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1950
Ved deffe årsskiffe kall vi se tilbage pa en sæson, som indebar noget af den fremgang, I'i alle så stærkt håbede på, og som vi i flere år hal' trængt til,
På kaproningsbBnen blev vi pænt placeret, og -

hvad mere er -

vi har håb om,

at der kan bygges videre pa det grundlag, som blev skabt i denne sommer, Det er
lykkedes al samle en skare kaproningsinferesserede medlemmer om træningen, og kan

vi beholde dem og el'entLlelt forøge deres anlal, har I'i et godt materiale til at bygge
fremtidens hold op af,
Også motionsro71ingen har faget et glædeligt opsving i denne sæson.

En hel del

arrangementer blev gennemført med held, og det lave langturskilometeranfal til trods,
viser hele def roede kilometer antal en fremgang, Den, der til stadighed har færdedes i
klubben i det snmdne al', vil hal'6 mærket en udvikling i k lublivet. Man sporer overalt
en lidigere aktivifet, som forlulbentlig vil være indledningen til en 11)' æra i DSR's
historie.

Langturene har som nævnf været få i ar. Det skal sikkert ses på baggrund af
"Vikingefærden", der lagde beslag på flere af vore fØ/'ende langtursfolk.
Med

el1

fak for det svundne 1949, sene/er jeg pli bestyrelsens vegIle alle klubbens

medlemmer og venner de bedste ønsker for det nye år.

C;ulmuul ~clrack
Formand.

Her er han igen!

Gymnastikken

Ham er det ikke let at komme ut med, manden, uer
star ror l'c~nskabet. lIan scr pu os med anklagende
ojnc, og der er dem. der ikke kan hlivc fri for at se
ham ogsa i drolnmc.
lIan har dog hvisket rcdilktorcn i oret. hvorledes
man kan hlive lum kvit. - Ilvis man tager sin girohlanket og gal' hen pu posthuset med den og der ind bctulcr sin restance. så forsvinder hun straks.

Etter jul he~Yl1dcr \i i~cn . .')0111 Iltcynt i sidste num·
mer ut' .. O. "\:' d . 5. jilnuar 1')50. Det er en torsdall. su
()f!sa svumningen genophl~es .
\ ' j erindrer stadig om tider oq steder :

Klubben skal jo ogsa bruge pcn~c om vinteren. o~
en jævn strom af indbetalinger vil v~crc meget lettere
for kontoret at ekspedere end dc store ryk-ind enkelte
gange i arcts lob. nUr rykkerskrivelserne er sendt ud.
Rent bortset fra at dct koster bade penge og ,arbejdskraft med aJle disse kedelige breve.
Om nogen er i tvhl skal her meddeles. at klubbens
!lo,tkonto nr. er 3~66.

Hå ndboldspillerne
Jlorcs opmærksomme pa, ~lt furstc time etter nytar er
d. 11. januar. For en sikkerhels skyld gentager vi fnl
forrige nr.:

Der spilles:
Hver
me dag
re alle,
EGO'\;

onsda!! i IDRÆTSIlALLE;>; kl. I, 18, ol! samOTIO-MONSTEDIIALLEN kl. 18.15-19, Norunder ledelse af den tidligere landsholds>piller:
SANDER.

Dansen gik
.\Icd tirsdag den 20. december sluttede forsoget med
at arrangere danseundervisning i klubben.
Desværre ·t.:r man ikke i stand til at bl'~tyndc igen
i januar, som festuovulget havde hanet, da vort an strengte budget ikke tillader. at klubben varmes op
hver ottende dag for at stille lokaler til rudighed for
de trods alt forholdsvis få medlemmer. som nyder godt
af dansen.
De medlcmmer. som har fulgt undcr\'bningen, bc ·
klager, at den ikke kan t·ortsætte. Den har \'æret dem
til stor fornojclsc, og undcrvisninJ,.!cn har \'ærct \'<:1
ledet og særdeles lærerig.

~ lubb ens

Tider: \Iandag og torsdag: kl. 19- 20.
Tirsdag og fredag: kl. 17- 18.
Onsdag: kl. 1,.15- 18.15.
Steder: .\Iandag. tirsdag. torsdag ol! fredag: Statens
(;ymnastikinstitut. Korre Alle.
Onsdag: GI. \Ictropolitanskole. Frue Pinds.
Syomning: Torsdag kl. 20 i ,,"orre Alle.
\\rlndag og torsdag ledes undervisningen af o\'croffi
ciant .\1. 4· lndersel1, og tirsdag. onsdag o~ fredag af
inspektor Sjelle.
Det er shldi1! tor la. der ~or hrll~ af disse timer.
medlemmer hur her til glimrende challce til
..It holde konditionen \Td Ii~c vinteren igennem. Det
mcdlorcr ogsa, at det ikke er sa s\'ært at komme i gang
ettcr . . hllulcrhejsningcn.
du julcn l"r ()\'er~t~ld. vil det \"lerl! ~odt med
motion. det gæhJcr sikkert de fleste af os. Of! sa er
det hyggeligt at hulde forbindelsen \edlige med bm
mcratl'rne genncm den ll10rke tid. - IIcrtil kommer.
ut der cr gymnastik pu . die ugens dage undtagen lurdaf!. og tiderne er valgt sa vidt muligt forskellige. sa
.1111..' ~kllllc have lejlighl"d til ut nere Il"led.
Kluhhcn~

'li

Vi gentager
Skabenc...· skul nu tommes . .\\;.111 kan reServere sit

til næ."itc ar ved ... om sædv~1nlil!t at ahnc ~kahet. men
ludc lasl..'n sidde i.
Det er i medlemmernes egen interesse. at sk<tbene
bli\'er tomtc og star abnc i \'intcrsæsonen. De kan der·
\'cd hliyc udluftede , og

kluhben~

persomIle kan hl lejlig-

hed til at !Jure dcm rcne.
Skabe. som ikke er tomte inden Li. januar 1930. "il
hli\'e brudt op og tujet taget i forvarinll.

ahor!

~n"n,.
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~kab

,,"u er det

"OM"s annoncører
sendes i anledning af arsskiftet redaktionens hcdstc
tak for den stotte, de har ydet.
[ arenes lob har de været en stor hjælp fol' bladets
okonomi, og vi opfordrer alle medlemmerne til at mærke
sig annoncerne og have dem i erindring. næste Mang
dl' søger Furbindeise med de brancher, som l:lnnOIlCcrnc
rep n.cscn teTe 1',

Afsluttende møde
Torsdag d. 17. Il()\'cmhcr afholdtes et at 40 kaproere
hcsogt mode j OSR.
Ved klu bbens velvillie og æJul'c mcdlcml11L!fs medvirken blev det en flod. kammeratlig aften. Form:ll1den.
Gudmund Schack. g-av Robert Christiansen klllbbcns
scullerpokal for 1950 feJr hans sejre. og jeg ~a\' en kort
oversigt over året og gav bolden up til villtcrtrænin~cn.
Dd er nu aftalt, at vi modes furs te manda~ i februar
1950 i bassinet, og vi har fået det finske hat! til dispo s ition (ved tilskud tra fire gam le biproere). :\\andag.
fredag og sondag er klubbens egne dage! Alle roere kan
mode c1lcr melde sig til lIe//. 1515. De gamle hold bor
holde sammen og begynde træningen sa hurtigt som
muligt. - Ud\"l:lll1cts styrelse er \'illig til rad og dad.
Ring blot u111 morgenen.
,\\ed det forarbejde. der er gjort i 1949, vil vi være
godt rtJstct til 1950. Dc andre klubber bc~yndcr trænin gen -t. jal1llLll'. Vi bor ikke komme ba~ efter i starten.
l l l1sk Ski · og Orienterings~scktionen u Ilth.: r DSR; og
ring så sna rest til mia og aftal tid.
P. b. v.

Axel

~'\lathie8en.

Medlemsforhold i DSR
O,'ergael fra akli,' lil passi!'1 medlemsskab: -130: J .
Falbc Hansen. q97: Ole Palmann.
Udmeldle medlemmer: 725: C. Vagn-J lanse n. 843:11.
11overby. 10-13: Poul Adriansen. 1123: .\ Iogens .\'Ioller.
Passi,': Jorgen Iljort, Thoger :-Iiclsen, Soren V. Jarlo\'.
P. R. I lansen, I'olke Roikjer. Ejner .\Iikkclscn.

Bestyrelsen:
Formand: Grosserer Gudmund Scho.ck, Vesterbrogadc 2 D. V.

Tlf. C. 6644.
Formand for Kaproningsudvalget: Læge Axel Mathiesen, Ahl·
manns alle 7, l. Hellerup. TIL Hclrup 1515.
Materialforvalter: Civilingcnior J. Norman·Hansen, Hærens
Vaabcnarsenal, Amager boulevard 8, S. Tlf. 16140 (k!. 10-16).
Kasserer: Fabrikant Bjorn f.\oller, Bredgade 47, 4. K. Tlf.
Byen 8363.
Sekretær: Overassistent, cand. polit. Ejvind Siellerts, Dr.
Abildgaards alle 9, l. V. Tlf. Nora 1869 x. (10-16: C. 608).
Rocheler: H . M. Muller, Ahlefeldtsgade 18 A, 3. K. Tel!.
C. 8668.
Stud. mag. Povl Marstal, R,mningsvej 6, 3. NV. Tlf. Tag.l
4966 v.
Stud. pol)'t. J. C. Madsen, Ndr. Frihavnsgnde 96, 3. ø. Tlf.
C. 3548.
Kaj Christensen, Bregnevej 15. Gentofte.
Uden særligt mandat: Læge Ole Secher, Herm. Trierspl:tds 4, V.

Kaproningsudvalget:
Læge Axel Mathiesen, Ahlmanns alle 7, 1. Hellerup. Tlf.
j-le!. 1515.
Assurandør Erik S. Kicrsgnard, Livjægergade 23. ø. TIL Øbro
5152.
Assistent II. Li..iders Nielsen, Vesterbrogade 15, 3. V. Tlf.
C. 16830. lok. IO (k!. 9- J6).

Inspektør:
Korpsofficiant C. A. Sjclle, Njalsgndc 59, S. Tlf. Sundby 806.

Erik Kiersgaard
Livjægergode 23 . Øbro 5152

Kontorlokalet
lukkede med udgangen af oktober. Henvendelse til klubben
bedes derfor ske skriftligt til postadressen: Strandyænget,
Kbll\Tt1. ø.

o I
4e.
Rocheferne

SKKSEKTKON
Alle medlemmer af DSR ka n blive medlemmer af skisektionen ved at indbetale l års kontingent, 5 kr.
på p ostkonto 68344. DSR.s skisektion, Svend Nielsen, R ud. Be rghsgade 60, ø.

Tohundrede

Areskutan

- næsten - var vi til sektionens årlige fest den 10, december.
Anstrengelserne kronedes med held; det var virkelig lykkedes
at skabe slIlen om til et festligt skibsdrok. Por endevæggene
rejste sig i frygtelig sogang to imponerende master, og et
kolossalt solsejl i hvidt og solgyidcnt crepe strllkte ~ig fra
verandaen op mod Helge Jensens lærreder - der for en g~\I\gs
skyld kom til deres ret som en del af udsmykningen. I hullen
dækkede signalflag alle vægge, bortset fril præmieskabet. der
for aftenen var fOr\'andlct til et fantasifuldt Nyhavnspanomma. Verandaen havde farver som i et abrarie, og fisk og
havfruer dukkede frem blandt alskens havplanter. I dødibningerne var fastbygget "rælinger" i knæhøjde - man kunne jo
ikke tænke sig et skib uden den slags forhindringer. Stemningen blev hurtigt høj ~ og den fik en extra tand, da en
hel flok fra sektionen ankom i vanvittige sør0verkostymer under hyl og skrål og med træben. Så gik det sbg i slug
med selskabsdanse, konkurrencer og tovtrækninger - nit sammen til et godt liLie orkester, der s.ltte vældig fart i feltet.
Først klokken balv to sluttedes af - på et ma<1tbud fra oven
(Sjelle er altid så ængstelig for vOr nattesøvn!') - og sknnt
mange havde svært ved at rive sig los.
Mange udtl'ykte deres tak for festen - og arrangorerne fik
mod på at gå i gang med næste urs arrun,gcmcnt.
Der kan festes i DSR.

- det store fjæld nord om Sveriges skisportsby, Are i
Jiimtland. er sikker på ut va:re dtckket med sne i massevis,
nur vor rejse derop foregår i murts. Sekt.ionen arr:lI1gerer
deltagelse i "Den Danske Ski uge" deroppe; denne gang i
tiden fra 5.- 12. muts. På den årstid er soltm bagende og
mun kommer hjem som en neger. Hvis man blot er turist·
løber, kM\. man nyde godt uf den pragtfulde egn og gere
kortere eller længere ture - er man konkurrencebidt med
smag for fart. står forbundsmestcrskubernc abne for cen. Der
bliver lob i såvel alpine som nordiske disciplmer, styrtløb,
storslalom, langrend, slalom. Prisen for turen er fordelagtig :
225 kr. K.øbenhavn- Arc/retur Pli. 3. k\. Vil man have sovevogn og bo ps enkelt- eller dobbeltrum (i stedet for firemundsstue) kan det løbe op til 275 kr.
Tur en er å.ben for alle medlemmer af roklubben, idet indmeldelse i Sektionen jo kun koster 5 kr.
Sitdallllc arrangementer har siden Sektionens stiftelse i 19-10
stået på vort program - og vi har gennem årene haft mange
sektionsmedlemmer p:i tur til Danmark, Norge og Sverige.
Tag derfor en rask hcslutning og meld Dem ind l DSR's Skisektion - det giver adgang til denne praUtfulde ski rejse til
Sveriges hOjfjældsvcrden - o~ aftale om turen bn træffes
med Erik Jorgcnsen på TA 2889,·.

Indtil videre

Januar endelig en måned uden orienteringsløb - med sundagen til
privat driveri - for nogen. dasen på en sofa; for undre en
rask tur gennem skoven, uden posternes bånd. Belysningen
og temperaturen i skoven har sit vinterlige særpræg, som man
må have med, hvis man vil have et fuldgyldigt billede nf
skoven året rundt.
Kun en enkelt søndag i dcnne måned lægger sektionen
planerne for os - vi skal pa
Travetur fro Hillerød den 15. januar med to~et, der g:lr fru
Københavns hovedbanegård kL 09,19 (hjemme ib!cn umkring
kl. 16).
_

Tågen og regnen
hllr plaget os i byen i de seneste uger - men den kan jo
ved et temperaturfald lægge sig sOm sne - og så gælder det
at få skiene på i en fart. Det er altid bedst at være nogle
stykker på turene - og med sektionen får man jo mange
gode tips med i kabet. Ring derfor til Erik Jorgensen på
TA 2889 v, når sneen er faldet.

sørger vi imidlertid for tit skaffe os i form til fj:.cldturene
ved at træne tirsdag og fredag kl. 17-18 i Nørre aUe. Med
start frI:! gymnastikken tagcr vi cn lobctur rundt i Fælledparken - det giver en ma~se luft i lungerne. Og søndag
morgener j januar og febru<tr modes de energiske på Gentofte
stadion klokken 9. Sektionen htlr sorget for ,'armt omklædningsrum og badstue - Sil i dette tilfældc kan vi alts:1 hclonn e
energien med at det er gratis! !

