ingere. da de satte fra til deres forste dyst. 
Tykke sweatere dækkede over den i da!o!cns anledning 
storst muligt reglementerede paklædning, da ]1 sam
menhidte kaninhuld sejgt og sikkert roede to gange 
over bassinet for dommernes kritiske blikke og damer
nes do. Saglig kritik og suhjektiv henrykkelse over den 
udvu lgtc fæstnedes pu diverse lapper, u1i~e let for de 
to parter. 

Ved den scnere præmieuddeling lod der skonne Ic"e
ord til arets kanincr. som havde beredt dommerne 
s\'ærc vanskeligheder n:d ensartet, stilfuld og smuk ro
ning. men man var da blevet enige om det hedste bade
hold og de fire bedste arer fra de andre bade. Ligeledes 
hædredes klubbens fortrinlige instruktorer, der In'er fik 
overrakt .. Dansk Studenterroning 1867- 1941", ug arets 
dygtiJ,:!ste instruktor karedes. Blandt de tippende damer 
var der kun cen toh-er, der med smag l'ikr hehag havde 
lundet tn'm til den helt rigtige. I fun modtog da ogsa 
det (orjættende budskab om et par nyloll. formentlig 
med broderet DSR pu knæet, 

~oglc scenevante kunstnere forlvstede os med deres 
kunnen, og det var ikke ueffent: Det var ikke for
skræmte scene-kaniner; med sikkerhed, glimtvis el c
gt1I1CC pncscnteredc de banale og originale værker. Sidst 
o~ bedst et hyldestdigt til fodselaren. Udmærket. Vi 
takker dem for deres initiativ. 

En anden behagelig overraskelse var det , da studen
tcrs~lngcrnc viste sig og gav deres folclscr luft pa ter
rassen. Jo vist er det dejli~t at sta med pi~cn derude i 
måneskin en ko~lendc sommeraften og dromme til 
.,!\lattcn er sa stille", - især når man kan gu ind og 
varme sig ved en samba bagefter. 

Og der blev sambaet, og der blev runddanset og fami
liedanset pli gammeldags maner lige til den lyse - na 
nej - kl. J. Hyggeligt er vist. hvad der bedst dækker 
stemningen. Den kunne være onsket lidt mere morsom, 
men det skyldes udelukkende penge anc ringen og spiri
tus~kattcn og ikke de fortræffelige urrangorer. som i 
enhver henseende har fået alt til at klappe. Vi kan kun 
opfordre dem til at gcnta~e successen ved en anden god 
Icjli!!hed. 

Det svage kon var talmæssigt underlci!nc, men kvali
teten var fin. fin. Til hvad der blev sagt den aften: 
"Ved roning undgitr du konslivets fristelser", kan kun 
tiHojcs: .. Ja. - sidængc du ror," 

Kanin. 

I tilslutning til ovcnstncndc kan nævnes. at resulta
terne af præscntatioll!!troningen ble\'. nt hold præmien 
blev vundet af Wielandts hold, der hestod af .\logens 
Poulsen, Kurt \Iadsen. Svend Romer og Engell-Jensen. 
Enkeltn"landspræmicrnc blev vundet uf Ilouganrd, in
strueret I1f Knud Ilcrsboll; Furre. instrueret af II. .I. 
Jordt o~ Saalbach Andersen og .\\. Drost-Larsen, begge 
instrueret af Ern~t A. Petersen. 

Tipskonkurrencen ble\' "undet af frk. Bir~it Hansen. 

KAPRONiNGEN 
Forarskaproningcn pa Bagsværd so eller som det offi

cielle nam lyder kobcnhavnsmesterskaberne 1949 lor
dag 11.-sondag 12. juni havde DSR anmeldt i 7 lob 
med 3 scullers. 2 firere og lotter og forluhct vnr, selvom 
ingen vimpler medbragtes. dog sudan at der ma være 
noget at bygge pli. 

,\\r. Ernest Barry havde bibragt sine elever en smuk. 
glidende og etfcktiv stil noget lig de .. store dages"! Ro
erne havde elterbanden faet hold-ånd og gik frisk til 

sagen. Det daglige arbejde har været godt. og de mang
lende sekunder ville være reddet. om vi havde forstuet, 
at dansk ronings klasse i dag - den bedste i verden ved 
London-olympiaden - kræver. ogsa af studenter. at 
de hegynder træningen i januar helst efter orienterings
lob eller kompletteret ved skilob - at de er samlet 1-2 
måneder for standerhejsningen (vort finske bad. bassi
net og varme i klubben muliggor dette. Gid det vil skel) 
Gid, at klubbens mange unge. stærke medlemmer vil 



Erik Kiersgaard 
Liviægergade 23 - Øbro 5152 

forstå, at ingen fritidssyssel er bedre end denne man
delegl at disse slove udtalelser "Jeg har ikke tid - min 
tante - min ferie etc. cte" kun er til skade for dem 
selv, og at DSR vil hævde sig som en klub med tradi
tioner og vil skabe traditioner og vise flaget forst over 
linien i denne de danskes eleganteste idræt. 

Når det glippede denne gang, som så mange gange 
tidligere, var det "altså" det, at medlemmerne kom så 
sent, at næsten halvdelen vågnede til dåd omkring 
standerhejsningen så srartovelscr og tempospurter ikke 
kunne nås, hvis roningen, stilen og trækket skulle læres, 
men lad os tales ved om 14 dage. 

Lordagen og son dagen gav de deltagende studenter 
en forståelse af, hvad der kræves, og hvad der manglede 
for at vinde. 

Scullerroerne, der alle manglede startfart og straks 
kom bagefter, formåede ikke at sætte takten op og 
spurte og udgik kun sekunder efter vinderne af ind
ledende heats og mellemheats. Ilvad hjælper det at 
kunne ro smukt og effektivt, når konkurrenternes takt 
til tider var dobbelt sit hoj som vores. 

Letvægtsfireren var anmeldt i anden junior firer og 
her var tiden for vort hold 7.55 kl. 16.40 om sondogen. 
Medens senior leh'ægt blev vundet kl. J 5,50 i 8,0404. 
Her havde udvalget været for forsigtig. 

Firer uden styrmand, kobenhavnsmcstcrskah. med Pre
ben Rasmussen på I var senior, men Il og III V. Frand
sen og Bienfild Rasmussen er begyndere og IV Mo
gens Madsen er junior, præsterede i dagens fineste sel
skab at blive nr. 3 efter KR og Kviks seniorer og shl 
Roskilde med 4 sekunder (guldmedaillernc fra London 
på III og IV) og Skjold med 6 sekunder efter et pragt
fuld lob med fem styrmandsiDse kæmpende mandska
ber helskindet over banen i en dejlig fight, o~ holdet 
har svoret, at de IO sekunder, der skilte dem fra sejren. 
skal tjenes næste gang. 

Lordagens begynder otter kom mc~ct langsomt fra 
start. Stadig den samme lektie! tabte over en bådlæng
de i starten til KR og Lyngby, men begyndte ufortro-

dent, smukt roendt! at æde sig frem, og havde næsten 
indhentet det tabte, da manglende balance ved 1500 m 
standsede fremgangen. En ordentlig start og holdet ville 
have vundet; om sond.gen i meget fint selskab startede 
vi i juinor-otter mod Odense, Skjold og Kvik. 1101det 
kom noget bedre fra start og roede forst fra Odense, 
der havde fort de forstc 500 m. Så ved 1000 m fra Kvik, 
der ha r et meget stærkt hold, der 2 gange under træ
ningen har slået Kviks senior, og åd sig ind po Skjold, 
der havde været op til l bådlængde foran; Kvik blev 
taget med 'I, bådlængde og ved 1850 m gik vote frem og 
tog ledelsen med en spids - men akl 3en fangede en 
ugle og Skjold og Kvik gik forst over målet. 

Vi ha r altså mandskaber, der, selvom de er begyn
dere, i kvalitet er jævnbyrdige. ja, jeg tror, bedre end 
andre klubber i år, og ved arbejde og sammenhold vil 
DSR få sine vimpler og roerne laurbær. Men hvorfor 
ikke blive nogle flere om denne dejlige mandelcg? 

Ax. M. 

Bestyrelsen: 
Pormand : Grosserer Gudmund Schack, Vesterbrogade 2 D. K. 

1'11. C. 6644. 
Formand for Kaproningsudvalget : Læge Axel Mathiesen, Ahl· 

manns alle 7, 1. Hellerup. Tlf. Hclrup 1515. 
!\1atcrialforvalter: Civilingcnior J. Norman-Hansen, Hærens 
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Stud. mag. Povl l\1arstal, Ronningsvej 6, 3. NV. Tlf. Taga 

4966 v. 
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C. 3548. 
Uden særligt mandat: Læge Ole Secher, Herm. Trierspinds 4, V. 

Kaproningsudvalget: 
Læge Axcl Mathicscn, Ahlmanns alle 7, 1. Hcllerup. Tlf. 

Hel. 1515. 
Assurandor Erik S. Kicrsgaard, Livjregcrgadc 23, O. Tlf. 0bro 

5152. 
Assistent I I. Liiders Nielsen, Vcstcrbrognde 15. 3. V. Tlf. 

C. 16830, lok. IO (kl. 9-16). 

Lnspcktør: Korpsofficinnt C. A. Sj elle, Njalsgade 59, S. TIL 
Sundby 806. 
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NEPTUN OG SKIBET 
Som alle ved. bliver der i sommer afholdt en udstilling i Koben.havn, dcn kommer til at 

hedde S k i b e t. - I forbindelse med udstillingen vil forskeIIige arrangementer blive sat i scene. 
Således har vi modtaget en skrivelse fra udstillingens sekretariat med nedenstående ordlyd: 

Fra den 19. august til den 4. september afholder de danske stålskibsværfter en stor udstil
ling i Forum. der skal give indtryk af dansk sk ibsbygningsindustri idag. Alt vil blive sat ind 
på at go te udstillingen til en virkelig begivenhed, og der er anmeldt gæster fra hele verden. 
H. M. hangcn abner udstillingen fredag den 19. august og lordag den 20. er det tanken, at Neptun 
skal holde s it indtog i høbenhavn og blive officielt modtaget på udstillingen. Men som den betyd
ningsfulde person, ;"';eptun cr, bor han modtages på en måde. der er ham værdig. og det er vort 
håb, at de der stal' ham nærmest, nemlig de aktive roere. vil være med til at give ham den rette 
velkomst. 

Indsejlingen i havnen skulle finde sted k!. 16 lordag eftermiddag. Den båd, der forer Keptun 
ind gennem havnen, vil blive ledsaget af en række lnindrc både, og det er tanken. at denne gruppe 
skulle flankeres af roerne, der på ct næTmere angivet tidspunkt skulle lufte deres årer til vel
komsthilsen. Begivenheden yil blive filmet og måske transmitteret. Neptun vil stige i land i den 
gamle lystbådehavn ved sofartsmonumentet og derfra blive fort gennem byen til Forum. Hver 
af de deltagende roere vil få udleveret et adgangskort til udstillingen. 

Vil De være med til dCIlle verdensbegivenhed og til denne Jor Neptun så store dag, beder 
\ ' j Dem venligst S3 snart som mulig tegne Dem på en liste, der er fremlagt hos klubbens rochef, 
sa vi kan få et overblik o\"er, IlYor mange af roklubbens både der deltager. 

På gensyn til sos og venlig hilsen. 

Udstillingen "SKIBET"s sekretariat. 

Sagen interesserer rochcfcrne stærkt. og de "il med alle kræfter ga ind for at få medlem
merne til at deltage su talrigt som muligt. - Det er jo ikke forste gang vi har lavet eskadre
arrangementer i år, og her kan vi sætte kronen på værket. 

Tilmelding kan ske i kokkenet, på hovedkontoret eller på rochefernes kontor. - I forstc 
omgang kommer der i k k e opslag ved pulten, men der vil altid være muIiglled for at tegne sig 
på cct af ovennævnte sted~r, når som helst på dagen man kommer i klubben. Har man ikke 
tid at kOIlUllC sclv, kan man ringe til Ryyang -48, eller man kan sende rocheferne et brevkort. 

Man må gore sig klart, at Illan ved tegningen binder sif.! til at mode og til at underkaste 
sig de givne ordrer. ~1odetid opgives senere. for at få det rette greb på tingene. må rochclerne 
desværre lade tegningsfristen udlobe onsdag d. 17. august k!. 16,30. 

Nærmere meddelelser arrangementet vedrorende vil skriftligt tilgå hver roer, der har 
tegnet sig. 

=-



Omelet surprise 
var ikke - som de eler kun læser .. 0\\" meget uver
f1adisk efter sidste nummer troede - en ny ret, der 
serveredes fra fru Fjcldbos hemmelige gco{mcr, men 
derimod en tur for mange deltagere. 

Turen blev anyst og blev alligevel til noget. til en 
omelet swcct wcathcr and garden working with surprise 
for the Qwncr. Da tegningslisterne lOTtIng aften hlcv 
taget ned. havde der kun meldt sig 6 (seks) deltagere. 
Sondag morgen modte der imidlertid ikke mindre l'nd 
atten op. og der var ikke cen, der fortrod det, selvom 
turen var aflyst og de egentlig påtænkte arrangementer, 
II. ~\. ~lullers store energi til trods, ikke kunne gen
nemfores. 

Det bicven rigtig dejlig sondagsudtlugt i 3 fire-ares 
og en to-ares uden noget bestemt mal, blot nyde livet. 
Det blev nydt i fu lde drag, rolig. behcrskct roning og 
mange pauser og lade hvil. Ved tolvtiden passerede 
flotillien Vedbæk havn, og sultne tarme skreg om kap 
med åretoldens taktfastc knirken. men ak - umuligt 
at finde et sted, hvorti l almindelige kodeligc har adgang. 
Alle steder privat - privat - privat. Man skal ikke 
altid lade sig atsknckke af et privat-skilt. for der gem 
mer sig ofte gæstfrie, hyggelige og hjertelige mennesker 
bag et sadant skilts uvenlige, men nodvcndi~c paskrift. 
Ocr var en badebro. der så lidt mindre priv~lt ud end 
de ovrige, og langs dens side gled to-åreren med d'herrer 
rochefer II. J\I. Moller og Kaj Christensen og den ukue
lige Enggaard. En sådan dag, hvor vejret var, hvad man 
må betegne helt utroligt. fantastisk fint, hvorfor skulle 
5a ikke andre end vejrguderne tilsmile en? Pa hroen 
til grunden vcd siden af sad den dan ke frue og skuede 
ud over arcsunds blikstille vand med smil og \'cnli,gc 
hlikke, og denne frue mente lIldeles ikke. der var noget 
i vejen for at fortojc bade ved den pugældende hro. 
ligesom hun venligt gav tilladelse til badeparkering ,cd 
hendes c~cn. Ydermere fandt hun det rimeligt. at vi 
indtog vor Inedbragte j ~ræsplæncn ved hu. et. Denne 
gæstfrihed fik "i hcldigvis lejlighed til at gengælde cn 
brokdel af, idet vi naturligyis ikke kunne tolerere. llt 

dc rare værtsfolk sveddryppende arbejdede i haven. 
På en time lykkedes det os (fra kluhhuset havcvante) 
at pudse haven op, og den stærke varme til trods syn 
tes folk virkelig at være fyldt med ener~i til at vi,e. 
hvor taknemmelige vi var for den gæstfrihed. vi havde 
modt, Efter en forfriskning, scrvcret af husets true, og 
et dejligt bad dryssede vi Mter hjemad. badede og 
hyggede os og var ved 5-tiden attcr i kluhhuset. 

For alle deltagerne var det atter en al de dage, der 
I risker op i hverdagen, og som man ikke let glemnll'r. 

Omelet surprise - ja, var det det. du er undcrt<:g
nede sikker deltager i den næste. 

Tak for turen! Ir'. 

I~ lubbens ® 
~Ul ~Ohn 

rotøj 
f.us hOl 

SUkegade 11 • Tlf. 3082 

Omelet II 
Oml,let s urpr;se blev ikke gennemfort i sin oprindcli ~ 

tænkte form, fordi folk er for længe om at finde ud nt' 
0111 de gider tage med eller ej. - At turen alligevel 
bicven succes er en anden sag. 

Skal det blive muligt at lavc arrangcmcnter i DSR. 
ma der to ting til: en passende btsthed uf dl' hænder, 
der leder t'oretagendet, og en vis "mie til samarbl'jdc 
tra deres side, lor hvis skyld det hele la\'es. 

\'i torsCJgcr at bage en ny omelet, Omelet II. - Tegn 
jer pu listerne i badehallen og ~om derned sondag d. 
21. august kl. IO. - Ligesom det sidst var tanken. fur 
man heller ikke denne ~ang noget at \'ide om turen 
ud over at der roS i rire4 ures inrigger og at den stræk 4 

ker sig over ca. 20 km, 
Roerne skal have landgangstoj med i badene. og 

modet pa verandaen hen pa cftermiddilgcn er ohli 
gatorisk ror alle delhl~ere, - \ 'idcre "il tremga af de 
for<.,cglcdc ordre, som uddeles ved starten, 

Roc/leferne. 

Idrætsmærkeprøver 
Onsdag den 7. septemhcr \'il der hli"e ath"ldt idræts-

mærkcprover i ronjn~ o\'cr 20 km. 
\Iudested "g -tid: Klubhuset i Strnnd",cn~ct kl. 17.IXI. 
Deltagerne nUl helst scl\' sammensætte ruhold . 
.\\cdlemmer (ikke deltagere), der vil ,'ren.' <.,tyrmænu 

pa dt..nnc tur, hedes Ii~cledes ~i\'t: mode samme tid 

o~ sted, 
Der startes tra klubben. og ros ned ~cnnem havnen 

til slusen og til hage til kluhben. 

Tursdag den 8. septemhcr vil der hlivc alholdt idræts
mærkcpro\'er i roning over 2 km. 

\Iodcsted og -tid: Kluhhuset i Stmnd\'æn~ct kl. 17 .. 10. 
Sammcnstctning af rohold og styrmænd til denne tur. 

som o\'(~ nfor. 

.\Iandag d. 12. september vil der blh'c afholdt idræts
mærkeprover i lob, spring og: kast. 

\Iodested op -tid: Osterbro Stadion kl. I' .(~I (indgang 
"taunings Plads). 

~n"n,. 
CROME &GOLDSCHMIDT 

"'PUK I 



Fra Dansk Forening for Rosporl har vi modta~ct: 

Europamesterskaberne afholdes i ar j AmstcTChtm 
dagene 20.-28. august inel. 

Delta~erne og ledere vil bli"e befordret til Amster
dam i moderne turistbiler med afrejse ff.! Kohcnhavn 
manda~ den 22. august. Il jcmkomsten forventes til ,,"0-
benha vn den 30. august. 

I denne anledning onskcr Dansk Forening for Rosport 
ar meddele. at interesserede vil kunne tegne si,! til be
fordring sammen med de deltagende roere. Bcforddrin
gen til Amsterdam og retur andrager kr. 140.00 pro 
persona . 

Anmelde lser, der er bindende, modtages senest man
dag den 15. august kJ. 12 middag (dagen efter D. ,~\.). 
I tilfælde af overtegning vil anmeldelserne blive taRet 
til folge i den rækkefolge, dc indgar, hvorfor det anhe· 
fales, at fremsende anmeldelsen snarest muligt. 

,\Ied hilsen. 

)/. Elvang. 
Sekretær. 

D. F. f. R.s landsudvalg for langtursroning har ladet 
fremstille stofmærker, svarende til landtursnalcn (dia
meter 42 mm.) til påsyning pa rotoj og landeangstoJ. 

)\ærkerne kan rekvire res af klubberne til indehaverne 
af langtudsnalen til en pris af 75 ore pr. styk. I:h:lohet 
for mærkerne indbetales pr. giro nr. 13052 samtidi~ med 
at bestillingen indsendes ti l Dansk Forening for RObporL 

Billedstoffet til årbogen for 1949 
Bestyrelsen heder vore fotogratcrende medlemmer 

tænke pa den kommende årbog, naar de færdes i klub
hen eller pa roture Incd dcres apparater. 

\ ' j er vcl vidende om, at det er vanskelj~t med film 
i ojchlikkct. især'torrclsen 6 X <I. og det er o~oa der
for, at vi opfordrer tic medlemmer. der er Sil heldige 
ut være i besiddelse uf fihn. til nu og da at ttcnkc på 
arbagen. 

Ganske "ist tillader klubbens stadig ret hardt be· 
lastede budget ej heller nogen diger arbog for 1949, men 
netop derfor er det af betydning, at det billedstof, der 
kan medtages. bliver S~l godt SOJn muligt. 

KAPR O NXN GEN 
Sa gik starten tor Den internationale ~obcnhavns-

Regatta 1949. - \'i var lad det "ære sagt straks 
sammen med fJellerup o~ .. Gcfion" de eneste af koben 
havnskrcclsens k lubber. der erhvervede torstephu.lser.
Det er suledcs lykkedes os ut få ialt fire vimpler pu 
tlagstangen derhjemme. - Det er ikke nuk, langt fra; 
men lidt har jo ogsu ret. 

::'\:edcntor bringer vi en oversigt Over dc loh pa Bag~ 

sværd i dagene den J6. og 17. juli. hvuri vi deltog. 
luvrigt henvises ti l dago;;presscn. 

Lob II: Junior -olter: 

1. A rhus 6,37 - 2. K "i1- 6AO,8 - 3. Skjold 6,~8.b 
4. DSR 6,59,4. 

Erik Kieragaard 
Livjægergade 23 - Ø bro 51 52 

Lob 11: Junior~ toer uden slJ'rm8nd: 

1. DSR 7,59,8 2. Roskilde 8.10.1 - 3. Lynghy 8,33.4. 

Lob Il: Begynder-olier: 

1. Ilorsens 6. 46.2 - 2. Lyngby 6.53,8 - 3. Iborg 
6.57 - 5. DSR 7,17. 

Lob 16: Junior-single·sculler: 

1. Koge 8.03 2. :-';ykobing 8,09 - 3. DSR 8.10. 

l ~oroRegallaen dcn 3. juli deltog vi i fulgende lob: 

Loh 18: Junior-single-sculler og hlev nr. 1. 

Lob 12: Junior·otter: DSR hle" nr. l i tiden 6,34. 

\\en \"i retter blikket fremad mod den kommende 
Eftcnlr~knproning. - Dct er endnu ikke for sent at 
hegynde træningen. 'ye hold er vcd at blive dannet. 
lIeil nye og friske folk er i disse d,'gc ved at ga i 
træning. og der er ugsa brug for dig! - \Icld dig til 
træningt:n snarest pu licIlerup 1515. 
Tnl!nin~cn til etterurskapronin~cn er forholdsvi~ kort 

og sn::rddes egnet til nt fa en forsmag pa . hvud kap
roninJ! cr. - Det er værd at pro,"!!. og sa er det til at 
se en ende pu. - Altsa Axel .\Iuthiesen. Ilellerup 1515. 



Idiolerl - e r maske et lidt .tærkt udtryk at bruge. 
men en lignende betegnelse ma man anvende pu de 
mange (klubbens fleste) medlemmer. som endnu ikke 
har opdaget, at der med de nye rochdcr er kommet nyt 
liv i klubben. og at deres arrangcll'lcntcr (fællesture og 
lignende) virkelig er fantastisk hyggelige og gode. 

Derfor: lad os i fremtiden se mange flere deltagere 
i disse arrangementer, S~1. vi virkelig lærer hinanden at 
kende og far mere samling pu kluo1i\'ct. 

If'. 

/ 

KAi' \IAi' I lUSKE \IAi"? lian optmdte for nogle 
ar siden i klubben. og nu er han der igLll. 

MA:-- gor alt det. man ikke ma. og undlader at gore 
dct man skal og bor. Saledcs ha\'de ~Iun sin kæreste 
med ned i klubben Forleden sondag. Dette er i og 
for sig ikke forkert. .\\en da ,\\an syntc:-s. at pigen skulle 
sidde lidt godt, hentede \lan hele tre styrmandspuder 
inde i badehallcn og anbragte dem pa ~ræ~pJæncn mod 
nord. salcdcs at ."ans pige kunne hvile blidt o~ behage
ligt medens hun nød det dejli!!c \'ejr. - At det den dag 
ikke var til at opdrive en styrmandspude til dem. der 
","'u II c ud af ro, tænkte \Ian ikke pu. ol! da forpladsen 
vcd solncdgangstidc vur menncsketom, la de tre styr
mandspuder og skammcde sig i græsset; de \"3 r sil. f1ovc, 
at de ikke var i stand til at lægge sig ,eh' pa plads. 