DSR's skisektions styrelse '
Erik J

(J

r g e Il s e n, J'1imersgade 113. N., fomumd. TA 2889 \'.

Vaiin Møller. Engclraget 51. Valby. TIL VA 3122, næstf.

s v c n d N i e I s e n, Rud. Berghs Gnde 60, ø. Tlf. RY 6019, kass.
S \' e n r Il u 111, Rå~cvcj IO. Hellerup. HE I<lI5.
J C s p C r H \' e n, B1idnhpark 26, Hellerup. l-lE 6862.

Ansvarshavende redaktør: H. M. Møller, Ahlefeldtsgade 18 A. K. -

Red.:tktor for skisektionen : .Jesper Hven.
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FEBRUAR 1950

ORDINÆR
GEN ERALFORSAM LI NG
afholdes mandag d. 27. februar kl. 20 prc. i klubhuset

J) agtfol!den.:
l)

Formandens beretning.

2)

Forelæ~gelse

3)

Valg af formand.

4)

Valg af formand for kaproningsudvalget.

5)

Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.

6)

Valg af 2 medlemmer til kaproningsudvalget.

7)

Valg af 2 revisorer.

8)

Valg af repræsentanter til D. F. f. R.

9)

Eventuelt.

af

re~nskabet

for 1949.

Folgende medlemmer foreslås af bestyrelsen til bestyrelse for 1950:
/ljorn Møller, J. Norman-Hansell, Ejvind Sieverts. H. M. Møller, 1'01'1 /l/8rslal. Jorgen C.
Madsen. Endvidere foreslar bestyrelscn, at Kaj Christensen vælges som supplcant.
To medlemmer til kaproningsudvalget: Erik Kiersgaard og Liiders Nielsen.
To revisorer: Overingenior Ol'e Petersen og erik Haamann.
Forslag til generalforsllmlingcn skill være bestyrelsen i hænde senest IO dage før generalforsamlingen.

Regnskabet for 1949 er fremlagt til eftersyn på kassererens kontor fra den 23. februar.
Eventuelle forslag kan sendes til klubbens postadresse: S!randvænget, Kbhvn.

ø.

Hvad er kontingentet?
Dette spørgsmål retter medlemmerne ofte til kontoret, og vi bringer derfor her en kort oversigt over de
regler, loven fastsætter herlor:
Medlemsskabet koster 6 kr. om måneden. Ved rettidig indbetaling (hvilket vil sige, at vedkommende ikke
på noget tidspunkt i året har været i restance) vil de
to sidste måneder være kontingentfrie. Man kan altså
således være medlem i DSR for 60 kr. årlig.
Efter fem års uafbrudt aktivt medlemsskab er kontingentet 4 kr. om måneden, og også her gælder bestemmelsen om to måneders kontingentfrihed.
Endelig kan man efter fem års uafbrudt aktivt medlemsskab blive livsvarigt medlem for 400 kr.
Kontingentet kan indbetales på postkonto nr. 3466, og
der lægges hver måned en indbetalingsblanket i medlemsbladet til dette brug.

Vi har modtaget:
Boksning er en fin vinfermofion!

Også i de kommende måneder vil der for mecUemmer
af DSR blive lejlighed til - for en billig penge - at
stifte nærmere bekendtskab med den ædle boksekunst,
idet AKADEMISK BOKSE CLUB starter et nyt begynderhold, onsdag den I. februar k!. 19 i "Malle"s bokseinstitut, Nørregade 41, særligt beregnet for roere. Undervisningen, der gives af Malle personlig, varer cen
time, og holdet lortsætter hver onsdag indtil medio
april. Den anden undervisningstime er lørdag eftm.
k!. 16, men al praktiske grunde foregår den i Universitets-annexet.
Prisen er kr. 7,- for een og kr. 10,- for 2 ugentlige
timer i hele kursus tiden. Gymnastiksko og -benklæder
er en passende påklædning og boksehandsker kan også
billigt lejes på boksesalen.
Det er altid en fordel at kunne forsvare sig, og det
kan De lære her af nok den bedste lærer på det område, samtidig med at De opnår at få alle legemets
muskler rørt.
For de mange roere, der allerede har gennemgået begynderk--ursuset, er der hyggelige rutinehold onsdag kl.
20 og lørdag kl. 16 (Nørregade 41).
Enhver roer er - uden forbindende - ve1komnlen
til at overvære en undervisnings time.
AKADEMISK BOKSE CLUB.

klubbens

Dansk Forening for Rosport er et fællesorgan for al
dansk roning. Den blev stiftet 15/1 1887 på initiativ af
bl. a. grosserer Wm. Nielsen, der var foreningens første
formand, og overretssagforer A. Hvass. Siden 1898 har
D. f. I. R. bestået som special-Iorbllnd under Dansk
Idræts-forbund.
En halv snes år efter at loreningen var dannet opstod
der en stærk indre spænding, SODl tilsidst førte til en
sprængning og de jydske klubbers losriveIse. Det lykkedes dog lige inden århundredskiltet at opnå et forlig
og atter samle dansk roning under cen organisation.
Den reorganiserede forening kom til at bestå af seks
kredse: København (med Bornholm), Sjælland, LollandFalster, fyn, Syd- og Nordjylland, hver med sin kredsbestyrelse, underordnet hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen består af kredsbestyrelsernes formænd samt seks
direkte valgte medlemmer, heral et kvindeligt. lovrigt
er de enkelte klubber repræsenteret i D. F. I. R. i forhold
til deres medlemsantal. - Den daglige ledelse loregår
gennem et sekretariat med en fast forretningsfører og
endvidere haves to udvalg: Amator- og ordensudvalget
samt Langtursudvalget.
Foreningens formål er at varetage rosportens fælles~
interesser (herunder fastsættelse af generelle reglementer og bestemmelser), at arrangere kaproninger og iøvrigt fremme rosporten i Danmark samt at lede dens
repræsenta tion i udlandet.
Som et eksempel på foreningens alsidighed og dog
evne til nt gå j detailler kan nævnes, at man har anstil·
let forsog over inriggeres sodygtigbed og deres muligheder for at klare sig i hel eller delvis bordfyldt tilstand.
Ligeledes har man foretaget lorsog for at konstatere
redningsbælternes betydning.
Det bør også her nævnes, at D. F. f. R. i en årrække
lDed stort held har afholdt instruktorkursus. I de senere
år har DSR stillet sine lokaler til rådjghed herfor. Denne
virksomhed har skabt en god stab al instruktører. som
i deres klubber ud over landet har bidraget til at hæve
dansk ronings nive all i betydelig grad.
D. F. f. R.s to nyeste, store opgaver er kaproningsbaneme på henholdsvis Brabrand- og Bagsværd sø. Man
er her ved at skabe to etablissementer helt oppe i international stil.
To ting må endnu nævnes: at enhver roer, de r vil
lølge livet i sin sport, kan abonnere på D. F. f. R.s offi cielle organ ... Roning", der er udkommet fra begyndelsen
al tyverne; - samt at alle klubber under D. F. f. R. må
flage med og deres både fore splitflag med to korslagte
årer under bogstaverne D. F. f. R. i guld i øverste hjørne
nærmest stangen, ifolge kg!. anordning af 20/3 1888.

~n"n ...
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Årbogen
er nu i trykken, således at man kan habe pu, at den
når ud til medlemmerne, inden generalforsamlingen. Desværre har det i år været nødvendigt at begrænse
bogen mest muligt af hensyn til klubbens okonomi. Det
er bestyrelsens håb, at medlemmerne vil se dette som
et led i sparebestræbelserne. og at bogen vil blive vel
modtaget som ellers.

RO CHEFERNE MEDDELER
Langtursroerne opfordres til at indsende deres ansugninger så snart som muligt og i fuldstændig udfyldt
form, det letter arbejdet. - Og jo for man indsender
sin ansogning, jo friere star man, snfrcmt der hlivcr tale
om at koordinere to eller liere af turene.

•
lighed med sidste ar vil langtursrochefen soge at
op rette en central for medlemmer, som onskcr at kom me pa langtur, men som ikke har fåel el hold dannet
eller mangler en mand. - Det viser sig, at dct år efter
år er de samme medlemmer, som tager på langture, og

&jældcnt ser man de unges navne figurere på ansogninJ:!crnc .
Ecn af .rsagerne hertil ma soges i D. f. f. R.s strenge
langtursreglement, o~ det er for at afhjælpe de unges
vanskeligheder med at komme i gang, at centralen oprettes.
Det er en se lvfolge, at centralen arhejder under storste diskretion.

K AP R ON IN GE N
Hal ud!
Det lykkedes i 1949 at fa stanelset den nedadg"ende
kurve, og \'i blev pænt placeret på kaproningsbnncn.
Der blev i sommerens lob gjort et godt forarbejde,
som \'i nu skal til at hoste frugten af; men dette kan vi
kun gore vcd ihærdig stræben og målbevidst træning.
Vi må lade os inspirere af det gamle år til foroget indsats ud fra det fundHment, som blev skabt.
Træningen er derfor allerede nu sa smat ved at komme i gang, og med begyndelsen af februar sætter vi ind
for alvor. Som aftalt ved modet den 17. november bliver
forstc ordinære træningstime mandag den 6. februar,
ng vi modes i bassinet i klubhuset kl. 1i,IS. Alle. der
interesserer sig hlot en lille smule for kaproning, bør
kommc ned og hilse pa os og se, hvordan vi har det.
(J~ h\'orledes træningen foregår.
Trreningen ledes af kapronings formanden, og han er
gerne til disposition med råd og elåd. Er man interes·

scrct i at hore nærmer!.! om træningen. er man velkommen til at ringe til Hellerup 1515 (sikrest mellem
8 og 9).
Som oplyst på modet den 17. november vil fire af
klubbens gamle kaproere yde et tilskud til badstuen,
således at træningens deltagere kan få et sundhedsbefordrende bad, når timen er til ende, - uden viderlag og uden udgifter for klubben.
.\t dcn regelmæssige træning under kyndig vejled·
ning er sund, udbygger konditionen og bibringer sine
udovere en foleise af velvære er kendt af enhver, der
har blot en lille anelse om, hvad sport er.
DSR's medlemmer opfordres derfor til at tage del i
denne side af klubbens liv også og derved nyde glæden vcd træningen og samværet med kammeraterne i
stræben efter det fælles mål. - Og forude ligger sommeren med sine kampe. sin spænding og sine eventuelle
rejser!

FORMANDEN for Kaproningsudl'alget har telefon
/I ellerup 15 1 5.

Udflugt

Erik Kier.gaard
livjægerg a de 23 - Øbro 5152

Alle - både de der er i træning, de der onsker at
ga i træning og alle, som bare er nysgerrige - alle er
de velkomne til at mødes med os på Bagsværd Sopavil·
Ion sundag den 29. januar kl. 10 præcis.
Vi rober ikke, hvad der skal foregå, men må dog
sige, at man ikke skal mode i alt for fint toj. - Og

husk frem for alt madpakkenl

SKKSJEKTKON
A lle medl em mer af DSR ka n blive medlemmer af skisektionen ved at indbetale 1 å rs kontingent, 5 kr.
på post konto 683441 DSR.s ski sektion, Svend Nielsen, Rud. Berghsgade 60, ø.

Separatister -

absolut ikke!!

Siden DSR's skisektion stiftedes den 29. novembe r 19o1O har
orienteringen og skilohet kaldt studenterroerne ud i naturen.
enten det nu haf været i de hjemlige skove eller de ~ncdll!ktc
fjelde i Norge og Sverige. Denne vinterlige \'irksomhcd har
gennem arene betydet et værdifuldt supplement t11 somme·
rens roning. Og for klubben som lcd under Dansk Forening
for Rosport og Dansk Idrætsforbund har sektionen betydet
øget renomme. OSR har derigennem været inithltivtllgcr vcd
utallige lejligheder og har blondt andet ,'æ ret den direkte
lirsllg til vinter-idrættens opblomstring i cn lang række roklubber landet over. Og vorc sejre pil skovens konkurrencebaner - i vore stærkeste år endda meget stærke ug hyppige
sejre - har hjulpet til at fastslå DSR's navn i idroc-tsverdcnen,
ganske s dan som kapronin~cn hur det. Efter no~l e ar med
svigtende held sl'ncs vorc skovfolk nu at være på frcmhrt
igen. Indenfor k ubhcns egne rammer har det til starli~hcd
\'æ rct i sektionen der virkelig sker noget, Det kan uden over
driveIse siges, at sektionen blandt sine SVOrne tilhængere altid
har tHit de mest glodende medlemmer af DSR, og man klin
med berettigelse sige, at roklubben også i fremtiden \'iI finde
nogle af sine bedste stotter netop blandt de medlemmer, der
arbejder i sektionen,
ITvorfor nu al denne tale, som af nogle milske \'iI blive op
fattet som selvforhe rligelse?? .Io - fordi ingen undre lader
til nt ville sige disse nogterne og objektive ord - og tordi
det Inder til at være nudvendigt! Som :lrene er gået. er en
mængde nye medlemmer kommet ind j klubben. og mange af
disse kender intet til - kan ikke kende noget til sektionens
tilblivclsesknmp og senere indsats. Enkelte af disse - maske
netop dem, der interesserer sig mest for roklubben :sc l\' synes at han fåct den opfattelse. at sektionens folk er separa.tister! Intet kunne være mere fejlllgtigt. Vi er roere forst
og fremmest, men var rovirksomhcd gur vi - hver for sig stille med. Ud af den stOre medlemsskure er der tilstrl\:kkclill
mange der vil tage sig af raidnetten og mange af klubbens
andre arbejdsforgreninger; i dette arbejde behover scktioncn~
folk ikke at lade sig hore,
De fleste af orienterernc har pli et eller andet tidspunkt
selv væ ret aktive i det organisatoriske ro -arbejde, Oll alle er
de uktive roere om sommeren - \'el nok mere ukth'e end
gennemsnittet af klubbens medlemmer. Det er jo sudan. at
nar en mand fanges af sin klub og sin idræt. bliver hun oftest
aktiv pa mange felter, Orientererne er derfor om nogen: kluhbens idrætSmænd, Ilvis vi desuden forstar i vor egen specielle
sæson at slll kraftigt pu tromme, su vi gor os bemærket. da
må dette ikke udlægges som sepnratisme. Det er kun en muni·
festation af vor effektivitet. Skulle den situation opstå, Ilt
klubbens ro-organisatorer en dag behc,vcr hjælp, er det sikkert. at de hos sektionens folk ville finde dcn mc~1 hcrcd
villige og energiske støtte. Vi er udklækket som roere
(lI! vi
foler os til stadighed som tilhClrendc kernen i OSR,

Sneen
herhjemme blev jo kort\'arig, Heldigvis, bor vi vel sige. selv
om årets skiløb derved forclr,big blev bCf!ra:nset til nogle få
aftener. Nar vi ikke far en af de rigtige fimbulvintre med sne
i ugevis. er det nok sa godt helt at blive fri. Med dl.' IHlV.t::·
rende rcjse1l1ulij:!heder bliver vore fIJrvæntc skikrav alligevel
bedre opfyldt pa rejserne til fjeldene.det \'ære sig !l11)d nord
eller syd, Uanset sektionen i :h kun sender folk til et enkelt
arrangement i Skllndinavien. er vi overbevist om at vi 1!cnncm de mtln~e år har været stærkt medvirkende til at gin
den enkelte blod på tunden og \'ist ham vejen til nt få mere
ud af ski rejserne end blot turistvirksomhed fra en hotdhasc.
Fra mnn~c medlemmer horer vi om !ltivllt nrranllerede ture.
der mere OJ!: mere flir karakteren af angture med ShH.lig sti
gcncle islag ~If vinterbjergsporL Sektionens ski folk o~ orten
terere gor brug: af de til herte færdigheder og bli\'er i hfljcre
grad alpinister. Der lig~er for sil vidt en ulempe heri - sek·
tionsmæssigt set. Det bliver nemlig shldig sværere at ~kabe
kontakten med de nye .. emner'". Der er ingen h'ivl om at

disse findes. men vi hM sværere ved :.It få f tit i dem . Må disse
linier da give e\'entuelt interesscrede impuls til selv ot sogc
kontakt med ledelsen af sektionen, for derigennem Ilt blive
delagtiggjort i \'ore erf.uinger og glæder, De arrangementer.
st)m .. dc gamle" giver sig i bg med, skal selvfulgelij! ogsa
komme de .,nyc" til gode. Er du derfor interesseret i bjergture, til fods i august eller pli ski isenvinteren. sli ring til
Erik Jorgensen. TA 2889 v, Nor vi kender din eksistens som
bjerginteresseret, falder der altid noget uf.