\IA~ K,\" F. ROTO./ igen nu. og da tekstil rati o· 
nerinucn er ophævet, er de tider inde, da klubhen meget 
kraftigt ma henstille til \\an om snarest at se at bli\"c 
reglementeret klædt pa. når han skal ud at ro. - \ ' , 
minder om, at dragten bCshtr af morkcbla benklæder 
og en I,,"id trojc med en bia stribe på brystet. Til 
sweaters kun i klubben kones et rundt emblem i toj . 
- Lad o s nu blive fri t'or at se !lUC disse rædsomme, 
broucdc kostumer, vi har mattet dojc under i krigsurene. 

Bestyrelsen: 
Formand : Grosserer Gudmund Schack. Veste rbrogade 2l). \ '. 

Tlf. C. 66-14. 
Formand for Kllproningsud\'olget: Læge Axel Mathiesen, Ahl · 

manns alle 7. I. IlelIerup. Tlf. J lc1rup 1515. 
Muterinlforvlllter : Civilingenior J . :--':ormnn-I-iunsen. Hærens 

Vaabennrsenal. Amnger boulevard 8, S. TIl. t6140 (kl. 10-16). 
Kasserer : Fabrikant Bjørn Møller, Bredgade 47. -l . K , TIL 

Byen 8363. 
Sekretær : Overassistent. cand. polit. Ejvind Sie\'erts. Dr. 

Abildgaards alle 9, l. V. Tlf. Nora 1869 x. (W· tb: C. 1108). 
Rocher." II. M. !--loller. Ahlefeldtsgude 18 A. 3. 1.: . Tclf. 

Bellevue 312. 
Kaj Christensen. Sogards alle l. 2. h., Gentofte. 
Stud. mag. Povl J\lnrstnl, Ronnings\'ej 6. 3. NV. Tlf. Tagll 

4966 \'. 
Stud. pol y t. J. C .• \\adsen, !'Idr. Frihllvnsgade 96. 3. O. Tlf 

C. 3548. 
Uden særligt mandat : Læge Ole Seeher. I ferm. Triersplads -I. V. 

Kaproningsudvalget: 
Læflc Axel MIlthiesen. Ahlmanns alle i. 1. Ilcllerup. Tlf. 

lIel. t 5 Li. 
Assurandor Erik S. Kicrsgnnrd. Li\'jægergade 23. O. Tlf. Obro 

5152. 
Assistent H. Liiders Nielsen. Vesterbrogade 15, 3. V . Tlf. 

C. 16830. lok. IO (kl. Q- 16) . 

Inspektor: Korpsoffieinnt C. A. Sj elle. Njalsgade 59. S. Tlf. 
Sundby 806. 

SKISEKTION 
'I 

Alle Medlemmer af DSR kan blive Medlemmer af Skisektionen vcd at indbetale 1 Aa rs Kontingent, 5 Kr. 
paa Postkonto 68344, DSR.s Skisektion, Kassereren, Julius Valentinersvej 36, F. 

L-______________________ . __________________________________ ~ 

Siden sidst 
er den fungerende redaktor bIc ve t J!jort opmærk~,)m pu. at 
referatct af stafet-orienteringen i H\"u!.,o·skovcnc pu. cet 
punkt var ukorrekt. Scktionens bcdste hold bestod ikke af 
de nlCvnte - j(Jvri~t tortrinlige lobere. men uf (;unnur ,\'\. 
I lansen. S\'cnd :'\:iclscn og sektionens rnelOt stl.1bilc stotte Hugh 
Rasmussen. 

Træning 
Sektionen vil i efteruret lægge atgnrende vægt pil træninl!cn 

Der lægges for i hegyndcJscn .d august med cn times tid <.'en 
gang om ugen - sandsynligvis torsdllg fra kJ. Ii 18. linbet 
af september "il træningsdngencs antul blive gradvis roroRl.!dc. 
således at de efterhanden \'il omfatte to hvcrdnge ~andsyn · 
1iJ!\' is tirsdag og fredag - sllmt s,md1.t~ formiddllg. Tidspunktet 
vil blive lagt salt·des. at man kan na hjem til spisetid. og 
varigheden \'il bli\'e holdt nede pil ca. I 11'1 time. Program · 
met vil i begyndcJsen bestå af roning, lub og badstue. senere 
uf gymnastik, lob og varmt brusebad. om søndagen dog bJ.d· 
!':Itue. Som et tegn pu den interesse. der fra bestyrelsens side 

vil hlive vist træningen, kan det oplyse!o.. at formanden j mid 
ten .tf augu ... t \-'il afbryde sin ferie for personlig ilt kunne t;l~e 
sig af srnrgsmalct. Ilun ollfordrer derfor alle sektionens ukti.\c 
til strll ·S at melde siJ!. for :.It y j kun komme i gunJ! su hurt1~t 
som muligt. King til Erik Jnrgel1sen. CcntnlJ 10.232 mellem 
9 o~ Ih • .30. 

Foreløbigt program 
for august og september 
2LS : Internationalt Joh i\lborg. 
28/~ ; Skuvtræning. '.;1I.:rmere oply~ningcr hos Erik Jorgcllscll. 

C. 10.232. 
.... 19: Instruktion i orientering. '\ærmerc i september Ilr. 

II .'Q~ ()ricnterinJ!!)in~truktion . ;\'tcrmcre i ... cptemher nr. 
17 '9: ""utlob lIrrangeret af D,lmernes roklub. Anmeldelse til 

Erik Jnrl!cnscn. 
IS/<>: BeJ!yndcrlub. arrunJ!eret nf Damernes roklub .. \nmcldc-l~ c 

til Erik Jnrgcnsen. 
2.i ,-'Q: \bent lob. Urråll}!crct af I-Ielsingur roklub . . \nmcldcl.,e 

til Erik Jurgcnsen. 

Ans\"arshannde reduktnr : 1 J. fil. .\luller. Ahlefeldtsgade 18 A . K. For skisektionen : II .. \ melull t!. 
1"-JIoc."", .......... )(-......... 
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RO K LU B • POLYTE KNIS K RO K LUB 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS OFFICIELLE MEDDELELSER 

17. ÅRGANG SEPTEM BER 1949 NUMMER 9 

STU D ENTERMATCH EN 
En af klubbens gamle traditioner 

Den afholdes som sædvanligt i Kobenhavns havn med oplob ved Den gamle lystbådehavn 

søndag den 18. september 

Om aftenen vil begivenheden blive markeret ved en fest i klubben. - Se nærmere herom 

under 

»50ir de Paris« side 3 

Skisektionen indbyder til 

ORIENTERINGSAFTEN 
tirsdag den 6. september kl. 20 i bådehuset i Svanemøllebugten 

PROGR A M 
I. Korte instruktive foredrag af erfarne orienteringsløbere: 

.,Hvorfor orientere?" "Brugen af kort og kompas" . "På tværs gennem skoven". 

2. Film: Den svenske orienteringsfilm l' Var svcnska skogsport", 

Den amerikanske skifil m fra Sun Valley .. Spring Ski Chase". 

Den amerikanske skovfilro •. Evcryman's Empire", 

3. Dans til kl. 1,00. 

Billetter ved indgangen å kr. 1.50. 



Omelet II 
Det var rent ud forbloffende. Sikken deltagelse, sik

ken præcision og sikken id,higdom. Det er vist fors te 
gang i mange år, at man har måttet melde overtegnet 
til en rotur, og det er vist også forste gang i mange år, 
at aUe er modt til et bestemt klokkeslet uden storre 
fors inkelse end et kvarter. 

Smertefrit gik aHc bådene af sted og styrmændene 
fik udleveret en lukket konvolut med startklokkeslettct 
påskrevet. Indholdet var i korthed: Opsøg hurtigst 
muligt "Togo", som befinder sig meHem Bellevue og 
Taarbæk og dyk efter et kors, der kastes ud fra den; 
gå dernæst til Taarbæk og opsog et nærmere opgivet 
sted i skoven efter at have skiftet et hjul i båden. Der 
gaves pOints for tiden samt for småopgaverne og nogle 
forskellige sporgsmål, roning vedrorende. Endvidere 
blev der trukket fr. for dårligt samandskab, om sådant 
blev udvist. Første DSR-båds mandskab bemærkede i 
Taarbæk havn en del Gefioobåde, og spurgte en af de 
officials, der var posteret der: "Hvad er det for nogle 
både der?" "Ved det ikke, vi kan se efter - det er 
Gefion!" "Hvorfor er der så mange?" "Ved det ikke, 
de er vel på større tur ligesom vil" - [ skoven fik 
man udleveret madpakke rne. De var nemlig samlet 
sammen i klubben, og der var skrevet navn på. Men 
ved nærmere eftersyn viste det sig, at det ikke var vore 
egne pakker vi fik; de bar pigenavne. Vi var unægtelig 
desorienterede; men pludseligt blev vi bestormet af 
Gefionpigerne, der havde vore madpakker. Under lat
ter og livlig snak spiste vi så frokost, og eftermiddagen 
gik med håndboldspil og kaffe i skovloberhuset lige i 
nærheden. 

Efter hjemkomsten samledes aUe deltagerne i DSR. 
hvor de to klubber i fæUesskab spiste middag og drak 
kaffe, ved hvilken lejlighed præmierne blev uddelt. 
Derpå gik dansen resten af aftenen afbrudt af et par 
Hvem-ved-hvad-konkurrencer. 

Der var fyldt med gode ideer og indlald i arrange
mentet, og det klappede særdeles fint helt igennem. 

Mere af samme slags! W'. 

Gymnastikken 
Vi finder aUerede nu anledning til at meddele, at 

gymnastikken begynder mandag d. 3. oktober. - Tider 
og steder uforandret fra sidste år. Også svomningcn 
kan vi nyde godt af hver torsdag i vinterens lob. 

Tider: Mandag og torsdag: kl. 19-20. 
Tirsdag og fredag: kl. 17-18. 
Onsdag: kl. 17,15-18,15. 

Steder: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: Statens 
Gymnastikinstitut, Nørre Alle. 
Onsdag: GI. Metropolitanskole, Frue PlacIs. 

I<lubbens 
rotøj 
f,UI hos 

Silkegade 11 • nf. 3082 

En langtursstyrmand har an.var 
som en skipper -

I "Roning" finder vi folgende: 

Som man vil erindre, skete der d. 18. april 1949 en tragisk 
roulykkc udfor Rorvig. 

Et 4-l1rcshold fra Hundested roklub, alle kvalificerede rOCre, 
var trods rocltefens forbud taget til Rorvig og forsogte i spiri
tuspåvirket tiJswnu at TO tilbage til Hundested efter morkets 
frembrud. men kænstrcdc. og under forsog pu at svumme j 
land druknede en af roerne. 

Det bemærkelses\·ærdige. men for D. F. f. R. ikke u,rcntede 
ved denne sag Cf, at stntsadvoktlten for Sjælland begærcde 
tiltale rejst mod den ansvarshavende leder af turcn pli grund
IHg (lf politiets rapport. 

Tiltalen kom til nt lyde på slet samandsskab og drukken
skab efter sølovens § 293, og vcd Nykobing S. kobstad og 
Dragsholm birks ret fik tiltalte d. 24. juli d. a. dom på 40 
dages fængsel og skal betale sagens omkostninger. traffen 
blev dog gjort betinget i 5 tir. 

I dornspræmisserne udtaler retlen bl. anodet: .. Retten må 
mene, at tiltalte derved, nt han. hvad han hur erkendt, hur 
indtegnet sig som styrmand under roturen, indtil turen vnr 
"fsluttet, hvilket vil sige, indtil man var tilbage til Hundested, 
har haft ansvar - rettigheder og pligter - som en skipper", 
og at det følgelig ikke kan fritage tiltalte for nns\·ar. at en 
anden af deltagerne i roturen har fået overladt styringen af 
båden under hjemfurten fra Rorvig". 

Uanset om tiltalte ::ippellercr dommen eller ikke, tror D.F. 
f.R., at den opfattelse, der kommer til orde i præmisserne, vil 
blive stående. En JangtursstYTmand, der er udpeget eller god
kendt som holdleder på en langtur, udforer sit hyerv som 
ansvarshavende under Samme ansvaf over for soens lon~ som 
en skibsforer. hvilket kort og godt vil sige, at såfremt han 
under turen træffer dispositioner, som udsætter mandskab og 
båd for fare, kan de offentlige myndigheder drage hum til 
ansvar og idøm.me ham passende straf (bøde, hæfte. fængsel). 
At dette nu sker, har vi nu set det forste eksempel på. Ocr 
er her sket en udvikling, som må vække klubberne og lang
tursstyrmrendenc til den alvorligste eftertanke. 

Det kan måske i første omgang være vanskeligt at overse 
konsekvensen, som myndighedernes stillingtagen til langturs
styrmændenes ansvar "il med fore. men D.F.f.R.s langturs
udvalg betragter i hvert fald cen ting som givet: At det for
slug, som "il blive fremsat på næste. hovcdgcncralforsumling 
med cn lilfojelse tillangtursreglementet. der vil gore kursus 
for lllngtursstyrmrend obligatorisk for aJle klubber. der ud
nævner sådanne - et lignende forslag blev i 1946 forkastet 
i det udvalg. der ændrede langt!Jrsrcglementet - ,dl. bli .... e 
eenstemmig ,'ed taget. 

T. C. 

Neptun og Skibet 
Der var modt et stort antal medlem.mer tor at del

tage i eskadren,'som skulle folge :-.Jeptl1n til Lallgelinie. 
Eskadren blev ,Iannet i Skudehavnen og bestod af 

en hcl del forskellige fartojer. h ... r repræsenterende 
en del af havnens liv. Og ogsa roerne var som bekendt 
indhudt. - Det var næsten umuligt for havnekaptajnen, 
som ledede eskadren, at fa roerne pil plads og iO\'figt 
h"lde styr pa de mange både og fartøjer, da de var af 
så for;kellige storrclsesordncr. 

~n"n,. 
C ROME &GOLOSCHM I OT 

~r'UKI 



Omsider kom man dog afsted. og forlobet af sejlad
sen kendes fra dagspressen. - For roerne var det en 
kommanderen og en manovreren, som man ikke kum
mer ud for hver dag. ;\len vi havde det he ld. at der 
ikke var nogen afdrift. Det var blikstille og strommen 
minimal, så det hele lorlob godt. - Alt i alt var det 
en fornojclig og morsom tur, og rocrne var glade for at 
SC, at de bliver betragtet som et islæt i havnens per
spektiver. - Næste gang, der kaldes på os, kommer 
vi med glæde. 

Rochelerne vil gerne her have lov at takke DSR's 
deltagende medlemmer for den pæne og vel skoledc 
optræden, som blev udvist fra badene med den blå 
,tander. - Det va r ikke vor sky ld. at den del al eskad
ren. der udgjordes af kaproningsbadene. gik i stykker. 
- ~\\cn vi har jo også snart rutine i at lave eskadrer. 

,,~O'it le tfJattj." 
18. september klo 19130 

For de mange det ikke lykkedes for at kumme til Paris i sommer er her en god chance 
for at opleve aftenlivet i byernes by. og de, der har ,'æret der. beho"cr vi "el ikke anbefale 
komme -, vi regner med jer! 

Det bliver en altcn med noget for enhver smag. hvorfor også klubbens ældre medlemmer 
indtrængende opford res til at komn'lc. 

Husk at tage damer med. 
Yenner og bekendte er velkomne. 
Påklædningen skal være fransk. Dog er det også tilladt at komme som turist i fri paklæd

njn~. Der bliver præmie for bedste påklædning, savcl for damer som herrer. 
Hillettcr å 2 kr. pro persona og 3.50 kr. pr. par. Sælges i Kokkenet og pa kontorct. 

Musik skal der til! 
- Dcr er derlor fremsat lorslag om. ut DSR danner 

sit eget orkester. - Alle, som hill1dterer eet eller liere 
instrumenter. er \'clkomnc ti l at sætte sig i forbindelse 
med formanden lor lestudntlget. Jargen Mathiesen, 
Palæ 5294. 

Yi por opm~erksom på, at et orkester ()g~u skol h11.\'C 
en di rig<;nt, og derfor bedes medlemmer. som mener 
at kunne putage sig dette hverv. ikke holde sig tilbage. 

Der er ing<.:n t\'i\"l om, at ideen er fortræffelig. O{! nu, 
da der blomstrer et nyt liv op i klubben. og c1et ene 
.rrangement lykkes elter det andet. .. mtidigt med at 
deltagerantullet stiger fra gan~ til gang. skal orke.tret 
nok fit lejlighed til at fa fiolen fra væg . 

. \ \ ulig\·is prcmii-fc den 18. scpthr. 

Evt. bridge-
interesserede bcdcc:; indfinde sij:! i roklubben mandag 
den 12. septbr. kl. 19.30 til dmftelse af formen lor en 
evt. turnering. 

Pa gensyn til "Soir de Puris". 
FESTUDI' ALGET 

Håndbold 
Ilandboldtræningen starter onsdag den 7. september 

kl. 18-19 i studenterhallen. "orreaUe 53. 
DSR er ti lmeldt med l hold til pokalturneringen og 

2 hold til mcstcrskabsturncrinRcn under Kobcnha\'ns 
handboldforbund. Alle klubbens handboldspillere ma 
derfor mode frem straks fru starten. ,\ledlemmer, der 
ikke hur delta~et for. hen\'ender si~ blot på trænings
stedet. 

Det bemærkes, at handboldtrænin~en er en del af 
klubbens "intersæson Ol! foregar uden noget ekstra
kClntingent. 

H. J. 

Idrætsmærkeprøver 
"'lill medcldt i sidste nr. er tiderne t'olgcndc: 

On::~da!,! d. 7. scptcmhcr kl. 17,00 roninfl; over 20 km. 
Torsdag d. 8. roning o"cr 2 km. Start kl. 17.30. 
,\Iandag d. 12. seplomber prover i Lob, kast og spring 

pa. O,torbrus stadion kI. 17.00. 



I ROCHlEJFERNE MEDDELER I 
En to-årers inrigger, som ligger i Næstved, skal ras 

0 hjem. - Interesserede langtu rsroere bedes melde sig. F--IIe. . "ge< 
1' 0<;,';.(1 

I september måned vil alle instruktioner og prøver 

~ finde sted k l . 18 i stedet for som hidtil kl. 19. 

l C:ræfsl ægell Erik Kiersgaard 
træffes Stauni ngs plads nr. I hver tirsdag og onsdag Liviægergade 23 - Ø bro 51 52 

kl. 19 for mænd. - Torsdag k!. 19 for kvinder. 

KAPR O N][N GEN 
Efterårskaproningen 
afholdes på Bagsværd S0 den 4. Septbr. 
i tre otter-løb, to firer-løb, et sculler- og 
sculler-lob. -

OSR møder 
et dobbelt-

Medleml11crnes fremmøde ventes 
på Bagsværd Søpavillon kan man 
plejning. 

at blh'e stort. Og 
sørge for sin fo[-

Vort sculler-håb, 
Robert Christiansen, var i Baru111, !':orge, sondag den 
22. aug. - Efter en nat på dæksplads og derefter 2'[, 
times bilkørsel til Borum startede han straks, han 
nåede frem. - Han blev en fin nr. 2, kun s/'o sok. efter 
'vinderen. 

Han startede derelter i kravelbygget junior-sculler 
over 2000 Ineter og vandt fint over fem konkurrenter. 
- Robert vandt derved et smllkt solvbæger til klubben 
og \·impcl nr. 5 kom på flagstangen . 

Robert Christiansen fik en nydelig stander med hjem 
som en tak fra Sarum roklub til OSR for besoget. 

Kvikmatch 
afholdes fredag den 9. september. Det er en årlig til

bagevendende begivenhed, der ha r rod i de to klubbers 
historie. 

Der roes som bekendt om .. Bolcheglassct" og " pej
let", - Kampen er nok værd at se. 

Dette kan kombineres med en privat rotur. 

SK][SEKT][ON 
Alle Medlemmer af DSR kan blive Medlemmer al Ski sekt ionen ved at indbetale 1 Aars Kontingen t, 5 Kr. 

paa Postkonto 68344, DSR.s Skisektion, Kasse reren, Ju lius Valentinersvej 36, F. 

Siden sidst 
har vi modtaget cn hilsen fra reduktoren. som for tiden op
holder sig på Grønland. Jesper skriver bl. B.: .. Jeg tog skiene 
på den 5. juli og trak sammen med min geodætven KeTb 
(forøvrigt gammel studenterroer) cn Segebaden-pulk 55 km 
ind på indlandsisen. Vor storfanger Mathias med sirede og 
8 hunde deserterede, og det gjorde endnu to gr~nlandske 
bæ.rere også - da de havde set, hvor fyldt med spalter isen 
var. Vi tabte en hund under recognoscering den 3. juli. men 
fiskede den igen med 16 m tov fra cn dyb spalte. Opgaverne 
blev imidlertid løst med en tre mands-ekspedition. men vil
kårene var jo lidt særprægede. Alt udstyr. teknik, proviant. 
telte, b rændstof inel., vejede for os tre i 10 dage 130 kg po.. 
pulken og L5 kg i hver rygsæk. Når solen skinnede. var der 
pragtfuldt. Vi gik på iskuppel i 2000 !TI højde, med vi lde alpine 
bjerge i den vestlige horisont, og med mørkt sommerland 
nord for os. Så kom snestormen og bandt os i fcm dage. 
Siden måtte vi kæmpe os ud til basislejren, da provinanten 
slap op. Jo det var en tu r - -. J eg har gode filmoptagelser 
med i kassen. Glæder mig h l at vise det. Fortsætter nu til 
Elme West 8 for optagelse af VOr flyvefotoekspedition. der 
opererer derfra. Siden gal' turen nordover til Melvillebugten . ." 
Brevet er dateret 20. juli 1949 og er skrevet j .. gyngende 
MlB nAndræ" i Sdr. Strømfjord, ca. 66 o n. br.". 

Kassereren 
beder om, at det endnu en gang ma blive indskærpet. Ilt alle 

indbetalinger til sektionen må ske til sektionens egen post

girokonto (se ovenfor) og ikke til roklubbens. Dette Jtælder 

ikke mindst kontingentet. der forfalder til betaling l. oktober. 

Program for september 
I. september: Konditionstræning fra. bådehuset i S\'3ncnwllc· 

bugten kl. 17.15. Roning, lobtræning, badstue. 
-t. september: Korporatioosorientering i Skåne. Nærmere ved 

henvendelse til Erik Jørgensen. Central 10.232 eller Toga 
2889 v. 

6. september: Orienteringsaften i bådehuset kl. 20. Korte 
instruktive foredrag af erfnrne orienteringsløbere, film 
og dans ti l kl. ].00. Bmetter å kr. 1,50 vcd indgangen. 

8. september: Konditionstræning fra bådehuset i S\'anemolle· 
bugten kJ. 17.15. Roning, lobetræning. badstue. 

11. september: Orienteringsinstruktion i Ravnsholt skov. Tllg 
toget, der nfgår frn hovedbanegården kJ. 9.19 og kor til 
LILLERØD stotion. Her afhentes de mødte af en repræ· 
sentant for sektionen og føres til Gåschytten, sektionens 
weck~end-hytte ved det vestlige skovbryn. Medbring træ
ningsdragt eller ,!!ammelt toj. lette sko (løbesko) og su 
vidt muligt et kompas (Silvu). Endelig medbringes mad
pakke + drikkevarer. 

J5. september: Konditionstræning fra bådehuset i Svanemolle
bugten kl. 17,15. Roning. løbetræning, b'ldstue. 

17. st:ptclllber: Damernes roklub's nntlob: Nærmere ved hen~ 
vendeise ti l Erik Jørgensen. C. 10.232 eller Taga 2889 \'. 

18. september: Bcg)"ndcrløb nrr:m~{'ret nf Damernes roklub. 
Nærmere ved henvendelse til Erik Jørgensen. 

22. september: Konditionstræning fra badehuset i Svanemølle
bugten kl. 17,15. Roning, løbetnening. badstue. 

25. september: Orienteringsløb i S\-crigc arrangeret af Hel
singør roklub. Nærmere ved hcnv. til Erik Jorgenscn. 

27. september: GcneraUorsamling i bådehuset i SvancmuJle
bugten klo 19,30. 

29. september: Konditionstrænil111 fra badehuset i Svanemolle
bugten k!. L7,15. Roning. lobetræning. badstue. 

Ansvarshavende redaktør: H. M. l\\oller, Ahlefeldtsgade 18.\. K. - For skisektionen: H. Amc\ung. 
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Soir de Paris 
J\\a11 havde længe anet, at der ville ske noget stort 

son dag d. 18. sept. Man su tra"le medlemmer lobe til 
og fra, man horte det banke og pusle; men ingen fik 
lov at komme arnestedet for denne virksomhed nær. 
- Klubbens lokaler var hermetisk tillukkede. 