Gennem årene
har der altid i sektionen været medlemmer. som var medlemmer alene fordi de sympatiserede med arbejdet. - ikke fordi
de havde lejlighed til selv :.It være aktive. Derigennem ngcdcs
vort medlemstal til bevis ror. at sektionens Ilrbejde var skuttet at roklubben, .\ \uligvis er d u ikke klar over dette forhold?
;\\ilskt: holr vi ikke i nogen tid gjort det tilstrækkeligt klart,
at vi er meget j.!lade for at se denne tilkendegivelse fra "passives" side. Lad denne efterladenhed da herigennem være
gjort god igen
o~ hid os hube. at mHngc nye efter at have
læst disse linil.'r. vil slutte op Om sektionens arbejde. for manden. Erik Jfltj.!cnsen, TA 2889 v, tuger mod nyinclmeldelser.

A-klassen pr. I. januar 1950
Vi hnr denne gan~ otte Illand p11 listen
et tint antal i
af at klassen ialt tæller 33, Dc dygtige otte er
Gunnar M, l-t ~lnsen, Svend Nielsen, Il cnning Amclung. Ove
Krarup, Robert Christiansen, Erik Jorgenscn, Vngn Muller og
llelge BocS! Rasmussen. Og derudover har vi nogle stykker
som med blot et minimum af flid sagtens kunne go re sig gældende. Det er VOrt hab at se dem alle gore springet op i
:\-kl:lssen i lobet af det kommende fomr. Blandt de :Indre
.. stærke'· klubber har KS S mand. KIF 4 mand og LIF 4 mand
i A -klassen: ellers er det 3 mand eller færre. - Svend i\.'icl·
sen er vor eneste på rnngliNtcn: han er nr, 6.
betra~tning

Februar:
af den sæth;lJlligc hy).!).!cDen 512: Tnlvetur fra Birkerod
lige slags. ,\ -\odctid kJ. lU,(){) ved Birkerod St. (tog frol IlbJ!.
kl 9.19).
Fredaf.! den 10/2: et evcnemang :If den helt us:cdv;lIlli~c
slagb:
LANDSHOLDSPIGERNES FEST
Oct er orientoscrnc. der har rottet si}.! sammen. og ';0111
lover os en aften, der kan sige sp:u to til dc sædvanlige
orienteringsaftener. 15 piger stur for arrangementet, dcr byder
pu fllt\'clilmen fra 4-landskampen i Jylland i oktober og en
revy met! samtlige piger pa slup line (dc siger selv at det er
ganske hemningslost) og endelig en grundig svinJ.!om bagefter.
.\"\otivet for Jet hele er den forestående dume-Ian dskamp til
efterurct. som pigerne arrangerer for egen regning og risil..o.
Det J,!ælder om ut skaffe penge i kassen i tide. hvorfor entreen
l'r sat så billigt som 5 kr. pro persona
\' irkelig billi!!t. nllr
man bct1t~nker. at mun foruden denne enestående aften ogsA
får lejlighed til at overvære 40 nordiske pi~cr fare rundt i dl'
danske ~kove til oktober. Ring dcrfor omgående til Erik Jargensen. TA 2889 v. o~ bestil en masse billetter til festen!
Stedet er DSR's sal of! tidspunktet : kl. 20.
onsdag den 8/3: Instruktion af begyndere i orientering
I tiden fn\ 19/2 til .i/J er sektionens st\'rclsesadresse r ændret
til dels Iloehsoldcn. Tirol ug dels Amini,eforss, finland. h\'orfor henvendelser i dette tidsrum bedes rettet til Sven IlIum,
IlE 1915.

DSR's skisektions styrelse
E r i k J O r g e Il s e n. Mimersgade 113, N., formand, TA 2889 Y.
Va g n M () 11 e r. Engdraget 51. Valby. Tlf. VA 3122. nrestf.
S
n d N i e I s c n. Rud. Berghs Gade CiO. ø. Tlf. RY Ci019. kass.
S v e Il 111 u m. Rå~cvej tO, Hellerup. I-IE 1915.
J c s p c r II ven. Blidahpark 26. Hellerup. I-IE 6862.

v.

Ansvarshavende redaktor: H. M. Møller, Ahlefeldtsgade i8A. K, -

Redaktor for skisektionen: Jesper I1ven.
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år fastsat til søn.d ag den 26. marts k J. 11

Vi håber på vejqJudcl'llcs gunst og medlemmernes

fremmudc, således at

vi

kan åbne

sæsonen under lige så festlige formel' som sidste ål'.

Som sædvanlig kan frokost bestilles i køkkenet senest fredag.
Endvidere opfordres medlemmerne til at komme ned og give rochefernc et nap med i

arbejuet for at få klubben pænt i stand til dagen. Interesserede bedes ringe til rochcf Povl Marstal,
4966 Y.

T.~a

Generalforsamlingen
Som dirigent for den ordinære generalfoL'samling, som
afholdtes d. 27. februar, valgtes Carlo Larsen og som
sekrC'tær E. Sieverts.
Formanuen aflagde beretning og beklagede heri, at
årbogen ikke nIr nået ud. Han håbede. at lllcdll!Jl1mcrnc

kunne have den i hænde om ca. 8 dage.
Formanden omtalte dernæst undcrskudct, der var
bragt ,,~csentlig ned, og håbede, at noget skulle vise sig
i nær fremtid, så det helt kunne bringes ud af , 'rrdcn,
maske ved vennernes hjælp.
Sæson 19-!9 havde vist en stigrung i roningen. især for
kaproningens vedkommende. For motiollsroningens vedkommende var det særlig scullerturenes anb:d, der "ar
gact i vejret.

Saledes nævnte han kanalturen og opfordrede til gentagelse. Ligeledes eskadreroningen til Skodsborg, hvor
vi vandt et flag, blev omtalt.
En tak blev dCl'Ilæst rettet til instruktorerne i forbin~
delse med omtalen af præscntatiOl1sroningcn d. 13. juni.

hvnr 12 bådellold deltog.
Fonnanclen kom dernæst ind på kapruningen og tak-

kede Axel Mathiesen og hans hjælpere for den smukt
gennemførte træning, ct arbejde, som formanden mente

vil Ianne sig i fremtiden. En særlig tak blev rettet til
Frode Christiansen, Kurt Nielsen oq Erik l\\ adscn.
Gymnastikken havde i vinterens lob været jævnt besogt. Også i håndboldturncrin~ernc havde vi klaret os
jævnt.
Badstuen har i arets lob \'roret benyttet af 181 med-

ket os af NSR, således at den ene er vor ejendom og

lemmer, som ialt har fået 529 bade.
Beretningen sluttede med en tak til Skisektionens
bestyrelse, inspektor Sjelle og fru Fjeldbo for deres
arbejde for klubbens trivsel.
En ejendommelig form fik takken til festudvalget.
Formanden roste det i hoje toner for dets store og vellykkede arbejde og udtalte, at med en sådan fortsat

den anden har vi næsten fri dispositionsret over. For111anden opfordrede medlemmerne til at gore brug af

SlIcces ville man tilsidst være nød til at indsende unsugning for at komme med til festerne. - Ejendomme-

denne storstilede gave. Bådene skal dobes i maj.
[ovrigt va r også den daglige roning steget. Og for-

ligt virkede det tla, at bestyrelsen modtog et brev fra

manden omtalte meget rosende rochefcrncs arbejde.

valget stærkt beklagede s ig over, at de forhold, hvor-

Langturene var gået tilbage. hvilket sikkert skal ses
på baggrund af Vikingeturen, som sikkert har hindret

2-3 andre langture i at hlive gennemfol·t. -

1949 beteg-

ner i langtursroningens historie en bundrekord med kun
IO ture ialt. Maximum nåedcs i J943 med 39 ture.
Formanden nævnte de to langtursbade. som Cl' skam-

festudvalget to tiJllCr for ge neralforsamlingen. hvori ud-

under de arbejdede, ikke var tilfredsstillende. Forman-

den læste breyet højt for forsamlingen, og der udspandt
sig en kort diskussion. hvori festudvalget forsogte at
forklare deres mening med brevet og deres beslutning
om at frasige sig hvervet. ,\lan anede en opposition og
glædede sig til et kvikt ordskifte; men det hele lob ud
i bagateller. og generalforsamlingen fik intet indtryk af,
hvad festudvalget egentlig havde tænkt sig. Diskussionen sluttede med. at Axel Mathiesen og formanden for
vennerne, Erik Becker, opfordrede festudvalget til at
trække skrivelsen tilbage og fortsætte med arbejdet
under erkendelsen af, at andre også har ansvar og myndighed at udove i klubben. - Formanden for festudvalget så sig ikke i stand til at træffe en afgørelse. idet
kun to af udvalgets medlemmer var til stede. Udvalget
J...-unne først svare efter en konference.

På et sporgsmål fra Nyhcgn om, hvorledes det gik
med drenge roningen, oplyste formanden, at 5-6 drenge
havde roet i den forgangne sommer. Barry havde

provet dem. og det viste sig rent utroligt, hvad han
kunne byde dem. De var umulige at trætte.
Axel Mathiesen anbefalede at man fortsatte og pegede på ferieordningen, som man drev i vid udstrækning
i andre k lubber.
Ludvigsen takkede festudvalget ikke mindst for danseundervisningen. Han forstod godt, hvorfor man måtte
standse, men foreslog at ma n eventuelt til næste vinter
samlede klublivet på een aften i ugen.
Til slut overrakte Sehack Papirkniven til Becker og
Seje rsmasten til Axel Mathiesen . Begge takkede i et
par veldrejede taler, og Mathiesen indflettede i sin tale
en varm tak til Vang Fjeldbo fo r hans store arbejde
med motorbåden. Han havde passet den, som var den
et lille barn.
Kassereren forelagde derefter regnskabet. o~ efter et
kort replikskifte blev der givet decharge. - Endelig
blev det oplyst, at medlemstallet i det svundne år var
steget fra 970 til 1018.
Man gik derefter over til valgene, og bestyrelsen kom
til at se således ud: Formand Gudmund Schack, formand for kaproningsudvalget Axel Mathiesen. øvrige
bestyrelsesmedlemmer: Bjørn Møll er, J. Norman-Hansen, Ejvind Sieverts, H. M. Møller, Povl Marstal, Jørgen
C. Madsen. Endvidere blev Kaj Ch ristensen valgt som
suppleant.
Generalforsamlingen forlob roligt og uden overraskende momenter. Den storm. man anede fra festudvalgets

side. blev til intet på grund af dårlig forberedelse. Generalforsamlingen var kun en konstatercn af, at de baner.
man var slået ind på sidste år. var rigtige, og at man
kan se fremtiden i møde med optimisme.

Gymnastikken slutter
med udgangen .f marts, saledcs at fredag den 31. bliver
sidste dag. hvor undervisningen kan nydes.

~klubbens
rotøj

Tage Beck
Fra Dansk Forening for Ro;port har vi modtaget en
opfordring til at tage del i eftersogningen af den Iillc
2 1/.-årige drcng, Tage Beek, som lørdag den 10. december 1949 blev bortfort - efter alt at domme dræbt og som ikke "iden er fundet.
!-Ians bortforer blev dagen efter fundet dod (seh'mord) i Tokkekøb Hegn; men af drengen har man intet
spor. Underskriverne af opfordringen. som understreger.

at de ikke er i familie med drengen pa nogen måde.
retter en appel til alle sportsfolk, hjemmeværn.folk og
alle foreninger med energiske medlemmer, om <lt melde

sig til cftersogningsarbejdet, således at o rganisation kan
være tilrettelagt, til vejret atter tillader eftersogning.
Klubben beder således de af medlemmerne, som vil
tage del i dette arbejde, melde sig, således at en li te
hurtigst mu ligt kan afsendes.
Henvendelsen slutter således: ,.Men husk, nar Dc

giver tilsagn, skal der være alvor bag."
Den er underskrevet af folgendc:
Aage Skjoldby
Fritz Lerche, Sognepræst
Ho,redkusscrcr for Red Barnet

Formund for de samllrbej·
tiende mcnighcdsbornchaver

S. E. lohnstad-Møller
Oberst. Chef for hjemmeværnet

Leo Frederiksen
Dansk Idræts-Forbund

Erik Sjøqvist
Set. Georgs Gilderne i Donlnark

Arbogen
Arbogen for 1949 naede desværre ikke ud til medlemmerne inden generalforsamlingen. Idet vi beklager
forsinkelsen, mil vi dog til "or undskyldning fremhæve,
at det pa grund af vore økonomiske vanskeligheder
først relativt sent blev besluttet at udsende en årbog.
og dernæst blevet enkelt bidrag til bogen stærkt forsinket pa grund af indtrufne omstændigheder.

Yi beklager også, at arbogen i år er meget tynd, ind holdsmæssigt stæ rkt begrænset sammenlignet med hvad
vi ellers har kunnet bringe medlemmerne. men der var
desværre ikke råd ti l mere denne gang.
1:. S.

Idrætsmærkeprøve
afholdes torsdag d. 30. maris kl . 19,00 i ~tlltens gymnastikinstitut, Norre alle. - Alle opfordres til at tage del
i disse prover og derved erhvervc dette tegn, der vi·

scr, at dets indehaver besidder de færdigheder , man
må kræve af cn motionssportsmand, samt den energi og

vedholdenhed, som kræves for at holde konditionen
i orden.

~n"n,.

CROME &GOlDSCHM1DT
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b.as bOI

Silkegade t t • nf. 3082
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ROCHEFERNE MEDDELER
Vi nærmer os farinet og blanketterne med lln~og
ninger om langture skal indsendes so. ~nart som muligt.

- Som næYllt vil langtursrochcfen i lighed med sidste
ar oprette en central med den opgave at knytte kontakt
mellem, pa den cnc side. crfanlc langtursroere, som
mangler en c1ler flere mand. og på den anden side ikke
~crnc

langturskyndige rocre, der
at nyde O!!S:.1 denne gren Hf

' "IH

vil have lejlighed til
alsidif2C spo rt.

•
Som nævnt under referatet af generalforsamlingen,
ligger der i :\"orskc Studenters Roklub en båd, SOm er
skænket DSR af nordmændene, og en, som er stillet til
vor disposition. Folk, som er interesseret i at benytte

bådene, må snarest sætte sig i forbindelse med langtursrochefen, således at korrcsponchmcc kan fores med

NSR og turene tilrettelægges.

Kredsgeneralforsamling
Den 24. februar afholdt D. F. f. R,'s kobenhavnskreds
en ovcrmadc livlig generalforsamling.

Blandt andet aflagde Gudmund Schaek beretning fra
byggeudvalget og fremsatte heri planer om, at .Kobenhavns Idrætspark" overtager anlæget omkring Bagsværd
so. Generalforsamlingen gav sin fulde tilslutning til at
planen fortes ud i Jive t, hvis det vaT muligt. Der er her
udfort et arbejde af vidltrækkende betydning for dansk
roning.

Det vanskelige punkt lor generalforsamlingen val' at
tage stilling til. hvilket af to systemer man skulle folge
i arbejdet med at

arran~ere

de kobenhnvnskc kapro-

dele arbejdet pa en række udvalg, samlet under et særligt udvalg, som alene skal beskæftige sig med kaproning. Et tredie forslag går ud på, at Københavns Regattaforening skal overtage hele det praktiske arrangement
af kaproningerne på Bagsværd so.
Efter en længere ordstrid ordnedes sporgsmålet - i
hvert fald forelobig - derhen, at Schack indtrådte i
bestyrelsen som kaproningschef, saledes at udvalgene
kommer til at sortere under ham. f\'lan var omsider nået

så vidt, at man kunne opstille en bestyrelse, der fik
folgcndc sammensætning:
Formand: K. J. Crusell. Næstformand: A. Priiser.
Sekretær: l f. Trenckner. Ungdomsleder: Kai Poulsen.

Langturschef: Kjeld Andersen. l'laterialforvalter: Knud
Gotke. Kvindeligt medlem: Emma Danielsen. Kaproningschef : Gudmund Sehack.
Det lykkedes ikke at vælge en kasserer, hvorfor generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at supplere

ningsmesterskaber.

sig med en sådan. De nedsatte udvalg fik følgende

Nogle holder pa, at man skal beholde den nuværende
form, gående ud pa, at dette arbejde udfores af kredsbestyrelsen selv, medens andre mener, at man bor for-

medlemmer som formænd:

Baneudvalg: Knud Olsen. Propagallllaudvalg: G_ Jersbek. ,\ '\ odtagelsesudvalg: Arthur Christiansen.

KAPRONiNGEN
Træningen er nu kommet godt i gang. Ikke mindre
end 30 mand er begyndt arbejdet med at opbygge deres
konditio n og at dygtiggore sig til den kommende sæsons

kampe paa kaproningsbanen.
Nen selvom 30 mand dog er en del, er det ikke nok.

Dcr "il aldrig kunnc melde sig for mange, og hver enkelt
af dem. der melder sig, vil blive individuelt gennemIHO \· Ct.

for at man kan finde den plads ved aren, der

passer ndop for ham. -

Og som enhver roer vcd, e r

der masser af muligheder.
Således som kaproningsudvalget nu har fået tilrettelagt arbejdet. er dets kapacitet stor, og alle, som er
interesseret i at gå

j

træning. eller blot at forhore sig

om forholdene omkring denne, er velkommen til ~lt

sætte sig i forbindelse med ud\'3lgets formand Axcl
,'I1athiesen. der er til tjeneste med alle onskelige oplysninger_- Ring blot till lellerup 1515 (bedst mel!. 8 og 9).
Ocr er træning i bassinet med rig adgang til benyt-

telse af badstuen på folgendc tider: Mandag k!. 16- 20.
torsdag 16-19. fredag 14--20, lordag hele dagen o~
s"ndag 9- 12.
;\lan "il se, at enhver vil kunne finde det tidspunkt.

der vil passe ham, S3 den undskyldning, at træningen
falder på ubek"emme tider, passer altsa ikke, og det er
klart, at en så stort anlagt plan kan uddanne ct utal af
kaproere.

Erik Kiersgaard
Livjægergode 23 - 0bro 51 52

Træningen varer godt og vel en time. badstuen iheregnet, og finder sted l, 2 eller 3 gange om ugen, alt
efter hvad den enkeltes tid og studier tillader; hv.d vil
man forlange mere i retning af frihed. lov rigt "il træ-

ningen blive gennemført på en sådan måde, at den ikke
kommer til at føles som en tvang, men som et oplivende
moment i ugen. - Og snart går vi i bådene, å meld jer

så snart som muligt til lIell. 1515, eller kom ned i klubhuset og tal med kaproningsudvalget.

OM: Venter du dig meget af kaproningen i år?
Mathiescn: Man skal jo ikke sige for meget. Men jeg
scr med glæde hen til den kommende sæSOn. Vi fik
sidste år skabt et godt grundlag at bygge videre på.
30 Dland har vi i træning, og håber på mange flere. Nu
glæder jeg mig til at vise Barry, hvad vi har nået i for-

Træneren

træningen.

Vi træffer formanden fOl" kaproningsudvalget i bassinet, optaget af at instruere og vejlede. Efter at have

Medlemsforhold i DSR

modtaget hans hjertelige hilsen sporger vi, hvem der

Udmeldt e: 1299. Pou l Mondorf. Passiv: J. Flamand
Christensen. 689: Svend Gundorf. 1428: Arthur Hahn
Peelersen. 547: .Jorn Chl'. Sørensen. 1385: f. ClaudiMagnussen. 621: .Jorgen Lassen. 509: Karl Fr. l [enriksen. Passiv: Asger Smidt. 1029: .Jørgen Sorensen. 854:
Thorkild Nielsen. 1041: Morten Smith. 1424: Morten
Smith. 140.: Hugo Schleisner. Passiv: F. M. Hedin .
J195: Gunnar Ronn. 1226: Kaare Bruzclius. 532: Gert
Knøvl. 573: Soren Sørensen. 535: Jacques \\I. Tine.
1384: Ole Neesby-Hansen. 993: Jorgen Due Dam.
Overgael fra aktiv iii passiv: 1320: Jens Ole Feilbcrg.
1291: .J. O. Larsen. "59: Aage Bentzen. 1432: Karsten
Miiller. 1I57: Erik Il. Jensen. 1028: Helge Hasteel. 651:
E. F. Steen. 480: Stig Biilow. 646: .Jens Bang. 571: Chr.
KabelI. 1158: .J. Dclcomyn Thomsen. 182: Peter Kra~.

skal være træner i år. Samtalen afbrydes ustandseligt
af hans anvisninger til gutterne i bassinet.

Mathiesen: Træner? -

Det skal Barry. Han kommer

den 8. marts.

OM: Hvorfor netop den dag?
.i\ll athicsen: Han skal farst .. Bære kronen over"!
OM: Hvad vil det sige?
f\1.athicsen: Det er en ceremoni i forbindelse med den

engelske konges trontale. Ved den lejlighed skul kronjuvelerne bringes til Pa rIamentet, og de folk, som er
udpeget til dette, kuldes "The ldngs watermen". - Og
Barry h~1f i mange år været leder for dem. Når Ceremonien har fundet sted kommer Barry og ta~er træningen i sin hånd her hos os.

SK][ SEKTI ON
Alle medlemmer af DSR kan blive medlemmer af skisektionen ved at indbetale l års kontingent, 5 kr.
på poslkonto 68344, DSR.s skiseklion, Svend Nielsen, Rud. Berghsgade 60, ø.

Ikke bare for de gamle Med dc længere dnge melder intt:rc:-.scn si~! for SkOVt·lH.'
igen ~ og med stadig stærkere kraft. Bhtndt de gumle oric1l
terere gar det hele automatisk - det er blot t:t ~I'cb om
tclcfoncl1 og en opringning til styrelsen, sit er man klar til
tncnillgslob og konkurrencer. For alt grejet ligger jo klar i
~kuffcr og skabe kun skoene skal h~l\'c cn omg.tng fedl
ol,! måske skal der k~)bes et nyt kort. Sti m()d~~ vi dc tidliI-!e
~ondagsmorgel1cr og genser kendte flllsigtcr fru tidllgjrc .,u'so
ner ~ ofte ansigter, hvis vintertih,l:rdsc sttir hen i det dUl1kle.
Gcnsynsglædcn er stor,
j\\en nu dc "nye" - fur nye skulle ut.::r jo gerne komme o~sa i denne sa~son. Dc må naturligvis sta noget rdd"i1dc og
ubeslutsomlTIc. Lad det derfor være sagt med det sarnme
- vi "g.tmle" er til for ilt hjælpe dem, Kun begyndelsen er
nnjagtig den samme: telefoner til TA 2889 y (bedst fred:\~
aften). oSa vil sondnJ,(cne, nll:!d lidt personlig: energI, komme
til at forme sig nogenlunde: sfl!ecks: Forst nogle kJub ture med
sludder om de mere almindelige ting og så cftcrhtinden mere
ind~riende diskussion om ulle finesserne. Nu turen. "hohllliseringc:n" (~ (kn hovedlose omflukken ~), den kropslige ud
mattelse, eftersnakken, alt er det med til at dannE: grundhll!ct
for orientcrerncs kærli~hed til skoven ~ den længsel der f!cIr
at vi kommer igen, sClIldug efter sonJag.
Er du t.lerfor .. ny" i år - og har lyst - SD tag telefonen oJ! kom med!!
4

4

4

Marts:
913: Orienterillgsaftcn med munter instruktion. KI. lQ,30 i
Dansk Idræts Forbunds mødesal i Vester Voldf;!Hde II, 3. S~ll.
Ring et par dnge før til TA 2889 \. Nll"nli~ begynderne vil
have fornojelse .lf dette mode.
KHbcnha\>nskredsen arrangerer og viser film.
15/3: Klubaften for DSR og DR ~ i Damernes Robluhs
lokaler i Hjortøgade 9, kJ. 20.00. Orientosernc byder på thc
- og vi viser en film. Denne aften skulle vi gerne sknbc kOJltakten mellem de gHmle rotter oj,! ka.ninerne.
16/3: Anuen del af kreJsens orienteringsinstruktion . D. l. F.s
m(,desal, Vester Voldgocle 11. klo 19,30.

1913: Vort fors.tc pri"tltc klub lob i lir. Nødc.::sted "Sy,·stjcrnen" i Hareskoven kL IO (tog fm NArrebro klo 9.23). Kortet
er I: 100.000. K0bcnh~l';ln enkelte cxcmplarcr kun knbes
på modestedet. Tag madp.lkken ug det gamle tøj med. Sektionen udlaner kompasser til be~ynderc. B'l11el!cggcr er Find
PonsHin~.

2513: KohenhaHls Skiklub tilstræber et natlob. ~ærmerc
oplysnin/;!cr 1'11 TA 2889v.
26/3: Klublob fra Gåschusct. Mødetid kl. 10,20 (tot! fru
hovedbanegården k!. 9,19 til Lillerud). Det hli\"cr et lob med
vari:.ttioner.

Videre fremover :
21-:1: ,.Stifinucrlobct" ~HrIlngerct af DSR ~ med den hidtil
billigste anmcldelscsafgift til en konklIrrenee i O~U1mark! 6-HJJ..l: PIlske i Gasehuset.
16/4: 10:. L F.s åbne løb.
2314: Palo's åbne 1(lb. afholdes i Sverige,
30/4: KM -stafet.
7/5: .. Bjcfl:~lnb". urraugerct af FynskreJsen.

Gymnastikken
fortsoc'tter tirsd.:1g

o~

fredag klo 17- 18 i

~orre

AlIc.

I Skellefteå den 10.-12. februar
vcd dc NOI·diske Ak.!ldemiskc Mc~tcrskllb('r j lanlJnmd blcv
Svend Nielsen bedste dllnskcr, mens Vig~o Bonnesell kom
noget længere ned på listen. Ranen Vaf 17 km ol,! Svends tid
vnr I t 35 min.

DSR's skisektions styrelse
r:: r i k J ø r g e n s e 11, Nimersgade 113, N .•

formanu. "fA 2889v.
aften.
Vag n M o 11 e r, Engdraget 51, Valby. Tlf. V A 3122, mestf.
S ven d N i e I s e n, Rud. Berghs Gade 60. ø. TI!. RY 6019. kIlss.
S v c n r 11 u m, Roigevcj 10, Hellerup. HE 1915.
J e s p c. r H v e 11, B1idahpark 26, Hellerup. I-lE 6862.
bed'lt

fred:l~

Ansvarshavende redaktor: H. M. .t\lollcr, Ahlefeldtsgade 18 A, K.-

Rednktor for skisektionen: Jesper I-h 'en.
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DANSKE STUDENTERS ROK L UBS OFFICIELLE MEDDELE L SER
18. ÅRGANG

APRIL 1950

NUMMER 4

STANDERHEJSNINGEN
Som sædvanlig var der god tilstromning til stunderhejsningen sondag cl. 26. marts. Vejret \"ar cn smult"

koligt. med en bleg sol bag et tyndt skydække men
alJjgevel udpræget forårsagtigt. StudenteJ'sangernc ind·
ledede med at synge Preben Ra,;el's: Idrættens sang. og
så stod formanden, Gudmund Schack på talerstolen og
bød velkommen. Han takkede forst studentersangerne

fordi de trods optagethed havde hmnct afse tid til at

træning. men hvis nogle onskede det. kunne de godt
melde sig. og hvis det så viser sig. at de kan bruges.
vil vi bruge dem. Men det er jo kun godt. at tilmeldingen har været så god, at vi kan tillade os at vrage mellem enUlernc. Formanden udbragte sluttelig et leve for klubben, og
under sang al studentersangerne gled flag og stander
langsomt til tops.
æson 1950 val' indledet.
Et lorbavsende stort antal roere tog derefter ud på

kornmc. - Som den første af roklubberne ubner vi nu
sæsonen, sagde Schack, og vi havde alle chancer for at
være med og klare os fint ved sæsonens stævner. Uan
gjorde opmærksom på, hvor fint der var ryddet op ved
den nordre passage sikkert til glæde for dem. der havde

sæsonens første tur; der var et liv og et rore i bådehallen og på pontonerne som på en sommersøndag.
Hojosteretssagforer O. Bondo S,'ane. altid forst og altid

beklaget sig over rodet der.
Kævnede dernæst D. F. f. R.·s kurser. r april ville vi
have 30 liggende gæster på kursus, men det skulle ikke

sidst. havde for en gangs skyld givet afkald på sculleren
til fordel for en tur i en 2-arers sammen med sine 2
sonner.