Og su lob den store fest af stabelen! - Den "ar en 
overdådighed af gode ideer og ikke mindst arbejds
indsats Fra festudvalgets side . . \lan folte sig hensat til 
"byernes by", man modtc det jo altsammen: Eiftcltur· 
net, l\'otre Dame. cafeerne og j\\ont .\\aTtTes stemnings
fulde krinkelkroge. Dekomtionerne kulminerede i foye 
ren, hvor det var, som om trappen gik lige ned til 
Seinen. så man næsten kunne hore dens \'and klukke 
om de nederste trin. Lige over for pa den anden side 
floden rejste sig Notre Dame. monumental. tyst, blålig 
tonende i det svindende aftenlys. - Dette var sandelig 
Paris. med sine kontraster og brogede mangfoldighed. 
selv den maleriske frugtvogn manglede ikke. Espen 
Hansen og Hovard havde været sjtclen i selve dekora
tionsarbejdet. 

En god ide var det at anbringe n"lusikken midt på 
gulvet, så man da nsede rundt om. Baren var indrettet 
i slyngelstuen og blev kaldt Sofus-bar. I-h 'ormange mon 
forstod. l1\'ad cler la bag dette navn? 

"Soir de Paris" var tænkt som en festlig fortsættelse 
af Studentermatchen, der var roet om eftermiddagen 
og som er omtalt andet steds her i bladet. Om aftenen 
fik Sehack ordet og takkede medlemmerne. for at der 
fandtes folk. som kan føre vore gamle og gode tradi 
tioner videre. - Formanden omtalte Frode Christillnscn 
og Erik Kiersgaard, der havde trænet de to hold. Der
næst henvendte Schack sig til festudvalget og de med 
lemmer, som havde arbejdet med pa at sætte alt dette 
på benene. - Professor Secher fik derefter ordet ug gav 
Universitetets folk deres præmier. den traditionelle 
mcdaille. Polyteknikerne fik en trostpræmie bcstaende 
af en flaske Cherry Brandy. Professoren omtalte den 
smukke roning, som var præsteret og sagde. at selvom 
bådene var blevet generet af et fartoj ved toldboden. 
var det et godt lob. - Derefter overrakte Sehaek præ
mien til den dame, der havde solgt flest mærker på 
Langelinie. frk. Tabbert. 

I lavde Universitetet vundet kaproningen. S3 \·ar poly
teknikerne bedre til den stafetkonkurrence, som lest
udvalget arrangerede efter præmieuddelingen. - ,\\an 
sagde. at når polyteknikerne vandt denne skyldtes det. 
at Frode Christia nsen ikke kunne drikke mælk af en 
flaske med sut på. 

Efter denne afbrydelse fortsatte dansen atter. medens 
\ragner gik rundt i dc tilstodende lokaler og under
holdt med fran ke viser. -

Et stort antal af medlemmerne kom i hanske kostu
mer. og her vundt Polner og frue prisen for den bedste 
dra~t, medens Espen Hansen og fru Engse tik en anden
præmie. - KI. I blev der sluttet af. 

Den storste fest i klubbens nyere historie var bragt 
til ende. vellykket, stemningsfuld, storslaet. Vi onsker 
festudvalget til lykke med det store arrangement - og 
med at ueigilterne blev dækket! ! - Og vi glæder os 
til at se alle de erfaringer. som her bley \·undet. bragt 
i anvendelse i fremtiden. 

Ski sektionens konditionstræning 
Som det frcmgar af skisektionens stof i de sidste 

numre af .. DSR'·, har sektionens hestyrelse besluttet at 
optage konditionstræning som nyt punkt på sit pro
gram. Det har i de senere ar vist sig, at det oftest var 
Formen, det var galt med, mir sektionens folk stod sig 
så dårligt i konkurrencen med de andre klubbers elite
orientcrerc. 

Under ledelse af ,in energiske formand. Erik Jorgen
sen, har sektionen gennem hele september maned sam
let en lille trofast skare til roning. lobetræning. badstue 
111. v. hver torsdag kl. 17.15- 18,15. efter dagens arbejde. 
men for maven skal fvldes. Vi har roet til Charlotten
lund og lahet et par k~"I i skoven . vi har roet til sundaen 
og labet frem og tilbage ad strandprOlllcnaden. senere 
"il vi lobe omg.n!!e på stadion og rundt på Fælledpar
kens græs i forbindelse med lidt gymnastik for at gore 
kroppen smidig .. \1en fælles for det hele er. at det ikke 
gælder sekunder eller at komme Foran hinanden, blot 
d.ette at komme i form på en fornojelig måde blandt 
andre hyggelige ligesindede. En fællesnævner er også 
det varme bad efter hver træningstime. At beskrive det 
velvære. der fylder kroppen. når man cykler hjem til 
middag. er vel overflodig for dette blads læsere. 

Men h,"orfor er vi kun 7-8 med hver gang. Hvor er 
sektionens andre aktive folk? Og hvorfor får vi aldrig 
hesog af klubbens kaproere eller af dem. hvis navne å 
hyppigt optræder i ro-journalerne? Vi vil gerne være 
mange flere. vi vil gerne være nok til at kunne dele os 
i flere grupper. Vi bliver ved hele efteråret o~ vinteren 
- med passende ferier. Kom ned til bådehuset torsdag 
den 6. eller 13. oktober kl. 17.15. Senere flytter vi til 
Stadion eller lægger træningen i forbindelse med klub
bens gymnastiktimer. 



Pontonoptagningsfest ! 
Sæsonen gaT pa hæld. og vi nærmer os den tid. d.l 

pontonen skal pa land. 
,\Its.: Sonda~ d. 30. oktober afholde, pont(Jnopta~· 

ningsfest. \ ' i modes pu forpladsen kl. 9.00 o~ kan lor 
vente at være færdige med at tage pontonen op lidt 
for midda~. 

Efter at have forfrisket os i dampbadet. vil vi under 
en kort hojtidelighed overvære, at standeren bliver 
halet ned for i ar. Eftermiddagen tu~er fcstudval~ct 
sig af, og vi ved jo, at så er sagen i gode hænder. -
Tag pigerne med. Der bliver lejlighed til en svin~om. 

Billetpris: 2,00 kr. - Alle, som tager del i ponton
optagningen. får gratis adgang! 

Ilcnvendelse RY ~8 A. 

Københavns RegaHaforening 
Ilened indkaldes alle interesserede kobenhavnskc 

roere til stiftende generalforsamling i ,.Kobcnhayns 
Regattaforening". tirsdag den 4. okt. kl. 20. 

Generalforsamlingen afholdes i Danske Studenters 
Roklub's bådehus. 

Som bekendt er det meningen dels at samle alle kap
roningsinteresserede kobenhavnske roere i denne for
ening for gennem kontingentet at yde stutte til Bag
sværd-banens udbygning. og således give også de yngre 
roere lejlighed til at være .. mæcener". noget der jo ikke 
nlene burde være forbeholdt de mere velstaende roere, 
og dels at man gennem denne sammenslutning kan lose 
særlige opgaver i forbindelse med de store kaproninger 
på Bagsværd so. 

Kontingentet bliver minimum 25 kr. om aTet, eller 
man kan optages som livsvarigt medlem for minimum 
1000 kr. een gang for alle. 

"cd den stiftende aeneralforsamling "il gros~crer 
chack forelægge de nærmere planer. 

Enhver kaproningsinteresseret bor mode op ved den
ne generalforsamling, hvad enten han onskcr at være 
medlem eller ej. Det er en sag. der angar os alle! 

Pa udvalgets vegne 
'ven Belschmidt. 

Redaktør af bladet "Roning". 

• 
Klubben vil i år forsoge at få et livlige re klubliv om 

vinteren cnd det har været j de tidligerc sæsoner, og 
vi indbyder derfor medlemmerne til den forste klub
aften fredag d. 21. oktober kl. 19,30. til 

Vikingeskibet "Hugin"s Færd 
med foredrag og kommenta rer af hovdin~en: Erik 
I-.:iersgaard og badsmanden: Ulf Kaarsberg. 

Tag damerne med , sil vi kan slutte af med en dans. 

klubbens 
rotøj 
fUl bOI 

Silkegade t t • Tlf. 3082 

\ ' j har modtaget talrige ()ptordrin~cr til at arrangere 
Døn~cundcryisnin~ i vinterhillnlTct. og allen'dc forinden 
h 1.1. \"lI c tanken været di~kutcret i tc&tud\'al~et. hvo rfor 
YI arrangerer den tor&tc 

Danseundervisningsaften 
tirsdag den II. uktober 1.1. 20 pr. 

Tanken er at torhætte vinteren igennem h\'erandcn 
tiT~dllSl. men en absolut foru(h:ctning for fortsættelse 
er tilstrækkelig tilslutning. Det er \'unskeligt at udtale 
sig om prisen. men den vil komme til at ligge betydelig 
under alm. dansellndervisning~prb o~ "il falde propor
tionelt med deltagerantallet. 

Ilusk at tage damen med! 

Gymnastikken 
begynder mandag d. 3. o'tuber. Tider og steder 
uforandret tra sidste ar. 

Tider: ,\\andag og torsdag: kl. 19- 20. 
Tirsdag og Ircdag: kl. \( I. 
Onsdag: kl. 17.15 18.15. 

Steder: ."!andag. tirsdag. torsdag og fredag: Statens 
Gymnastikinsritut. ~orrc Alle. 
Onsdag: GI. .\\etrupolitanskole. Frue Plads. 

S\'omning: Torsda~ kl. lO i :\ urre Alle. 

Heldagstur 
til Lyngby-. Fure- og Beg"'ærdso sondes d . 2. oktober. 

Det er lykkedes os i Lynghy Roklub ut lane et antal 
både den nævnte da.g. og medlemmer. som onsker nt 
tuge del i dette roarrangement, bedes tilmelde sig pu 
Ryvang 48 A ellcr at tegne sig på den i kokkenet frem
lagte liste. 

Vi modes pil. Lynghy station i ventesalen i hovedbyg
ningen og starter uerfra kl. 9.15 præcis med Lyngby 
Roklub som mål. 

Landgang toj og en madpakke medbringes. 
Det understreges. at tegningen er bindende. idet en 

mand ved udeblivel.e hindrer et helt hold i at starte. 
Endvidere er det af stor nod\'endighed. at deltagerne 
moder til tiden pil Lyngby station. 

Turen vil blive tilendebragt således at deltagerne 
kan være tilbage i Kobenhavn inden lygtetændingstid . 

ROCHEFERNE MEDDELER 
1 oktober gives ingen intruktiont'r eller rettigheder. 

Roeheferne træffes i denne ",uned bedst efter aftale. 

• 
Der er givet en bode for overtræuelse af klubbens 

reglement, idet et medlem har roet sculler I uden at 
have ret dertil. - Det kan altsa ga galt. 

~n"n,. 
CROME &GOlDSCHMIDT 

"rUKI 



Bridgeklubben 
har ligesom Illu!)ikugcn srartet sin dtcrar..,kamp.lgnc 
under mottoet: "Spil selv!" og \'j er ikke j tvivl om ut 
mange af DSR's medlemmer "il efterkomme optordrin
gen. I h-ud enten du er nybegynder cllt:f dreven, skulle 
du gorc et forsog. og hvis du ikke kan undvære din 
kone. su tag hende med. Iwis hun da cr sod. Jo tIere 
der kommer, jo lettere vil det blive for os allc!'iammcn 
at spille S~lmmcn med dem. der passer os bedst. I(vis 
du slet ikke kan spille bridge. sa kom alli!!eveJ. Ilvis 
du har lyst til at lære det, sæt dig hen ved et hunl 
med dygtige spilk'rc, og der c..:r ingen tvivl Olll, Ht du 
dels vil kunne lære meget ved at "l:iC pu", dels \'il kunne 
la evt. tagede punkter forklaret. Sidste ar havde vi en 
mængde morsomme aftener, hvor vi hlandt andet spil-
lede nogle turneringer, hvad der (}~sa vil blive arran-
geret i ar. Derfor kom onsdag d. 5. oktober i vort h~'~-
gelige klubhus. Du vil ikke fortryde det. 