afholde medlemmerne fra at komme herud og ro. Sto·
lene på verandaen ville blive istandsat med nyt betræk,
der ville også komme nye gardiner og blive malet på
1. sal. Det skulle altsanlInen være i orden til maj. hvor
vi den forste eller anden lørdag elie r sondag skulle
indvie fornyelserne med bådedåb og fest om aftenen.
Schack omtalte bådegaven fra Oslo. de 2 langtursbåde.
begge til vor disposition, den cnc som VOr ejendom.
De ville spare transporten for nogle hold og forhi\bcntlig medvirke til at lokke flere langtursroere op til :"orge,
hvor vi gennem årene har haft så mange goue ture på
Kristiansand-Oslo ruten. l\1\eo der måtte ansu~es um
bådene i god tid, for de måtte jo helst ikke ligic stille
i sæsonen, og også norske studenterroere og C\"t. medlemmer fra andre klubber ville få adgang til at bruge
dem i den tid, vi ikke gor det. lovrigt var \'ort gode
materiel i orden takket være Norman-Hallscn's store
omsorg for at det kunne være det. - 26 af vore kap .
roere var nu i træning; de havde forovrigt allerede i
lang tid været på vandet, og vi skuUe have gode chancer
i år. Formanden håbede, at de vilie tage sig voldsomt
samlll.cn, således at vi kunne vinde mange lob, o~ han
mindede om, at vi i en sæSOn havde haft 39 sejrsvimpler
på flagstangen. - Det var heit mærkeligt. at vi i år ikke
behovede at bede medlemmerne om at melde sig til

Skabskorl
Sæsonen 1950 el' nu begyndt. og vi skal have nye
skabskort. Som medlemmerne vil vide det fra tidligere
sæsoner, er bestyrelsen meget interesseret i. at disse
kort kobes så snart som muligt, for at vi kan vide,
hvilke skabe vi kan disponere over til fordel for nye
medlemmer.

lejen lor et skab er 3 kr., og skabskortet kan fås
i køkkenet hos fru Fje/dbo og, når kontoret åbner (for-

mentlig en gang efter påske). også der i kontortiden
lkl. 13-17 - lørdag 10-H). Endelig kan man benytte
giroblanketten. der folger med O. M .. men i så tilfælde
skal man huske at anfore skabsnummeret samt med dele, om det er forneden, i midten eller foroven! samt
at beløbet er betaling for skabskort. Husk endvidere
at skabe. hvis lejemål ikke er fornyet inden 15. maj ,
vil være udsatte for at blive brudt op til fordel for nye
medlemmer.

Roernes håndbold
Mesferskabstul'l1eringell afholdes i SUlldbyha/lell søndag d. 16. april fra kl. 12. Turneringen spilles efter cupsystemet, og D. S. R. deltager med et hold i A·rækken
samt et hold i 2' holds·rækken.

DSR'. Venner
Den 10. marts modtes D. S. R.~ \'enner til den arligc
der særdeles hyggeligt foreaar under
middagen. som - trnditioncn tro - bestil r Hf gule
.erter, flæsk og æbleskiver med tilbeh"r af nI. snaps
~enera\forsamling,

og solhærrom.
Formanden for vennerne, s,ls;!forcr Erik Becker. at·
lagde beretning ind imellem retterne og konstaterede..'
som indledning, at D. S. R.'s venner nu havde 127 med
lemmer. Bcckcr mindede om, hvorledes denne sammenslutning, fortrinsvis af gamle medlemmer af D. S. R..
stiltcdes i 1919 af brygger II. Jacobsen, di rektor Henning Koch og forfatteren Josias Bille, at hvilke sidstnævnte var til stede ida(!. Ocr vur til at bc~yndc med
kun npgle fa stykker, men efterh"nden havde flere og
flere meldt sig, og det var ikke sa fa penge, der takket
være vennerne igennem urene havde været til diSpo sition. Dc havde i det forlohne ar været flotte: Dc 6
store, smukke lysekroner i festsalen til godt 3000 kr.
var bekostet af vennerne. Han syntes sch', de (kronerne)
havde loftet salen op i ct hojere plan. Iler blev Becker
afbrudt med et tilnib: "lIvem har yalgt dem""
Becker: "Der er kun cen mand. der vælger her i klubben!" (Stor munterhed). - II.n omtalte dernæst hadstuen og sagde sluttelig, at beretningen ikke burde indeholde mere; thi: "nu skal vi have æbleskiver ,,~ kaffe!"
Kassereren, Gudm. ScilBck, fik dog ordet forinden
og gjorde rede for indtægter og udgifter i regnskabet.
Kassebeholdningen. der d. '/,-50 udgjorde kr. 2.755 98
are, var pr. 91:; vokset til kr. 3.172 26 ore. Schuck gjord,'
medlemmerne opmærksomme pa vcrand'l-stolcncs dår lige forfatning, o~ idet han t'rcJllvistc nogle prover pa
nyt betræk. foreslog han, Ht vennerne bekostede stolenes istandsættelse. hvilket \'cdto~cs.
Hvis alle medlemmer betaler ior 1950. sagde Schuck,
vil der være penge tilovers til indretnjngen af den nve
gæstes tue pa 2. sal med 18 kojepladser.
Man gav Sch.ck bemyndigelse til at bruge de nodvendiQe penge hertil. af h"ad der var til rådighed efter

stolenes istandsættelse. Som 3. pkt. pa .. dagsordenen" "ar der valg ai vennernes bestyrelse, og det blev gCIl\'alg at lormanden
Erik Becker, kassereren Gudm. SCilBCk, Mogells Hee og
Erik Johannesen . .\llal1 valgte endvidere en rC\'isor til

1~I~ lubbens

at revidere vennernes regnskab. Oll pa torslag af Schack
blev det stutsaut. revisor S. A. Bruun.
Efter katten var der forevisning ilf den nye gæstestue pil 2. sal og «tf badstuen. sidstnævnte endda med
"levende mode''', idet en del af vore trænende kaproere
tog bad citer trænin~en i bussinct.

Håndbold
Det meddeles, ut handboldtræningen fortsætter i april
maned kun i Otto ,~\ol1st~d liaIlen til slCdvanli~ tid. Dog
er der ingen træning onsdag d. 5. april pa grund (lf
pa"kclerien. Sid~te dag hli\'cr onsdag d. 16. april.
II . J.

Be.tyrel.en:
Formand. Grosserer Gudmund Schuck. Shel1huset. ~tlmp
ml1nnsAade 2, V. Telf. C. (}(H·!.
.
Farln.lOd for kaproningsud\lllgct: La.:J!c .\xl!! .\huhicsen .•\hl manns lille 7, Hellerup. Telt. Ilell . 1515.
.1I,\atcrhtlforvultcr: Civilingcniur.l. ",orm.lIl-l-!uu .. tn. H<l'rtn~
Vtibenarscnnl, Amager boulcvard R, 'j. Telf. C. 10140 (kJ.
IO 1(,).
r.;:as~crcr; Fabrikant Bjurn .\\uller. Brcdl!ude -t(' l, K. TeJf
Byen M36J.
Sekretær: O\"t!r<.lssistent. C~tnd. polit. Ejvind Sic\'crtlo>, Dr.
Abildg:lOrds Alle 9 ' , V. 1'clf. ""onl 186Q, (1O-I~: C. 60R).
Rochcfer~ H. :\, ..~\{)llcr. Ahlefeldrsglldc 18 A 3. k.. Telf. C.

R668.

"'v

Tclf. Taga

.. tud. pol)t. J. C. l\ \nd"icn. Ved .\mngcrport
Sundby 8208.
"'-nj Christensen. Brc~ncycj 15, (icntoftc.

tt 'i Tdf.

stud. ma~. Povl Mllrstal. Ronnin,gsnj () 3.
4Qhh \'.

Kaproningsudvalget:
Læ{!t! Axel .' lathicsen, Ahlm.l1ln,!, .11lc (' '. 'lcllcruJl.
Heil. 1515.
.'\'ssurumlnr Erik S. "icr8l!uard, Livjll:l!erf,!ade 23. O.
Obro .'1152.
,\..,~istcnt il. Lilders Nielsen. Vl·~tcrbrot.!adc 15 3 • V.
C. 1611.10, lok. 10 (kl. 9-16).

fUl hOl

SUkegade 11 • Tlf. 3082

TeJf.
Telt'.

In.pektør:
Inspektor:
Korpsofficiant C .• \ . Sjt:llc. '\Jj.lj..,~.ldc

('52.

S. Telt. Sund

by &06.
Klubbens postadresse: StrnndvR'ngct.

~n"n,.

""UK.

CROME &GOLDSCHMIDT

rotøj

Telt.

~ltbcnhn\n

O.

Fodbold
Fra forskellige sider inden for D. S. R. er der fremsat
onsker om at spille fodbold i sommerhalvåret. T denne
anledning har vi undersogt mulighederne for at reali-

sere ideen.
Måske kan vi få en ordning med Boldklubben A. B.,
hvor det skulIt: være muligt llt spille l il 2 gange om
ugen.

Medlemmer af D. S. R., der kUl1l1C tænke sig at deltage, bedes tegne sig på en liste, der vil hlive opslået
i bådehallen i april måned.
Viser der sig at være tilstrækkelig stor tilslutning,
vil træningen blive forsagt påbegyndt i maj manet!.

Til vore langturs roere
Skont vi kun er j april måned, er det ikke tor tidligt
at tænke pu langturen, hvis man har planer om en tUf
,....." i sommeren 1950. Langtursrochcfen kan hed re tHrettc -

lægge og aWlIlgere bådenes overtagelse af nye hold,
nar ansøgninger om langture indgives sa hurtigt som
muligt. For langture i Norge og S\'crigc er der OgSil at
tage i betragtning, at man må bestille billetter i god
tid til Oslobåden, især hvis man ønsker køjeplads.
Som mntalt i referatet fra standerhejsningen er der
2 langtursbåde (den ene som vor ejendom) i N. S. R.s
klubhus i Oslo til vor disposition, og da man sparer
transportudgifter ved at benytte uem. er det sandsyn.
Ii~t,

at der vil blive rift om dem i den bedste tid af

S..t!SQllcn. Man må derfor være p~ tæerne med sin unsog·

ning, hvis man vil gøre sig håb om at komme i bctra!!tning. Husk, at ansøgningerne skal skrives på dertil bestemte blanketter, der k~ln fås ved pulten i bådehallen.
på kontoret eller hos rochcfcrnc.

SafrCI11t tilslutningen er tilstrækkclig stor, v11 prisen
pr. bad være 75 orc.
l omklædningsrummet nærmest badet vil der være
fremlagt cn skriveblok, på hyjlkcn man skriver sit navn,
inden man går i bad, og når man er færdig. går man

straks pænt op i kokkenet og betaler de 75 ore til fru
Fjeldbo.
Vi går ud fra, at de medlemmer, der sætter pris på
at kunne få et budstuebad, og som er glade for badstuen, også gerne vil medvirke til, at badet kan holdes
igang og prisen holdes nede. o~ det kan kun ske, hvis
hver især betl1Jer efter badet.

Gymnastiken
er nu afsluttet med udgangen af marts måned. Det
samme gælder undervisningen og badningen i svomme-

hallen.

Rojournalerne på pulten
Badstuen
Badstuen vil i april mancu være ahen cen gang om
ugen for medlemmerne. nemlig hver lørdag fra kl. 15-17.

(Badet er parat kJ. 15).

Husk at indfore hver enkelt tur i de respektive journaler. Skriv læseligt; det er meningen, at alle rubriker
skal udfyldes: Bådens navn. roernes navne. turens mål,
klokkeslet
antal km.

og

Alle medlemmer af DSR kan blive medlemmer af skisektionen ved at indbetale 1 års kontingent. 5 kr.
på postkonto 68344, DSR.s skisektioD, Svend Nielsen. Rud. Berghsgade 60. ø.

Det er skubbet, der gør det -

S" -

Dc fleste af oricntcrernc cr sikkert kOlll11'lct med i
legen efter at dc længe har gaet og gæret mcd en beslutning - uden at det ri~tig ble\' til noget. Indtil plud
selig en da~ en tilfældighed lokker dem ud
og
gæringen bliver virkelighed. Det er skubbet. dcr gor
det!
Kan man tænke sig dette skub l11ulig,lljort en gros?
og pr. tryk? Jeg \ ( l \ er at gu re forsuget. Kære læser
du. som allerede nogle gange har grebet dill seh i at
tænke: bare jeg \'ar med! Gor alvor al det. Forsta. at
disse linier er det nærmeste sektionen kan kmnme til
personligt at tuge dig i kra\'en og sige: Sehfolgelig
skal du med! I rar du blot gjort dig tanker i den retning.
er det \'irkclig ogstl. umagen \"ærd at gorc drommen
til virkelighed.
Den nemmeste vej til optagelse i oricntcrcrncs frie
kreds er telefonen: Taga 2889 ". Erik Jorl/ensen. Lad
ham gi\'e dig det næste ord med på vejen.
Disse Iillier er klin et skub til en beslutninl2.

Tilskud! !
GCIlI1Cm en lorbco ret okonomi er det blevet ll'luli,ll(

for sektionen at hjælpe studerende orientererbegyndere
med deres anmeldclsesafgifter til konkurrencerne. Alt
dtcr som de trængendes antal er stort eller lille kan
der blhe tale om delvis eller fuld dækning af start
pcn~cnc. Tal Ined formanden om det.

Siden sidst:
913: Q\er 50 nye oricntercrc modtc op til kn.·d~cl\s oricl1
tcringsinstruktion. Vore egne folk ~limredl;' dn!! ved dt'rcs
fravær. Er vi for generte til at mode op vcd tu,: lh:s'lrrttn~t:: ·
menter'? Eller ligger der noget andet bag'? net vnr ellcrs en
meget udbytterig aften.
1513: Til klubaftenen Sil vi CLl lille ulh-olgt skaft' ;
unde nogle flere at deltage 1 hyggen.

19/3 : Nurrcskov Ilarcsko\"Cn htngs FurcsClcn og skovbrynet
ned til Roernes Træningsbnsis ved Bagsværd
et terræn,
..,om gennem arene er trawlet i~cnncm til trivialitet. og som
bctragtes al gumle orientererc. som det mindre spændende.
.\len vcd dagens lob forvundlet til underholdende o~ morsom
Qvclsc; bare \' cd hjælp af lidt buncflnir - slet ikke Sil. lidt
forresten. Ponsaing var mester for værket. Sjælden har jeg
set et umrndc så godt udnyttet: det var n.lvnlig en tilfredsstillelse :lt mærke. hvordan banclæg$!l.!ren h.nde forudset
loberncs reaktioner og forstået nt finde netop de positiom>r i
.,koven. som \'oldte mest k\'aler.
Vi var godt en snes deltagere. der fik en pragtfuld snndag
ud af det - mcd solskin og lun Juft mcllem sko\·ens abne
tnl"er. En herlig friluftssonclng - den fur-;te af en ny bng
mJ"kc -.

IJ~

kunne

1613 : Instruktionsaften nr. 2. ."c undt::r Q.r.l.

2S13: Det projekterede ooltl"b aflyst.

1613: Klublub fr.\ Gasehuset

-;c n.l":.k nI" ,

Apri l:
2/4 : nStifinclerlobet", l!.lmlc duges h.('derkroncde Inb, \ækkes til Ii\'e igen. DSR IIrrunl!erer. dennI.! I!un~ i Rude Sko\'.
Alt er sat ind pli at kunne ~lfvikle et virkelig stort dntnl del
tngere. Startafgihen er .,u hH som l (cen) krone. Aldrig set
f"r i et IIbcnt lob med nile klassers deltagelse. :'\ærmere i
maj ·nr. af O ..\1.
6 · ·10/4: Gåschuset er PllfUt til Sille gæster. IIlum hIger si!!
uf pro~rammet. dc·r er prtt:-get af den rigtige 111l~kehygge med
alskens nytti~t: smuting ind imellem ni sp .... en . Ring til fIF..
1910.
Ibi ": KIF's åbne lob. Tilmcldcbe senest den 8 . 4 til Erik

Jur~enscn.

TA 288() \'. Det bliver og:'1l et
nujagtigc pris ka.n '·or.,t opgives i telefonen.

bilJi~t

Inb. Den

A conto
(i.llllle lobere. der har raet tilst::IllIt den !'llt:d\"tllllige j contoindbetnlingsblankct. bedes snorest !lure brug af !)J.mme. Den
bedre ukonomi. !'!om skal '\I1\·eode ... til at hjælpe nye folk
frem. \'il ikke bli,'c henyttet til at dække de gnmle:- even
tuelJe restancer - Ol! vore midler er stndig bc!!ncnscdl.'. Ind
hetnl derfor jeres startalllifter for foruret med det .. amme.
2.3/4: Sverige knlder igen! Polo's fort1rslob afholdes 'iOIll
sædvanli)! med Topsy Forblund \Om banclægger. Og dette år
i sværere terræn end sidst. Der Im·cs os noget stærkt kuperet.
der nok skal talte pusten. Busser glir frn Iliilsingborg ca.
9.10. men der er ogsa muli/!hed for bi\"(}uac natten for. Kort
l :.10.000 udleveres. Oj.! ved målet er der en :,0 til en rask
dukkert! Prisen er Cl!. 9 dkr. ab Hiilsin~borg , inel . korte t.
.lUf..L KM-stafet. :lrrall1!erel IIf Koge og Ar'·cu '\idscll. :\\ed
den sæd\'nnli"e underholdende kluvcrblaclsbunc . h\·or start.
\·ckscJ o~ mal er samme sted - en sikker kilJe til vild for ·
,·irrinl! og pudsillc situationer.

7/5: For særli!! interessen.'dc HHjergllJhct" arran!!cre t ill F\' ns krcdscn.
(l\.redsmutchen med "\orrejylland cr henlilgt til dtcraret).

DSR ' s skisektions styrelse
Erik Kiersgaard
Livjægergade 23 . Øbro 5152

E r i k J (J r g e n s e n. Mimersgncle 113. N., rormand . TA 2889 \' .
bedst fredag aften.
Va g n M O II e r. Engdra~et 51. Valby. Til. VA 3122. næstf.
S ven d N i e I s e n. Rud. Berghs Gade 60. ø. Tlf. RY 6019. kass.
S ven III u m. Ragevej IO. Hellerup. ilE 1915.
J e s p e r H \" e n, Blidnhpnrk 26. Hellerup. HE 686.2.
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Mandag den 1. maj kl. 19
c.13ådedåt
Vi døber den 1. maj 8 nye både, deriblandt de to langtursbåde, der er
skænket os anonymt af en norsk roer, og som skal placeres i Norske Studenters
Roklub til brug for danske og norske roeres langture i Norge .
.Klubbens protektor, Hans Majestæt Kong Frederik den 9. vil overvære
bådedåben.
Vi har inden redaktionens slutning haft den glæde, at modtage tilsagn om,
at de nedennævnte vil medvirke som døbere:
Dansk Idræts,Forbunds formand, landsretssagfører Leo Frederiksen.
Danmarks olympiske Komites formand, bankdirektør Poul Ingholt.
Rektor for Københavns Universitet, professor H. M. Hansen.
Rektor for Danmarks tekniske Højskole, professor Anker Engelund.
Danske Studenters Idrætsforbunds formand, professor Knud O. Møl/er.
Dansk Forening for Rosports formand, direktør Vagn Jensen.
Efter bådedåben afholdes en reception i klublokalerne.
Alle medlemmer med pårørende er velkomne, og vi håber, at mange både
unge og gamle studenterroere vil komme til stede og hjælpe med til at gøre
bådedåben til en virkelig festlig begivenhed.

Bestyrelsen.

ROCHEFERNE MEDDELER
ReHigheder
Idet rochcfernc i år vil udnytte de erfaringer, de
erhvervede sidste år, vil afholdelse af prøver til styrmandsret, svavaret og scullerret Til blive tildels omorganiseTet.

De medlemmer, der j sæsonens løb påtænker at
erhverve sig en eller flere rettigheder, skal forholde
sig således:
Hver måned offentliggores i OM de datoer, på hvilke
der afholdes prøver. Det vil blive hver H. dag; hver
gang ell tirsdag. (Forstc gang tirsdag den 23. maj kJ.
18,00). ;\Ian går ned i klubben en af de pågældende
datoer, henvender sig på rochcfernes kontor og meddeler hvilken prove, man onskcr at aflægge. Resten
går af sig selv.
OBS!! Der bliver i ar fort en meget skarp kontrol
med at alle. der indstiller sig til prover, ligegyldigt
hvilke. har deres svornmebevis i orden. Det vil i år
være umuligt at blive styrmand endsige scullerroer uden
dctte!
Dc medlemmer, der agter Il t indstille sig til styrmandsprøve. skal ha\'c gennemgået et instruktionskursus hos vor styrmands-instruktor Ebbe Arnfred
inden proven. Styrmandsinstruktionerne afholdes hver
torsdag aften kJ. 18,00.
Scul/erret 111 gives førsf effer at badeanstalterne er
lukket op.

Styrmandsret kan erhverves efter 4 mdr.s aktivt medlemsskab. svavaret i den 3. med lemssæson og scullerret
III i den 4. sæson.
Denne nyordning skulle bevirke, at man undgår det
meget kedelige. at skulle aflyse en prøve på grund al
manglende tilslutning. "ed at centralisere systemet
håber vi. at kunne give roerne en tilfredsstillende service. På gensyn I

ti
Langtursrochefen gor opmærksom på, at det er ved
at haste med langturs-ansøgningerne. og bringer iøvrigt ccntralen for forbindelse mellem erfarne langtursroere og denne grens nye udovere i erindring.

I~lubbens

rotøj
fan

®

hOJ

l'uI :Hobl1

Silkega de 11 • T lf. 3082

Fodbold i D. S. R.
Om vinteren dyrker vi gymnastik, boksning, orientering, vi dyrker de idrætter, der skal til for at få idrætsmærket, hvis man har lyst, men ellers er det meningen,
at man skal ro i en roklub.
Nu scr jeg ikke alene, at del' er medlemmer, der
ønsker at spille fodbo ld om sommeren, men ledelsen
står parat til at hjælpe; ,.måske kan vi fa en ordning
med A. B....
Dette må der protesteres mod med det samme. Der
er så meget at gørc i D. S. R. for at få dcn arhejdet
op igen, at det må man samle sig om. Dens sommerprogram er så stort, at der ikke er plads til noget udenfor. D. S. R. bringer sine medlemmer så meget godt, at
det må de kunne være tilfredse med, ellers må de virkelig soge andre græsgange. Hvad tror I, at man vil
sige i A. B., hvis vi nu vil spill e fodbold der. Mon de
ikke først sætter en olympisk latter op. og så for resten
siger: hvis roning er en så dårlig idræt, at den ikke
er nok for jer, så meld jer ind hos os; det er ikke vor
opgave at lukke k lu bben op for andre studenter, der
er tilknyttet en anden akademisk klub.
Jeg synes. at det fore liggende forslag er ganske
skandalost.

K. Secher.
Bestyrelsen er enig med professor Secher i de i ovenstående indlæg fremsatte meninger. og da bestyrelsen
ikke blandt med lemmerne har mærket synderlig interesse for ideen med at spille fodbold i DSR, bet ragter
den hermed sagen som henlagt.

lIu haster det!
Dct kniber med at få skabskortene fornyet. - Opmærksomheden henledes på, at det nu er på hoje tid
at få det bragt i orden, da de kun kan reserveres til
den ]5. maj. - Efter denne dato vil medlemmer, som
ikke har lost skabskort, kunne risikere at skabet bliver
solgt til a nd re.

Det haster også
med at betale kontingentet. Ellers bliver man udsat
for at få en rykkerskrivelse, og det kan man jo lige
Sa godt undgå.

~n"n

...

CROME &GOLDSCHMIDT
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Kanaltur søndag d. 7. maj kl. 10,00
",t at de <.trTilngcmcntcr. der med held bic\" gennemfort forrige sæson,

V<lf

kanalturen.

~00~

et arrangement.

-..J 'i:.~

som vi mener bor gentages. Dc gamle huse langs kana lerne er jo de samme, havl ' f den samme, dc bade vi for i er de samme. men
tUTen er en anden. -

S

nen

Ikke to foture er ens. Dc

man~c sm3

",0'i:. 'O ""o'

"',o>",>" >-

..",,..,,,,,1>-0

~

c..

oplevelser ved

c..

bob"'\

!lren har en ny nuance. hver gang man oplever dem. -

Det man scr, er ændret. -'\un vil se nye træk. nye
enkeltheder, hver gang man for den smumc strækning.
For de mange, der gik )!lip ar kanalturen 19~9. og
for dc, der hur nye indtryk til gode. arnlngcrcr "j i ur
atter en kanaltur, idet vi her har til hensigt ut skabe
en tradition.
DCT er brug for dygtige og erfarne styrllllcnd . Vi
lovcr. at sidste Uf S !"ejl: toerne forst i eskadren. ikke
,il bli"e gentaget.
Efter turen indtager vi frokosten i kluhhen (mcdbrugt. ua kokkenet er lukket til omkring 8 ,,).
AlIsø: Kanaltur sondag den 7 ", kJ. lO.l~).
Styrmænd skal moele kJ. 9.45.
Tilmelding: Listerne i hiidehallen.

.'\1- 2.

Kr. himmelfartsdag,
den 18. maj, roes den traditionelle tur til Sk()d'\bl)r~.
\ ' j pro\'cr at forfol~c Successen fra sich,tc ar
(nun
husker, at vi \Ilndt ct flag som præmie tor ~muk
eskadreruning. Deltagerne maa derfoT være indtorstnct
med ut undcrortlnc sig en formationsroning , som ledes
~If rochcfcrnc: og in~cn uregelmæssigheder vil hlh'c tålt.
Tilmelding: Opslucde lister i hridehallen. kluhhens
telefoner eller rochcfernc.
lIusk madpakke og landgungstoj.
Alle ueltagere ma stille omklædte pa furplausen kJ.
'l.!X) pr.
Skodsborgturen er altid spændende og rigelig værd

at

hl~C

med.

Rochelerne.

Medlemsforhold i D. S. R.
Udmeld/e: 625: Carl Emil Pagh. 48i: Poul W. Toussien!!. 1023: Kaj Ove Jeppesen Jensen. Passi\": brllnerik
Jensen. <J78: Svend Rømer. 758: Asg-cr Palnwan1!. 1137:
J . "romann- Larsen. 888: Poul Borrum. 1175: Svcnd
Dossing. 863: Peter Kirshhoft. P"ssi,,: J. Falster. Pas,i,, : John Skjoldborg.
Ol'ergaet fra aktil' til pass;": Sli: Carl .Iorn .\ \uthi"sen. 1236: Oluf T"ede Jensen. 330: .J. Kirketerp Arends.
8'19: .hlcob Ilusby.

o' ,\).

tl'e.1.1.

,;':" GO
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Bestyrelsen:
Formnnd:

Grosserer Gudmund Schllck. Shel1huset, Knmp2. V. Telf. C. 6644.
FormIInd for kaproningt'udvoIget: Læge Axel j\lnthicscn. Ahlmann.3 alle 7, I-lelleruIJ. TeH. Heil. 1515.
.\\aterialfofYaltcr: Civilingcnior J. ;";orman-Hnnsen, Hærens
\'llbenarscnlll, Amager boulc\'arcl 8, S. Telf. C. 1614tl (kJ.
10-16).
hasscrer : Fabrikant Bjørn ,\1oller. BredgIlde 47 ol, K. Telf.
mnnl1~gadc

Byen M363.
Sekretær: Overassistent. cund. polit. Ejvind Sieverts, Dr.
Abildga.rds Alle 9', V. Tclf. NO"I 1869 x (10-16: C. 608).
Rochcfer: H. ,\1. Nuller. Ahlefeldtsgade 18 A 3 , K. Telf. C.

8668.

stud. mag. Po\' l M{lrstal, Rønnings\'cj 6 3, NV. Telf. Tags

4960 v.
!',tud. polyt. J. C. j\\ndsen, Ved Amagerport 8, S. TeJf.
Sundby 8208.
cand. jur. P.•'\unch Jensen, Danske Studenters Roklub.

KaproningBudvalget:
L~('gc

Axel .'<lllthicscn, Ahlmanns nile 7 l, Hellerup. Telf.
Heil. 1515.
Assurnndor Erik S. Kiersgaurd, U .... jægergnde 23. ø. TeJf.
Obro 5152 .
. \ssistcnt II. Luders Nielsen, Vcsterbrognde 15 3 , V. TeJf.
C. 16830. lok. IO (kJ. 9-16).

Inspektør:
Korpsoffichtnt C. A. Sj elle, :---:jnlsg<ldc 75
by 806.

2

•

S. Tclf. Sund-

Kontoret
er llbent hvcnhlgt! kJ. 13-- 17; lordage to- l·!'

KAPR O NlN GEN
Frisk initiativ eftersøges!
Kunne det ikke \'ære morsomt, at egnede (stærke.
huje, tlotte) klubmedlemmer nu sluttede sig sammen
til ~ firer-hold eller 2 otter-hold og roede sammen
S1csonen i1-!cnocm med det formål. tit starte i de to
otter-lob (gik & k""'el) til efterårskaproningen IO. september pa Bags"ærd so. for roere. der ikke tidligere har
~tartct til kapron ing.
2 lirer-hold til Spejl - & "BoJchepokaJ"-matcherne mod
Kvik skal ogsa laws nu!?!

Læge .\1athicscn cr villig til at stottc foretagendet.
Der kan roes fra klubben eller i Sydhavnen.
Kaproningssektjonen under Yh. Barry's træning arbejder Mot og lægger ud med Kobenhavnsmesterskabskaproningen på Bagsværd so ~. & S. juni, fortrinsvis
de sma bådtyper.
P. u. v.

lixel Ma /hiesen.
Heil. 151S.

\b.\b.'