KAPR O NKN GEN 
Desværre mutte mr. Barry forlade os d. 17. au~u~t. 

du han~ kone var blevct alvorligt syg. Erik Kicrsgaurd, 
Frode Chritiansen og jeg fortsattc arhcjdet. og ved 
kaproernes interessc og energi hlev Ehcrarskapronin~cn 
~ \I gennemlort med gode kampe. Senior dohbelt sculler 
blev vundet i 7,44 af Robert Christiansen o~ Knud Ben
field Rasmussen over IIelIerup. KR og Bagsværd. 

Be~ynder-gig-otter "andtes i 7.32 af Ole Kurst, linns 
Fiseher Moller. Jb Nielsen. Knud Ekstrom Larsen. :-':ik. 
Grauer. Asker Palm vang. Kjeld Iljorsvar og Jh Suren
sen over KR. Særlig godt gjort af Knud Ekstrnm Larsen. 
der sprang ind dagen for for den anginaramte Flem
ming Larsen. 

I begynder-firer provede letvægtsholdet Duc Dam. 
Sv. Nielsen, Ronnow :"iclsen og Thue Hl:ln~cn kræher 
og blev en god nr. to efter Bags"ærd og foran Skjold. 

I junior single sculler, cravcl. vandt Robert Christian
sen overlegent ovcr .~\almo og Bagsværd. 

I Begynder-otter med den syge Flemming pan otte. 
blev vi nr. fire. 

I letvæRt blev vi nr. to. slået pa stregen af KR. Poul 
Erik Jacobsen. Jorgen Poulsen. Erik Bidstrup. Ib Thorup. 
Benfield Rasmussen. Palle 1\orgaard. 1':. A. Studfeldt 
Thiele og Bent Osborg; cox. Erik ~\adsen. blev slået i 
junior otter af KR; men vandt i en god fight Over lIel 
lerup og Lyngby. 

Robert Christiansen vandt i Rotterdam sin~!Ie sculler 
efter en mægtig fight over fem andre bade. 

I Kvikmatchen vandt vi "Bolcheglasset" med Ebbe 
Rasmussen, Hans Fischer .\1oller. Asger Palm\'an~, 
Knud Ekstrom Larsen og cox. Erik .~Iadsen. I "Spejlet" 
tabte vi med I IO sek. Det var ærgerligt {Gmuer. Ih 
Sorcn~en. Ilj orsvar. Flemmjng Larsen}. 

Studcntcrmatchcn bic v desværre skæmmet af "cjr og 
vind, storm og motorbadsbol~er. men gcnncmfortcs med 
smuk, energisk roning af begge hold. Polyttcrnc \'ar 
trænet af Erik Kiersgaard og bestod al Svend :-':iclsen. 
Erik Thrnne. Erik Bidstrup. Christtreu. Ebbe Rasmussen. 
Asger Palm vang. Kjeld Iijorsvar. Leif Thue Ilan,en. 
cox. Erik .. \'\udsen. - Universitetet var trænet af Frode 
Christiansen og bestod af N . Grauer. Jorgen Poulsen, 
Poul Erik Jacobsen. Ib Thorup. Benfield Rasmussen. 
Palle Norgaard. Stadlelclt Thiele. V. Aasted Frandsen. 
cox. Frode Ch ristiansen. Universitetet vandt i tiden l] ,13. 

\ti har haft det morsomt og har Iact tlæskct rort. Dc 
afsluttende fester har neret kammc..·ratligc..' og tulde af 
spog. :'\u ligger bådene i s;ydhu\'ncn ns:! \'enter; tag nogle 
ture om ugen og hold jer i f()rm og lær balancen. Glæ
den er den samme og lidt mere tuj pa. Oveise gur mester. 
Læg mærke til dette mit fticlstc ord. det er en forjæt
tel!:te! Kun passivitet er uunskct. udvalget er stadig 
energi,k. Tak for vimplernc. det hle\' IO stk. 

P. U. V. 
Axel F .. I/a/hiesen. 

Klubkaproning 
afholdes sondag den 9. oktober kl. 10.00. Dc medlem
mer. der onskcr at delta~e bedes tegne sig pa de i bade
hallen ophængte lister senes/ den 5. ok/br. Evt. aflys
ning pa grund af manglende tilslutnin~ vil blive meddelt 
vcd opslag. Tag frokostpakken med til en hyggelig 
eftersnak pa verandaen. 

RoHerdam 
Fra Robert Christi3nsen. der hør roet på 

knpronin~sbnncn i I lolland, har vi modtaget 
et bre\'. Robert skriver bl. ti.: 

Det gik selvom det kncb. Der startede 6 både i mit 
lob. der kunne kun være 4 pil banen, Sil yi roede heat 
om fOtmiddagen kJ. 11. "inderen af 1. heat skulle have 
bane 1. vinderen af 2. heat hane 2. :-.Ir. 2 fra 1. heat 
bane 3. nr. 2 fra 2. heat bane 4. Det betod en hel del 
for der "sr sving på banen ved 1200 m. Banen "ar 1700 m. 
Bane 1 var inderbane. Yi startede ~klC\'t op over banen 
med bane l bagest. Jeg havde bane 3 i forste heat og 
tog en fin start og "andt med fire længder. 5.46. 

Vinderen 5.53 af 2. heat havde bane 2. han gik ind 
pil bane I og generede den en hel deJ. Inden vi startede 
advarede jeg barn og sagde. at ban matte se at holde 
sin bane. 

Om cftcrmidda~en kJ. 15.30 gik statten til finalen. 
.\Iin start var ikke særlig god. men heller ikke særlig 
diirlig; men han havde en længde i fO"'ejen og fik 1/. 
merc. og udnyttede den til at gå over i min bane. så 
jeg fik årevand; der la han og generede mig lige til 
svinget. hvor han var nodt til at g tilbage. da det var 
afmærket til bver båd. S. var der plads. og jeg bavde 



trænct i det sving et par gange. sa Jeg kun havde at 
vende mig om en gung ror at \"lere sikker. Jeg spurtede 
hele "ejcn rundt og var pa linje med ham. da vi gik ud 
af svinget 300 m f"r mal. Det blev en vældig kamp de 
næste 200 m; sa opgav han, han var helt pumpet; da 
var jeg nu ogsa Sil meget foran. at jeg var sikker (5.50,2). 

\\'anter de Krats .. dc Schic" vandt junior-sculler. 750 
m, 2,47.2, med cen længde, hun korte sig helt ud. "r. 
2 "dc Hoop". 

r-.;r. 2 i mit lob var Cornelius Tramp. 
Dct "ar sjovt at se dumerne roede ~cullcr-fircr her 

og otter. Dc villc gerne mode danske damer. tortalte 
de mig. Den sculler-firer vur sjo,' at SC, den kan skvdc 
en god fart. 5a var der en doublcgig-scullcr tor hc;rer 
med dame-styrmand over JOOO m. Det sa drabeligt ud. 
det var sikkert hardt. Ikke noget tor mig. 

Der ni r meget stil roning for damer. jeg tror 2 loh. 
.Jeg , 'ar Sil. heldig at pege vinderen ud j de heats jeg sao 

Resu/la/er: 
Senior sculler. 170(J m: 
I. heat I. DSR 5,46. 

2. de Hoop I. 
2. hent I. Cornelis Tranlp 5,53. 

2. de Iloop II. 
Slutheat I. DSR 5,50,2. 

1. Cornelis Tramp. 
Junior-sculler 750 m: 
Finale: I. de Schie (tidl. Kolding) 2,47,2. 
Toer uden, I kvarter cher sen.-sculler. gik pa5,51. 

(Desværre tilltHlcr phldsl'n ikke. at vi bringer hele det 
interessante brcv). 

SKXSEKTXON 
Alle Medlemmer af OSR kan blive Medlemmer af Skisektionen ved at indbetale 1 Aars Kontingent , 5 Kr. 

pau Postkonto 68344. DSR.s Skisekt ion, Kassereren, Juli us Valentine rsvej 36, F. 

Siden sidst: 
28/8: I anledning af .. 11'1\:, \\almo"!) 50 ars jubilæum urran

geredes et internationalt orientermgslob "cd Kal!er6t1_ Scktio
ncn blev repræsenteret uf formanden. ~om berettcr. at det 
,'ur et hardt lob i et vllnskcligt ternen. idet han fores!ur. at 
dette tjener ~()m undskyldnl1lg for, at hun brugtc J timer -H) 

minutter om den 9,b km lunge bane . 
Samme dag kvalificerede scktioncns htnl.lshollhlnbcr, Svcnd 

J\'iclsen. sig til udtngclse til +Iandskumpcn i Jylland 9. okto
ber ved at blive nr. 4 i et luh ved I " ·lIlso. arran/-!cret af Gun 
nar .'\. I lansen. Lobet vundtes i "vrigt af Vald. Dufnl. Ku
benhavns Skiklub. som l efterarct bic v danmllrk~l1lester. 

4/9: I .\\almo Al's korporu[iollsoricl1tcrin~ vcd Frostuvilllen 
i Skullc deltOg sektionen med tre mund. Bunen V11 r 8 km 
lung. Ilennin!! Amelung lob på. I time 2-4 min .• Erik Jorgcnscn 
pu I time 58 min .. mens det ikke har va~ret muligt at lokke 
ud uf Gunnar .\\. I hlnsen, hvor hlllg tid han hru~!tc; hall v(lr 
i hvert fnld meget træt bagefter. Samtidig deltog IIHC!! Ras
mussen i I-liilsingborg IFK's korporlltionsorientering ved Stene
stad ol! blev her nr. 5 af 17 - svenske - old boy~. 

6/9: Der VM modt 175 til sek(lonen~ orienteringsaften, som 
i eet og ult opfyldte fon'cntningerne citer den store torhlind~
reklame. j\led fart og præcision ledede Erik Jorgcnsen os gen· 
nem rækken af foredrag og films til <.lunsen. hvortil hun havde 
skaffet et udmærket orkester. Som en dirckte folgc :lt den 
aften har nd~killige ni roklubben~ medlemmer meldt sig til 
orienterinusinstruktion i sektioncn. 

11 19: ~\\ed Gaschvtten som busi~ afholdt scktionen sit for
stc instruktionslob. S\'cnd Niebell hun!c lugt en bUlle i R.l'IlS
holt sko\o1 med kun cen forkert anbragt post. Blandt de mung~ 
begyndere bemærkedes flere nye .. emner". 

17/9: Til natlobet Itlrdng uften og bC!lyndcrlobct 1JJ1l son· 
dagen [lrran~eret af damernes roklub hur sektionen besla):!lat:!t 
20 af de 140 sturtnumre. Denne kendsgerning er et af de 
momenter. der i ojcblikkct bC"irker, ot bestyrelsen ser lyst 
på sektionens fremtid. Ved rcdaktionen~ slutning foreligger 
endnu ikke lobsresultutcrne. de mil ,-ente til november nr. 

Program for oktober 
2. oktober : Kobenha\'n~ skiklub's Pokalloh. Anmeldelse til 

Erik Jorgcnsen, TAgu 2889 v. 
9. oktober : 4-landskampen mod ;-";orge. SVl.!riUe o~ Finlund 

afholdes for forstc gung her i landet . I det 15 mund store 
danske Illndshold er sektionen repræsenteret vcd Svend Niel 
sen. Radioavisen ,'il om aftenen fortælle. hvordlln det er ~uet 
ham. Samtlige ovrige medlemmer IIf sektionen er ,lf Lynl!by 
idrætsforening inviteret til at deltoge i et begyndt..!r\ob . . "-nmcl
delse om deltagelse heri snarest til Vagn .. \\oller. VAlby 3122. 

16. oktober : Kredsmesterskaber i orienrering .. \nmcldclse 
inden 5. oktober til Vagn .. \loller. 

23. oktober: Roernes orienteringslob, .. Kt)mpllsl"bct". Ilrran
geres i Ilr af OSR's skisektion. Bestyrelsen vil gurc en ekstra 

illl!sats ~or lit bringe det IIf overrctssn~frlrer Huns \\ud
sen skænkedc store skibskompos hjem til biLdehuset pdny 
efter trt..! ars frovll!f. BestYrclsen hllber 3t se alle aktivc lobert! 
dcn da~. ikke mindst fo-rui lobct afholdes 111Cr ,·ed Koben
havn (1Iareskovcn). Dcr lobes efter generalstabskort 1:100.000 
nr_ 41 .. Kobcnh!IVn M

• og modestedet er B;t,Msværd sopilvillon 
kl. W. Anmeldelse vcd indbetaling af l kr. til Vagn .'\oller. 
Engd,"gct 51. V.db)" (Tlf. V.lby 3122) senest 14. uktobcr. 

30. oktober: Danmarksmesterskub i orientering. De udtllgne 
"il fa særlig mcddelelse. SanlIne dul-! afholder sektionen trll" 
ninJ!s· Ol! instruktionslob ved Gtisehyttcn. Talt toget fra ho\'ed
bnnegardcn kl. ca. 9.19 (~B: den nye koreplan foreliggcr Ikke 
ved rcduktit)nens slutning). og kur til Lillerud. Iler arhentes 
man pa stationen. 

Om programmet for novcmber kun oplyse8. at der dcn 3. 
vil blive afholdt kobcnhavllsmestcrskab i nutloh og dagc:l 
cftcr begynderlnb. arrangeret af roforenin~en Kvik. Til di~se 
lub md anmeldelsc "ære Vagn \loller i h1cnde senest lU 
d.1gc fnr. 

Kontingentet for 1949-50 
er forfaldent til betaling den I. oktober 1949. Kassereren bl" 
der om medlemmernes hjælp ved hurtig indbetaling af de .i kr 
til sektionens giro-konto 68.344. Skriv: DSR's skisektion. Jul. 
\'alcntinersvcj 36. F. Silmtidig kan cvt. resterende start:.lfgif 
ter indbctales. 

Har du lyst 
til lit sc, hvordan et orienteringslub foregolr. uden sdv ut 
skulle styrte forvirret rundt med tungen ud af halsen. Sil meld 
dig til Svend '=iclsen. Rudolph Bcrghs Gade 60. RYvung (,oIQ 
linn ~ti1r og ffinnglcr folk, der klin medvirke som officials ved 
kompnslobet den 23. oktober. Ogsa koner. ktcrcstcr. venner. 
forældre og horn ovcr 15 ur kan brugc~_ 

Sektionens formand, 
Fnk Jørgensen. ,' il 3. oktober flyvc med S.\S til t:S.-\. h,-or 

han i en m~ined vil studere amerikansk orientering Samt frem
srillingen af medicinske appartcr. 

DSR's skis.ktions styrelse 
F r i k J o r g e n s e n .. \\imer~!!lIde 113, ~., formand. 
\ . a g n ;\\" II e r, Engdraget 31. Vulby. Tlf. V r\ 3122. næo;;H. 
S ,. e n d !'\ i e I s c n. Kud. Beq!hs Gade 60. O. Tlf. R Y bOlQ, krlss. 
I h T h () r u p. 
J e s p e r II, en . 

. Ansvarshavende redaktor: II. .\1. .\\oller .. \hlefeldtsgade ISA. K. - For skisektioncn: IL Amelung. 
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- -- AKADEMISK ROKLUB o POLYTEKNISK ROKLUB 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS OFFICIELLE MEDDELELSER 

17. ÅRGANG DECEMBER 1949 NUMMER 12 

Sidste år udsendte vi et lyserødt 

EXTRANUMMER 
i anledning af "Kermessen" - den husker du nok -. r år nøj es vi med denne foromtllle, og bruger pengene 
på festens eget alter . 

.J\'\ange sagde sidste år, da de hørte, hvor vellykket "Kermessen" havde været, at "havde de bare vidst 
det på forhånd, så - " og så videre. Nu varskoer vi krnftigt og i tide, så denne gang kan ingen på grund 
af uvidenhed gå glip af festen : 

113 A\ IL () ~IIB () I~ ID 
- et festligt slagord, en festlig ramme om dansen og løjerne - . Det foregår ,.ombord", under 
det store hvide solsejl; men hvis dørken gynger, må det skyldes et re lativt og individuelt fænomen. 
Bortset fra søgang gør vi vort til at skabe den rette stemning - i saloner af alskens slags. Du 
må således selvom, hvorvidt du vil til bal hos kaptajnen på øverste dæk, eller til svingom hos 
basserne på banjerne - eller midtvejs hos k,.--vartcrmestrene agter. 

Kom i hvad du vil - blot helst i "noget" med en smule præg af saltvandssprojt og gerne 
med en lIiikt af sommerlig brise. Et eruise er jo som regel en sommerlig affære - så kvindelige 
marinere. pigen fra lejet og andre former for havnymfer er særde les velkomne. Dette kapitel 
overlader vi trygt til deltagerne at ordne. Vi modes med samme friskhed som sidste år - og 
sLlkses'cn er sikret. 

Aftenens hændelser er så mange og brogede. at der ikke er plads til at røbe dem her i 
.. 01'\ ". - der bliver noget for os alle. f,Uskc kårer vi den mest sommerlige af pigerne til ballets 
dronning, med tilhørende rettigheder - og de bliver ikke smål 

Og så koster det hele - at betale ved indgangen - kun 3 kr. pr. næse. Medlemskort skal 
forevises. 

Du er velkommen med vCnner og bekendte over skibssiden nede i klubhuset 

lørdag IO. decbr. kl. 1930 pr. 
(vi skal have tid til hele programmet) 



Om kuponer, tilmelding, 
skovtur m. m. 

I festudvalgets idearkiv findes ideer lil flere arrange
menter, om hvilke det gælder, at det er nødvendigt 
forud at kende det nøjagtige deltagerantal. Dette var 
også tilfældet med "skovturen", men på grund af f,ar 
ringe tilslutning så vi os desværre nødsaget til at aflyse. 
Det havde vi heller ikke noget imod, hvis der ikke var 
stemning eller interesse for et sådant arrangement. Men 
den sørgelige sandhed er, at der var både interesse og 
stemning for sagen, hvad der senere har vist sig ved 
samtale med Dledlemmerne, men de fleste havde regnet 
med at komme på selve aftenen og så blive lukket ind. 
Når vi arrangerer det med tilmeldelse forud, er clet ikke 
noget ligegyldigt pjat fra vor side, så er det en nodven
dighed, og det kan vel ikke være noget uoverkomme
ligt arbejde, at indsende en kupon rettidigt. Dc, der 
ikke forud er tilmeldt, vil ved slige lejligheder i hvert 
fald ikke blive lukket ind, uanset mand og stand. 

Det hele, der denne gang kom ud af det, var ell unød
vendig aflysning, som vi meget må beklage - ikke over 
for de ikke tilmeldte -, men overfor de slet ikke få 
medlemmer, som rettidigt indsendte deres kupon og 
alligevel blev snydt for en fornøjelig aften. Vore egne 
forhåndsudgifter og aftaler, som alligevel må betales, 
vil vi endda ikke komme ind på. 

Dette skal altså opfattes som en henstilling til med
lemmerne om at rive sig ud af den ligegyldighedens rus, 
SQln alt for mange endnu hviler i. Der er sket forandrin~ 
ger i klubben, og viser du lidt mere interesse for klub
ben og dille kammerater i den, vil du selv få meget 
mere ud af at være medlem i DSR. 

Fesfudl'./get. 

"Hugin-aftenen" 
havde samlet en hel del medlemmer i klubben. - Man 
anede over forsamlingen en vis forventning. Foredrag 
med film er jo ikke noget vi er alt for vante til i DSR. 

Man satte sig til rette og så tålmodigt på en ret lige
gyldig tegnefilm, som blev rullet, fordi foredragsholde
ren havde haft et mindre uheld og blevet par minutter 
forsinket. - Dernæst fulgte en uhyggelig mindelse fra 
stumfilmens første dage. Til alt held var dell kort; men 
den nåede da at få resumeret samtlige hine tiders vær
ste filmsløjer og mere eller mindre vellykkede dito
tricks. 

Men publikum var nådigt, man Io beredvilligt, og et 
lille klap blev det også til, da der omsider blev tændt 
lys i salen. 

Man var nu nået til aftenens kærne: Erik Kiersgaard, 
der som bekendt var høvding for "Vildngerne 1949", 
besteg talerstolen. Skægget Ira i sommer havde fået 

klubbens 
rotøj 
f~.u ho! 

Silkegad e 11 • Tlf. 3082 

lo v at stå; men nu var det velplejet og mindede ikke 
om den opfattelse, man har dannet sig om et vikinge
skæg. Dcr illuderer Kaarsberg bedre. 

Foredraget var underholdende og ganske veldrejet i 
sin ligefremme og djærve form. Man morede sig over 
mangen en lystig episode, og af Kiersgaards jævne ord 
genskabtes atmosfæren om de usædvanlige oplevelser, 
som fartøjets 52 mand var ude for på deres sejlads i 
Hengest og Horsas kolvand. 

Dc værste strabadser, lorstod man, indebar tiden, 
som mandskabet opholdt sig i England. Der var mange, 
som ville hilse på besætningen, og der var gjort store 
anstalter til modtagelsen; og selv en viking kan jo blive 
træt til sidst. 

Foredraget blev ledsaget af en illustrerende film, og 
til slut blev foredragsholderen hilst med en velfortjent 
klapsalve. - Der sluttedes af med en dans. - - Alt 
i alt var det en hyggelig aften. "Det store sus" skulle 
det jo ikke være, men en klubalten i den gamle stil 
med fornøjelig underholdning og en passiar over en øl 
sammen med gode kammerater. 

Her er chancen! 
Boldspillet er ved at blive en god branche. Flere af 

vOre landsholdsspillere har fået tilbud fra udlandet og 
lofter om store gager, - alle unge menneskers onske
drømme synes at kunne realiseres, hvis man gor en god 
karriere i fodboldens ædle spil. 

Slet så meget tor DSR's "håndboldafdeling"' ikke love 
de af klubbens medlemmer, som tager del i vinterens 
håndboldtræning; men vi lover jer chancen for vinteren 
igennem at holde konditionen i orden, at træne musk~ 
lerne til hurtig og sikker reaktion, og at mødes med 
kammeraterne til en fornøjelig og livlig dyst. 

Men det er ikke blot for at more os. at vi skal mode 
til håndboldtræning, det er også for at vi kan dygtig
gøre os til at tage del j sæsonens turneringer. Således 
spiller vi i Kobenhavns håndboldsforbunds B-række, og 
vi har udsigt til at vinde her, hvis vi passer vor træning. 

Der spil/es: 

Hver onsdag i IDRÆTSHALLEN kl. 17-18, og sam
me dag OTTO-M0NSTEDHALLEN kl. 18,15-19, Nor
re alle, under ledelse af den tidligere landsholdsspiller: 
EGON SANDER. 

Her er chancen for også at udnytte vinterkOlltingcntct 
fuldt ud, og parret med en regelmæssig gymnastik, vil 
det være muligt herigennem at pleje sit legemes sund
hed også i hets morke del , hvor vort klima forhindrer 
os i at dyrke roningen. 

H. B. 

~n"n,. 
CROME &GOLOSCHMIOT 

""UKI 



Gymnastikken 
Der holdes juleferie i tiden 2211 -III, b"g~e dage 

inel .. salcdes at sidste gymnastiktime bliver d. 21/121949 
og forste time efter jun bliver d. 5. I 1950. - Svom
ningen om torsdagen vil naturligvis udgu i samme tids· 
rum. 

Vi erindrer om tider og steder: 

Tider: Nandag og torsdag: kl. 19-20. 
Tirsdag og fredag: kJ. 17-18. 
Onsdag: kJ. 17,15-18,15. 

Steder: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: Statens 
Gymnastikinstitut. Norre Alle. 
Onsdag: GI. Metropolitanskole, Frue Plads. 

Svomning: Torsdag kl. 20 i l'.'orre Alle. 

Mandag og torsdag ledes undervisningen af overotfi
ciant jI'!. Andersen, og tirsdag. onsdag og frcdag uf 
inspektor Sjelle. 

Skabene 
skal nu tommes. Man kan rcsen"crc sit skab ti1 næste 
ar ved som sædvanligt at abnc skabet, men lade lasen 
sidde i. 

Det er i medlemmernes egen interesse, at skabene 
bliver tømte og står iibnc i vintersæsonen. De kan der
ved blivc udluftede, og klubbens personale kan få lejlig
hed til ut gore dem rene. 

Skabe, som ikke er tomte inden 15. januar 1950, vil 
blive brudt op og tojet konfiskeret. - Nu er det alvor! 

Standerstrygning 
Sondag d. 30. oktober var mange af klubbens med

lemmer modt op for at hjælpe til med at fa pontonerne 
og motorbåden b ragt på land. 

Takket vrere de mange fremmodte, lykkedes det at 
fa det hele klaret pa nojagtig tre timer. 

Klokken II blev standeren halet ned, efter at for
manden havde holdt en lille tale, hvori han kort ridsede 
sæsonens forlob op og nævnte planerne for vinteren. 