Do So Ros SKKSEKTKON
Alle medlemmer af DSR kon blive medlemmer af skisektionen \cd at indbetale 1 års kontingent, 5 kr.
p6 postkonto 68344, DSR.s skisektion, Svend Nielsen. Rud. Berghsgade 60, ø.

Gå sehuset
\lIr den 2(). mttrt~ udgl1n~~pul\kt fur et lob uf den ~laJ.!!). som
foråret og "":a.ttch:1lc mo~c i su.:nlc1cshcu frbtcr til. (iot.!t 25
uricntcrerc fik dyppet tæerne i det udstrnktc fodbad omkrin!!
r"rste post - enkelte synes cndo~ at have forctrul..kct Uf
hade grundigere. Ocr VHr skærml"sc poster og rna.:rkcligl' \Jrill
tioner undervejs, og du man var bleVet nogenlunde Wr igen.
fik man atter en soppeehunee vcd sidste po~t. Ra\"n'iholt vur
dermed bleyet udnyttet til sidste \"unddrubc. Dct var !'.ikkcrt
l'n I1lC~ct god tortræning til de problemer. vi kunne vcnte ut
mode i de senere lub i denne sæson. Kun det undre nOJ.!en. at
Jesper var urntngnr af denne sp"~ '~
II.

Med "Stifinderløbet"
den 2. llpril lykkedes det sektionen ut gennemfure den hidtil
billigste konkurrence i Danmilrk. Anmcldelscsafgiften var cen
krone .•\1cre end 230 deltagere hnvdc tænkt sig at mode up men morgenens J.!ruvadc lys og den silende regn synes at h:lve
skræmt mallllc (maske netop den lu\'e Ilnmcldelsesafgift og
nemme trllllSport har været medvirkende til at sil munge
deserterede): i hvert tald gik .,kun" 175 ffll start. - Rudeskov
ble\' grundi~t gennemkrydset med nOj:!le baner. hvis mest
diskuterede finesse \'ur post 3 med tilbehor. Her var etableret
to fup-poster. Iwer ca. J()() m fra den rigtif.!e; fra disse over
skydende skærme lokkedes ,,,bernc pal en 250 m-omvej til en
falsk post 4 (h\'or stemplet skrev "boh" på deres kontrolkort)
for su derfra ut vende tilbage til den rigtige post 3. At enkelte
blev Sil Forliebt i buh -posten at de opsogte den to gonge. kan
mun næppe reJ,!ne blund t banclæggernes fortjenester: det nUl
vcl rettelig tilskrives de pIIgældende sch. lovrigt var ogsti
denne bane præget af nlOdigc Forhindringer: forutjen regnen
var der tre· fire moser, en regulær holm et langt hop frn bred
den og en gedigen. bred ~r(lft. Det er jo typisk for sko\'ene
nn: r Kobenhavn, at om deres baner skal krYdres en smule.
mil det ske med \'lIndlob.
.
Dugens resultater \'ur opmuntrende for sektionen. Vi s~tte
5 mand ind pu IIrrungemcntct. nile med he ldugs-job. foruden
de foregllende ugers l\rbejdc. Og pli bancrne konkurreredc 25
af vore egne mod de undre CII. 22 klubber. I herre-a sejrcde
Svend ~iclsen For os (foran Rolandsen. KS. ) )e1ge Nielsen.
LIF. og Schilling liansen , KIF). Amelung blcv nr. I() og vurt
hold blev nr. 3. I herre-b besatte Ib Thorup trediepludsen og
Ponsning klarede sig godt igennem. Ingrid Krarup vandt dame · b
og er nu pu vcj til a klassen igen. Erna .\\yrup Carlsen viste
energi og gode anlæg ved at gennemFore sin Forste konkur
renee pli smn .. timer. Hoe!! Rasmussen og Ovc Knarup blc\
3 og 5 i old-boys, mens A xci Lundqvist her sank lidt læn
gere tilbuge.
P.S. Om MBnh-pos(cn" kan kort bemærke!'. lit ca. ~"i() ~.,. til
samtli~e lobere aflagde besog pli den.
( Påsken
su Gllsehuset mennesker kOllulle og g:i.. Det blev en nckkc
hyggclige dilJ,!c. hvor ogsa ell del nyttigt vedligeholdelses
nrbejdc - pu hyttcn - hil'\' hra~t Frn hånden.

KIF's åbne løb
kom den lo. april. Det lun'dc samlingssted i I--Jv01bn ' Dermed
er egentli~ ult SIIl!t. Ikke ct ondt ord om KIr cllL'r IIJ11 balle
læggeren cHer om selvc Ilvolso. KIF's :lrran~cment var i orden.
banclægi!ercn havde lagt en gllnske ~lilllrende balle og der er
sikkert vældig hyggeligt i I-h 'ulso. når man er der (b(lguen
er bl. n. Fremragende) ...\ \"Il nnr man nu engang sk.d stude
I-Ivalsoturen fra J lellerup (tilJ,!iv jeg for en gangs skyld lufter
personlige meninJ,!cr) og Stat.,bllncrne ikke finder det belejligt
at indlægge flere tog i koreplunen - kun Dc så ikke tilgivl'
mig min uvilje mod at Rå hjemmefra klokken 07.03. ankomme
til I h"al!oll) klokken U8.-tQ. oS! skulIc vcnte pil.. start til klokken
12.09'? '~ Dette er den faste hctin~clse for Ilt tage til HvolsCl
(det hll'ndcr endda :at man skAl hjemmefm klokken OS,45

!.iC!J). ,\ t det hjemadglkndc tog er tre k varter forsinket fra
livuls" klin 111:111 ikke regne sikkert med hver gAng; denne
dug \'ur det det. Og s.l er der 2':! km at gu fru omklædning til
start
og Iru mul til umklædning. Jo, man flir rurt sig en
!oimule. n.ir banen Sil tilmed er 11 km. uden svinkeærinderne Vi modtl's med ct smil pa hovedbanen om mor~cnen. lor alle
tli!o,se betingeber var kendt pli forhand - og der er jo ingen,
der t\ inger en til at være sko\'tosset. fmidlertid begyndte det
SlI smut at regne: det tog til at rCJ.!lle lidt krafti~erc: oU til
!mht rCJ,!llelk dct. Vi mangler en glose til at bcte~nc dct våde
IIFk"lings,;ystem. som \"ar i Funktion hele dugen. Ude under
gnlllerne i skoven havde banelæggeren om morgenen anbragt
l't untlll .,pejderdrenge. Formodentlig aF normal storrclse, Da
je/.! hen pli eftcrmiddugen passerede dem, var savel spejdertoj
som do -drenge skrumpet betydcli~t. j\\ed en hovedrysten sag·
de man ved mål: .. Dc bliver aldrig til spejdere igen!" Det er
et spnrgsmål om vi .mdre bliver tilorienterere iJ!en. de ar os,
som engullJ! hM været det. Banen afslørede nemlig i en uhygJ!elig grad. hvordnll gennemsllitsstadet er. Kun 3 i b-klassen
S!enncmfnrtc under den 3 timers ITIoximnltid. OJ,! kun 8 flert'
kom md under 3':! time; dette ud af ca. 90 startende herre·bI"berc. Knækket blev de fleste pli. pkt. 117. en genialt anbrllgt
post. med en skærm ca. 130 m sn! For punktet. efter en delst ræknint! p:l. 2540 m, Og hvilken delstrækning! Den var
sublim set fra et orienteringsteoretisk synspunkt. og den overJ.!ik sig sclv i prJksis. bl. a. tordi den la sent på bunen. og
vel ug.,1I fordi \'Cjret \'Br, som det nH. Kolde. \ade o~ udmat tede Iluede luberne -tOO meter for posten frem til ct ret åbent
ternen, sugcnde eher pkt. 117. Fremover passede vejene ikke
med kortt't. hnjdernc var forvrænget af nyopvokset skov og IlJberne VM mest vant til "spor\'ejslob", Dc ved. en stok
i en skinne. slukket i den O\'crste etage. og Sil fremadl .'\ed
resultnt derefter. P:a grundlag af denne dclstrooknin.-:t: vil diskussionen kunne Ril hojt h\'or orientercre mødes i det næste
hul\'(.' eller hele ur. Lad mig sige. :at jeg ~.yncs det var da~ens
lyspunkt! ~k'lI1t jeg - uden briller - selv vftr ude af stand
til Ilt finde den. - Skal orientering være kortlæsning (illclusive fort o lknillR af terrænets ændrin~er gennem tiden). exukt
nfstnndsbcdommclse \'ed skridttælling og nojnutig kompasJ.!!lIlg nar o pgaven kræver det'~ eJler skal vi nojes med at
genncml"bc en rute. hvor skærmene griner os i mode på lung
ufstand'~ LTdcn at skele til de muligheder mnn hur i de tllldrc
nordiske londe for :tt gurc idrætten spændende. er jeg ikke
et ojeblik i tvivl om, at den form for o rientering. dcr aF sin
u(h,,'cr til stadighed kræver et vågent oje og en snedig plan lægning (Foruden sc1vfulgelig god lobcc\'nc. om !\lIlIl vil til
tops) i det boge luh vil kunne tiltrække de Fle!!otc deJtugcre.
og HI Ilt mærke ogsa holde dem Fast.
Om resulhtterne er rygtevis ntict frem til red .. at Olaf
Andersen v:mdt herre-a. lit S\"cnd blev nr. J og vort hold
(med Robert Christia nsen og Gunnar \\. Hansen) mnngledc
H minutter i ut \'inde. K1F sneg sig ind lige forl.ln os.
DameklIIsserne domineredes af Damernes Roklub vcd Ruth
Vollmer og Edith ""iclscn.

PALO's løb i Sverige
Den 13. april blev en scjrrig dag for DSR
vor indsuts i ";: ,\' -stnFet. Læs om hegl.!c loh i

Eftersnak
TirsduJ,.! Jen 9. maj kJ. 19.30 i klubhuset modes I\:ubenhu\'llskrcdsens oriclltercrc til diskussion pu bred bu-;is
om for.Irets lub. om lob i Sverige. om variutioner, muximultidcr ete.
Disse sammcnkomster var for noglc lir siden en stur succes
- alt taler for, at tilstrækkelige emner har hobet sif! op siden.
SIl en enkelt urten muske næppe slur til.

Præmiefest
for fodrers lub ufholdes aF "'::obcnhavnskrcdscll lonlJI! den
!.l. muj kJ. 19.30 i .. KVIK "s bådehus.

Ansvarshavende redaktor: H. 1\\. Møller, Ahlefeldtsgade 18 A. K. " ...... L_
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Som det er tradition fejrer
uyndcr med

\'j

klubbens lodsdsdug ycO en tc!'t i klubhuset. In'or \ I bl'·

præsentationsroning for kaninerne
Præscntationsronin{!cll fon'cntes at være afsluttet i løbet at en time, hvorcttcr vi samles i
omkring kufh!bonlcllc. ligesom der ogsa vil blive serveret ol og pulser. Aitencn
slutter med en s\'ingom, sa damerne skal sclyfolgclig med den aften.
l3illetter kan kubes pa kontoret ol! i kokkenct til en pris af 2 kr. Smorrcbrod bestilles pu
RYvun!! -J8 a senest fredag dcn (),
"-.lniner, der deltager i præsentationsronin~cn. har gratis adgang med damer og "il iovrigt
klublok~llernc

hore nærmere tril deres in~trukt()r.

Alle medlemmer med damer opfordres til at møde op og fejre fødselsdagsbarnet
ved en hyggelig aften!

Søndagstur til Kastrup Lufthavn
/Jen 2;. juni kl. 9.30 starter \ i ru en hcl,bgstur til Kastrup Lufthavn. Benyt denne lejlighed
til at kombinere en dejlig rotur lan~s A11l<lgCfS m;tkyst. h\'or vi kun sjældent kommer. med et
hcsog i Europa~ storstc lultha\' I1.
\'j har raet tilladelse til at hcggc Ind i luftha\I1CllS lille private havn. Of! umiddelbart etter
ankom~tcn hcrtil nyuer \ ' j den medbragte mad i en iii\(; lund nær lufthavnen; drikkevarer vil kunne
kubes. Inden vi j)tlbcgynucr hjemturen foretager vi en rundtur i den store lultlul\'n under kyndig
\Tjlcdning.
Delhigerne bedes tegne si!! pa uc lister. der vil blive slad op pa ta\'len i badehallen.
~ ærmer\.' oplysninger kan fa&. hos fochefcrnc.
Til denne tur venter vi ikke alene at se alle vore unge medlemmer. men ogsa mange af
klubben!; ældre medlemmer. der hidtil IMr holdt ~ig lidt tilh<tgc ,"cd hcllcsarrungcmcntcrnc.

ROCHEFERNE MEDDELER
Rettigheder

Lndeli ~

gores ()pn'l,l!rk~()m pu .. <";jcrnæ~ ~ hyttcn" . der,
tidliaere meddelt hcr i hladet. er still e t til radighed
tor lungt~r~rocrc ni en . II kluhhens medl e mmer.
Lal1gtursrochefen.

..,01'11

vil i j uni Ill:lncd kunne crhycT\'c:-i
IirMIl:lgene den 6. og 10. juni kl . 18.

rrclngangsmaden er den, at mon gUT ned i kluhhen
en Hf de paga:ldcndc dage, henvendtr ~ ig pH rochdcr
nc~ kontor og meddeler hvilken pro\"c. man Imskel' ut
<1Hægge, hvorefter resten gar af sig se"',
En hetingelse for at kunne indstille sig til styrmandsprOl'e er det do~. at den pagældende forinden har ~cn 
ncmgact ct instruktionskursus hos vore styrantl1ulsin,truktorer Ebbe Arnfred og I 'iggo hnggaard.
Disse kursus afholdes hver torsdag atlcn kl. 18.
Til orientering for nye medlemmer kan det Ilnforcs.
at stvrmandsrct kan erhverves cfter .. mdr.s aktivt
mcdlcmsskab. svava ret i den 3. I11cdlcmssæson. ~cllllcr
ret III i 4. sæson og gigret i 5. sæson.
Obs.! ,\Icdlemmerne vil kun hlive i ncbti II et til pro·
\'crnc, safrcmt svoffimchc\'isct er i orden.
Endnu engang minder y j 0111, at der ~kal vcdtujcs
medlemsnummer. mir man indskriver sig i scullerproto·
kollen, ligesom det jo er en sclvfolgc. at man skriver
sit nHVIl pa en let læselig made - protokollerne ligger
jo ikke fremme, fordi rochcfcrnc amlcr p autografer.

ti
Dct er i tlt.'nlle sæson mere umuligt /.It fa hln~turl.'nc
tilpasset efter hinanden end nogen sinde. Derfor bringes
her en o\'crsigt over dc ture, som allerede er fa~tla~t ,
saledes at interesserede kan forso~c at læ~~c deres tun.'
i forlængelse
disse. Opmærksomheden henkdes pa.
at der bor \'ære et par uages respit mellem to korr<~ sp(m
lierende ture.

ar

.l.
4.

2.

7/7- 19/7
9/7- 23/7
2'1/1>-1.1/7

5.