En særlig tak rettede formanden til kontorchef Jør
gen Dich for dennes tilsagn om, at klubbens langturs
roere kan gore brug af hans "Gjernæs-hytte". Langturs
roere, som cmsker at benytte dette smukke tilbud. ma 
henvende sig til langtursrochefen. 

Festen efter pontonoptagningen havde ingen deltagere 
samlet, hyorfor den blcv aflyst_ l stedet hyggede de 
flittige sig pu verandaen over en kop kaffe, som klub
ben traditionen tro havde givet til dem, som kom og 
tog det sidste nap for i ur. 

Og så 
minder kassereren om kontingentet. Det er af stor be
tydning for regnskabets afslutning, at eyentuelle restan
cer bliver bragt ud af verden så hurtigt som muligt. -
Det er jo blot at vandre hen på posthuset med giro
blanketten og pengene I 

Medlemsforhold i DSR 
Nedenstående findes fortegnelse Over medlemsfor

andringcr inden for klubben. 

Udmeldt e medlemmer: 
Aktive medlemmer: Il: Torben Lundh. 1237: Svend 

Jensen. 523: .lens Chr. Engvad. 518: Morten Chr. Meil-

gaard. 1087: J. C . .lulin I lansen. 411: !':iels Ulrik Bang. 
1257: Ebbe Dyre. 822: Frode Riis. 343: Flemming Larsen. 

Passive medlemmer: II. Lyster. Anders C. Bramsen. 
"'icls B. Thorborg. Bjorn Olh'arius. Arne Sjogaard 
Olsen. Vagn Nelton. Svend Boeck. Jacoh Winslov. 
Malthe Borch. Klaus Bjerre. Anna Louise Stllge. Knud 
Mose. I Ians I leesing. Hermann Jacobsen. Torben 
Thorup. 

Ol'ergaef fra aktil'f fil passiI,t medlemsskab: 
1395: Magnus Bjerregaard. 892: Bent Gruner Nielsen. 

551: Ole Storm. 

Bestyrelsen: 
Formand: Grosserer Gudmund Schack. Vcstcrbrogade 2 D. V. 

Tlf. C. 6644. 
Formand for Kaproningsudvalget: Læge Axel Mllthicscn. Ahl

manns alle 7, I. Hellerup. Tlf. Hclrup 1515. 
Materialforvalter: Civilingenior J. Norman-Hansen, Hærens 

Vanbennrsenal. Amager boulevard 8. S. Tlf. 16140 (kl. 10-16). 
Kasserer: Fabrikant Bjorn Moller. Bredgade 47. 4. K. Tlf. 

Byen 8363. 
Sekretær: Overassistent, cand. polit. Ejvind Sieverts, Dr. 

Abildganrd. alle 9, l. V. Tlf. Nora 1869 x. (10-16: C. 608). 
Rochefer: H . M. Maller, Ahlefeldtsgade 18 A, 3. K. Tel!. 

C. 8668. 
Stud. mag. Povl Marstal, Rønningsvej 6. 3. NV. TIl. Taga 

4966 v. 
Stud. polyt. J. C. I>ladsen. Ndr. Friha,'n.gadc 96. 3. ø. TI!. 

C. 3548. 
Kaj Christensen, Brcgl1cvcj 15, Gentofte. 

Uden særligt mandat: Læge Ole Secher. Herm. Trierspluds 4, V. 

Kaproningsudvalget: 
Læge Axel Mathiesen, Ahlmanns alle 7, 1. Hellerup. ,!-,If. 

Ilel. 1515. 
Assurandor Erik S. Kicrsgnard, Livjægergade 23. ø. Tlf. Øbro 

5152. 
Assistent II. Ltiders Nielsen, Vesterbrogade 15, 3. V. Tlf. 

C. 16830, lok. IO (kl. 9-16). 

Inspektør: 
Korpsofficiant C. A. SjcHe. Njalsgllde 59, S. Tlf. Sundby 806. 

Kontorlokalet 
lukkede med udgllngcn af oktober. Henvendelse til klubben 
bedes derFor ske skriftligt til postadressen: Strand vænget. 
Kbhvn. O. 



SK][SEKT][ON 
Alle medlemmer af DSR kso blive medlemmer al skisektiooen ved at indbetale 1 'rs kontingent, 5 kr. 

på postkooto 68344, DSR.s skisektioD, Svend Nielsen, Rud. Bergbsgade 60, ø. 

Millionærer 
er vi ikke. Det kom tydeligt til orde på kredsens repræsen
tantskabsmøde onsdag den 16. november. Samtlige klubrcpræ
sentønter gik stærkt ind for billigere stnrtafgiher i fremtiden. 
Som afgifterne har udviklet sig, er de efterhånden også blevet 
cn betydelig hindring for manges deltagelse i orienterings
idrætten. Hvad siger man om 8.50 kr. plus togbillet til KJ'.l 
og 25 kr. plus ca. 50 kr. i togbillet til DM? og mange andre 
lob har haft anmcJdelscsnfgiftcr øf samme storrelsesorden. 
H vor mange idrætsfolk, tror arrangorerne. vil give disse belob 
for at EA lov til at løbe 10--15 km i skoven - og vel at 
mærke blive ved med at betale, son dag efter sondag? Det 
blev da også klart på modet, at priserne må ned - kraftigt 
ned. Og en sænkning er ganske ligetil! Navnlig ved ct arran~e
ment som KM, hvor præmiernes antal er ligefrem svimlende. 
At tænke sig, at man der vil uddele 69 (sicl) præmier til 135 
startende. Ganske kuriost er det, at VOre gode venner fra 
DR starter 9 løbere i dame-B: alle 9 skal have præmie, nogle 
endda. flere, idet nr. l, 2 og 3 fAr individuel 1.,2. og 3. præmie, 
dernæst hver en holdpræmie for vinderhold. De 6 andre Mr 
hver en holdpræmie, idet klubben ogsA besatte 2. og 3. plad
serne i holdkonkurrencen. Endelig for at gøre målet fuldt. 
Mr klubben selv en præmie for hvert af holdene. tre stykker 
ti1. Alt i alt uddeles alene i dame-B femten præmier for ni 
pijlcrs præstationer. Og klassen havde 17 stortendel 

Præmiekontoen mil skæres hårdt ned. Eventuelt kan man 
anvende diplomer i stedet for, - hvis hver enkelt absolut 
skal have et minde om sin løbetur. 

Så er der de mange officials, hvis togrejse skal betales. 
Uden officials får vi ikke mellemtiderne. siges der. Det er 
rigtigt. Men hvor mange ud over de bedst placerede er dybere 
interesseret i mellemtider? Man kigger pl dem en enkelt gang, 
og sl skænker man dem ikke en tanke mere. Det blik koster 
mAske 2 kr. Nej, kontrollanterne må for fremtiden blive hjem
me i varmen, og vi nojes med stllrt- og mal-tid. Fornøjelsen 
ved lob et i sko"en. som jo dog er det egentlige, den bestlh 
uforandret, ja. måske vinder løbene cnddll i kvalitet, nlh det 
for fremtiden ikke er kontrollanterne men skærmene, vi skal 
fd oje på. 

Som sagt var der almindelig enighed pil kredsmødet. Noget 
bestemt om hvordan deltagelsen skal billiggøres. vedtog man 
dog ikke, s:\ vidt red. har kunnet opspore. Foreløbig må vi 
derEor se tiden an, og håbe at VOre drømme gar i opfyldelse. 

Siden sidst: 
23/10: "Kompasløbet" arrangeredes i Hareskoven af DSR 

for 74 deltagere. Samlingsplads var roernes trreningsbasis ,'ed 
Farum so. Startafgiften var forbilledlig lav : l krone. Det kan 
altså goresl Banen havde pil forste post en reel fælde - som 
bl. a. knækkede halsen på vore egne folk, desværre med det 
resultat, at .. Kompasset" gik til KR. "KVIK" blev nr. 2 og vi 
selv kun nr. 3 (Jiven 5, Ponsaing 6. Juul 9 og Langner 11). 
Dameklassen vandtes nf Ingrid Krarup. Om banen kan iovrigt 
siges, at den gik rigeligt frem og tilbage gennem terrænet -
omtrent som en ubehjælpelig stopning pil. et stort strømpehul. 

JO/IO: Danmarksmesterskaberne afvikledes i klitplanta~eme 
omkring Hvidbjerg i Thy. DSR's folk overraskede med en fin 
præstation trods møgvejr. troldeskov. tungt sand og kort 
l :20.000. Vi blev nr. tre, kun 19 minutter efter KS's vinder
bold og få sekunder efter PAN, Arhus. Svend Nielsen blev 
nr. 8 i 2,15,07, Robert Christiansen nr . 12 i 2,20,52 og Juul 
Kristensen nr. 15 i 2,22.25. - I oldboysmesterskaberne blev 
O"'e Krarup nr. 2. - Ganske pudsigt fortalte flere af lobeme, 
at de forst et godt stykke ude pli banen var blevet klar over, 
at kortet ikke var et atlasblad, men det helt store målebords
bladl· Wald . Dufva, KS, blev mester i 1.51,08. 

Samme dag afholdtes et lille klublob i Ravnsholt - på. en 
af red.'s speeialbaner for puttespeeialister. Skærmene var put-

tet p.d regulær vis, med stigende sværhedsgrad. Næstsidste 
post synes at være forsvundet - det sUr endnu hen i det 
uvisse. Og sidste post var der ingen. der fandt. Hee var nær
mest; han passerede den p4 l 'Al meters afstand, mens vi andre 
"or spændte tilskuere 9 meter længere væk. 

5/11; Natorienterings-KM i Teglstrup hegn. med start i sko
vens sydspids. Vejret stille og lunt inde i skoven. med måne 
bag drivende skyer. Selv på. kort 1:100.000 behnvcde man kun 
sjældent at ~øre brug af kompas til at finde de 9 poster, der 
alle la ret yderligt i skoven. Fra DSR deltog kun Svend Niel
sen i herre-A og red. i herre-B. Vore onsker blcv ikke helt 
opfyldt. Vinderen. Thorkil Hunsen. KIF. korn i mål 9 sekun
der hurtigere end Svend, mens red. vandt sin klasse (i en tid 
svarende til 6.-plads i A -klassen) . 

6/11: Begynderlob po. samme bane. Øsende regn. Ole Rin
dung blev nr. 2 

13/ 11: Klubmesterskab fro Gnsehuset. Banen var lagt i Tok
kekøb hegn af Harry Eitvig fra Palo, og KIF og K VIK benyt. 
tede lejligheden til samtidigt at få afgjort deres klubmester
skaber. For at fA trukket målet over til Gdsehuset. hægtedes 
en extra delstrrokning på, hvorved bunen kom op over de 
12 km. Den samlede resultatliste begyndte således: Thorkil 
Hansen. KIF, Svend Nielsen, DSR, Knud Jensen, KIF, Hven, 
DSR og Ivan Jensen, KVIK. - Svend blev således klubmester 
for 1949. 

I december: 
fortsætter vi løbetræning og badstuebad hver tirsdag kJ. 17,15. 
Selvom det er mørkt på denne årstid - så korn alligevel ned 
i klubben. Man hRr det dejligt ovenpå ddan en omgllng. 

5 kroner 
er faktisk alt, hvad sektionen beder sine medlemmer om Ilr
ligt. for at gennemføre hele det omfattende program. Glæd 
derfor kassereren med snarest at bringe restancer ud af ver
den. Man Ror iovrigt klo~t i at erkyndige sig pr. telefon hos 
Svend Nielsen, RY 6019. om gæld for anmeldcJsesafgifte r etc. 

Den 10. december kJ. 19,30 
- kermesseaftenen - kalder sek.tionen igen til fest, itir med 
parolen "BAL OMBORD". Læs Forsiden - den fortæller lidt 
om, hvad aftenen vil byde på. 

Snefald 
kan jo teoretisk tænkes i december. Skulle miraklet ske. er 
vi straks på stikkerne med den mest velegnede tUT. Ring til 
Erik Jorgensen, TA 2889 v. 

DSR's skisektions styrel.e 
E r i k J O r g e n s e n, Mimersgade ] 13, N., formand. TA 288<) v. 

Vag n M o II c r, Engdraget 51. Valby. TIl. VA 3122. OIestf. 

S ven d N i e I s e n, Rud. Berghs Gade 60, ø. Tlf. RY 6019. kass. 

I b T h O r li p. 
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