2/7- 16/7

l<utc .

Bud CI1U\I1.

:'\'orgcs eller Sveriges kyst.
LlITVik- Oslo.

fl~orgc ".

.. lIakon" 11" .

.\\undlll - 0~lo .

Cou::borl! Kristhlllssund.
Arndnl.
C;"teborg- Oslo.

" Fr. IX'·
C\ ' t.

.,Tjalfe" .
"Freju"

Endvidere skal en 4~ arcr:; bad ros til Oslo. og da
der mllnglcr- ct par mand hertil, hedes intcressen:dc
melde si~.
[ det hele tauet er medlemmer. som !lcrne \"iI pu lung
tur. men som ikke har noget hold at ro mcd. \"c1komnc
til at henvende sig tiJ rochefcrnc.

~lubbens

.'lunk Jensen .

Dette udbrud horer 1l'I .1n g.tnU p:t gang i klubben. men vi har ogsa tuet det nydeligt. Dettc nUl
\'i imidlertid takke ,,\cnncrnc" og enkelte \'eI ynderc tor. Lad os da dert'or ~orsogc at bC\' ar~
lokalernc i den nu\"ærende .!otnlukke stand \'ed
ikke at lægge oH:- rtoj, Jakker. mapper cl. lign. i
stolenc pa verandaen. ligesom ophold her i rotuj
ikke er tilladt.

Bådedåben

Arets langture

Tur nr. Tidsrum .
J. 8/7· en. 29/7

O g sa har jeg igen o\" e rtuget den an ."\"~lrs tuldc red~l.k ~
torpost, hvorfor jc~ takker II. \\, \\oller tor de l' !!: Hr.
han hHr passet jobhet tor mig. -'\oller er hereher fri
for \'idcre tiltale. hvud dette blad an!!ar. medens a)
kritik
o!! gode ideer tor fremtiden hedes rettet til

Den I. maj ~amlcdes en stor rcpræ.sentath skare :lt
mange venner ()~ ml..'dlcmrner med Ilans .\\nje,tæt Kong frederik den IX i spIdsen i den pragtfulde
lorarsatten for at oven'ære daben al 8 n\'c bade. Storst
opmærksom hl d \'okte de to lan~tursbad~. der er skænklt klubben anonymt af en norsk roer o~ .sOm skal placeres i '-:orskc Studenters Roklub til brug tor danske
og norske roeres hmgturc i • T or~e. Dc fik i dabcn
na\llene Frederik IX o~ Haakon \'11 og blev dobt al
henholds\'is Dansk Idrætsforbunds formand , lrs. LCl)
Frederiksen og af formunclen Ior Danmarks olympi.!otkc
Komite. bankdircktor Poul In~holt. Dc o\'rige bade
hkv doht af udenrigsminbter Gustav Rasmu 5(' n . . ekre
tær i :--;orske Studenters Roklub Sigurd Bnng. forman den for D. F. L R. direktor Yagn .Jensen. rektor tor Ko
henhavns Unh'ersitet profcssor 11. ,\\. .I lansen. rektor
fol' Danm ..1rks tekniske I lojskole professor .\nker Ell~e 
lund og formanden for Danske Studenters Idrætsforhund . professor Knud O ..\Iollor.
Efter hadedaben samledes man til en mindre recep tion i klubbens n~' ishlT1dsatte lokaler. der hlc\ alminde ~
lig heundret.
rl.
klubben~

~n"n,.

CROME &GOLDSCHMIDT

rotøj

""UKI

b .1IS hOl

Silkegaden • Tlf. 3082

Kanalturen den 7. maj 1950

r

Forrige ar hlc\' der af klubbens rochcter tojl.'t el1 ny
tradition. kanalturen. til den lan~c række af gamle i
D, S. R. Denne tur Ucnncm kanalerne vcd Slotsholmen
og pa Christiansha\'11 skulle hl. a. vise urets kaninel' <:t
særpræget stykke Kohcnlu\'n og hrin~c dem lidt i kon tllkt med de "gamle" medlemmer. som do~ ogsa modto$.!
den nye tradition med glæde. "-rurcn i ur y,u lagt tid
!igere end t"orrigc ars. sa kaninerne kunne desværre ikke
nå at kumme med. men der er jo rige muligheder for
Ilt afholde endnu en kanaltur senere plI uret.
Den 7. maj gjorde vejrguderne, hvad de kunne tor at
~: kr:cl1lmc de indtegnede fru at tage ud til Sntncrnolle
hugten. Sclvom vcjret ikke lovede godt. var alle do1,!
modt, og med en halv times forsinkelse stak lit: for~tc
bude ud tra pontonen. Der var stadig nogle, som sa
med skepsis pil vejret. men deres hange ancIser. OIn ur
re linen ville komme igen. gik ikke i opfyldelse. Solen
hcgyndtc at skinne, og det hlev cfterhandcn helt varmt
i vejret.
Sit snart badenc alle \'ur pa \'andet. hk,' esklldren
dannet. og den holdt sig samlet pa m-cstcn lu:1e turen,
hvilket især sk\'ldtcs. at alle 6 bade ViH ilf samme type.
nemlig 2-.rers. -Turen forlob dog ikke helt uden uregel mæssigheder. Eskadrens sidstc bad knækkedc ror!iner
ud for Nyhavn og hlev nndt til ut lægl!e til vcd kajen
for at få den hundet sammen igen. lnen den na(:c!c dog
op til de andre igen ved stormhrocn. Det \'ar Oio!sa uhd ·
di~t for eskadren, at en hud sakkede a~ltcrud pu hjell'l '
turen. Lad os hahe. at folk, der sit cskaclri.!11 ved Langelinie, trocde, nt den ikke horte med. '"'cd I rolmens bro
havde vi et morsomt ,node - 3 håde fra K. R .. som
ogsa var pa kamtitur.
Det er ikke nemt at beskrive den særlige stemnin!.!.
der hviler Over de f;!amle huse langs kanulcrne. Den er
pa en gang historisk. hojtidelif,! og samtidig fuld af liv.
Og hvad var en kannltur uden den særlige lugt. som
bedst karakteriseres ved ordene:: ,.<..Jammel Strand"'? I
Christianshavns kan~t1er modte vi de .,orte Aladdin·
hade, som fanaede styrmændenes interesse for Jt stykke
tid. Ocr var derimod forhavsende fa rohadc her. Vi
modte kun et par stykker. S0111 hurti~t f,!ik af vejen
for os. Sil at de ikke generede eskadren.
Det var alt i alt en yderst ve ll ykket tur. Ol! cndnu
en dejliU da~ i klubben blev fnjet til de mun~c tid li ~cre .
.Jeg tror ikke. der er tvivl om. Ht de. der nlr med pu
denne tur. ,til skrivl' !-Jig pa listen til en c\"cntuel kanal·
tur \I i ar.
If. II .

Skodsborgturen
De to sidste ttltener for kr. himmelfartsdag. hlev der
fru D. S. R.s side udfaldet stor aktivitet, for at la forIlll.!rt!t en drkcli~ fin eskadre tll Skodsborg. Det var
meningl·n. at , "j kulle slutte 0:-, til t.::. R. ud for benzinoen. o~ nar vi nuede Skovsho,·cd. skulle Sko\"sho\"cd
roklub o~ Gcfion slutte sig tilos. Det kom imidlertid
ikkc til at ga 'Olll beregnet. for bade K. R. og Skovshoved roklub var htget af sted. da vi naede dc aftalte
stcdn. Eskadren kon~ tolgelig kun til at hest> af Gction.
der lu forrest, og os. Tempoet mutte naturligvis al'passes
efter Gefion. sa vore rOere Iik ikke rigtig lejlighed til
at udloide deres energi. Til gengæld kunne de uror... tyrrede nyde pi~crnes smukke sangunderholdnin~. Dct
\'ur \'anskcligt at holde badene pa linie. o~ kommando
erne varit.'rcdc 1m .. almindeli~t smat" til "atom småt".
men allillcvcI tor det dog siges. at eskadren pa den
sidste hainicI '-II' turen var me~ct fin. Vi sender en tak
til Gcfion, fordi dc overholdt aFtalen.
".!ter at det medbragte \morrcbrod. der fOf()\-ri!1t
ikke ri~ti~ slo~ til for de flestes yedko11lmende. \'1\ r sat
til livs. hegav man sig ind i 80llc111oscn, hvor de sæd vanlige konkurrencer fandt sted.
loyrigt overholdt D. S. R. sine truditioner, idet ikke
cd enestl' medlem de ltog i konkurrencerne.
Klokken 16 sitmledes man igen pll .. Ud~igtell". og tr..:
mand bC\'lcbnule med fire mu~ikinstrumellur. lortol·
kede dc ... klste t~7 ye ars storc \ehl:lgere pa udmærket vis.
llledl'lls det tæt pakkede puhlikUln pa danscguh'ct fure
t()~ rytlniske legemso\"clser. Der yar huj sten)J)in~ O\'l' r
det hele.
mdl.

KAPRONiNGEN
Kan vi være det bekendt?
8 stoute norske studenter hnr ()Tn morf.!"encn begyndt
en regchnæssig kaproningstræning med henblik pu cfterarskaproningen den IO. september pa Ballsvturd so; men
Inor bliver thlllskerne af? \\eld jer hurtigst muliJ!t til
kaproningsulh"ulgcts formnnd. læf,!e Axel .\lafhiesen.
Ilcl\. 1515 - dct skulle da nodigt værc sadun, nt D. S. R.
\'ed knproningerne til efteraret overvejende skulle repræsenteres af norske studenter.
. rets forste kaproning linder sted pu Ba~&værd ... 0
sundag den -l. juni of.! mHndaj;! den 5. juni. hegJ!c daae
kJ. 15 og det gælder her kohenha\"llsmcstcrskaberne

"ar det ikke en ide at lægge turen derud de du~e, o~
Så kan man s~lIntidig sc. hvor pænt der er bkvct om
kring Ba~sværd Sopayillon cfter at kobcnha\"llskrcdsen
h:1 r crhn.'T\·ct den.
De ovrige kaproninger i juni maned Hnder sted som
fol ger:
Kredsmcstc"kuber pu \\aribo So den 18. juni kl. 13.30.
Kredsmestcrskuber po Brabrand So den 17. juni kl. 18,30
og den 18. juni kl. 14.00.
kredsmesterskaber pu Odense Kanal den 25. juni.
Snroregatt'lco finder stcd sondag den 2. jllli kl. 13.30.
r1.

SKRSEKTRO N
Alle med lem mer af DSR kon bli\'e medlemmer af skisektionen ved at indbetale I års kontingent, 5 kr.
på postko nto 68344, DSR.s skisektion, Svend Nielsen. Rud. Berghsgadc 60, ø.

Vi har roet længe De rent tckniskt! forhold bilg rcdil!crill~cn al OHici e lle \\ :..:<1 .
dclclsa Il1cd~flrcr, at vi fOf!ott nu i Juninummeret J... .. n :..! i,·c
vort h c-s)'v med i forsvurct uf roklubben .sOm rokluh . Sd\'
fo lgchg :skal m~\1l forst oll frcmmc!o.t ru i en roklub! Sid<:skud.
som i rosæ!o.OIl(.;1l kan ,' irke divcrj:!erendc ("la \'ore Ilh:dlcmPlcrs
idrætslige interesse. suledcs som forholdet ville nen: med tud ·
bold, har absolut inj.!cn bcn:tti!!dsc inden tor vore flimmer .
Et medlem hM spurgt m if.!. om oricntcrill~cn i!..ke ogsa horer
til den divt:rgcftndc urt? Det J:ur den ikke. "or h(ned""l!l,lHl
er fra mediu September til medio April
med enkelte ~tln ·
dngslob sid!;t i April. Og vure orientererc er blandl klubben ...
aktiveste idncts tolk slIdan sum det ~cntap:nc j.lnn~e er
nævnt i denne spalte. Vi ror tidligt hvert :Ir
ug \' i ror sent.
Orienteringen er endelig en glimrende 'tupplemc nts ·itlnct til
roningen: den gi,"cr grundkondition. Et meget "lort ontnl ro·
klubber landet over har oricnterin~ po. progr;tmmet. \'i seh
kunne "nske, Itt flere kaproere ville !,!ore :ll\'or at ot dclt;l$!e
i vintersæsonens sko\'hlb
Illcn det klin vi slIukkl' 0111 igen
td ef te ru rct, nur sektionens IO, sæson hcg-)"lHlcr. Så ~am1c cr
vi ncmlig eftcrhllndcn blcvet: vel tilstnl'kkcligt hc\b tur ~It
ideen med orientcring i en rvklub ik!..e er helt durlig.
Og hermed hur Si.10ltlige orienterere ku ... kt \- int ..'rh:llllllU' n
og Cr ble\'et :Iktive roere lur ~()mmercn. 1':1 gensyn i ... kovene
til eftertlret!

Der var vildmarkstemning
over sceneriet foran vore telte den 22. April. lidt til kim ·
mingcn strakte den smalle Kiissjcj sil! \'Csrerud Ira hrinken,
hvor \-i b. Sf)lncd~angen vur so. n~..'r idealet. :It en he ... krinl ... c
næppc undUar ut bli\'c bannl. llimlcn r;kiltl'Clc Ir..! dyhhla til
uronlig. ::!,ul (I~ rod med fjcrtruklll' lysende skyer \ iftc formiat tra solens J!lodcnde kugle bug sorte graner ol! Ivr .
Over det blikstille nllld trllk et enliJH ondt'pur. fisk slog rinj.!(!
i vandet op: natraynen glHckkede i t\·kningen . hunnc det \"Il'rc
mere canndisk'~
.
Ovenpa denlll' ouverture teede I fallands:t5cn ... ig om ",undagen meJ!et nær sommerugtigt. Varmen dirrede UHr klipper
ug moser, ()~ pa inii~orna vor der grode i luften .
Vi loh goc.lt den dag .
.. PALO" hU\'de, med Topsy som b'lI1c!.cgJ!er, trukJ...et halv·
andet hundrede orientcrere til Hallnnd. DSR henlede ful
gende pæne rcsultater hjem: sejr i DB \"Cd Ingrid f...:rarup.
sejr i OB vcd lineg: ~lndcnpluds i 11 .\ ved Lillesvl.'nd. huldsejr i IlA ved Lillesvend, Robert og t;unn;lr: h:mtcJllads i
HI3 "cd r<,'dnktoren; og holdsejr i IIB vcd red., Bjarke Fog
Ol! Voigt.
Det blc\' vor bedste dUI! i lange. lunge tider
Ill:itlc vi
snart gore bedriften om! '

Stafetten
plejer ut værc \ ' 01 stærke side . •\\en i ar lad..:r det til tit vi
er bed:,t i S\"Crigc, Skont topanmelder bLIndt klubberne
det er du)! altid en trost
nr\edc H1.!!1.!11 at vC)re lem hold

ut hilste luurhll'! r. I objektl\,iteten:, interesse Illll n;cvnes. Ilt vi
bic\' nr. 7 og 8 af lU hold i 11.-\ : kun Ilueg og Erik J"rgcllsen
}!jorde hæderlige indsatser. f IIB ntr Ponsaing· F()J!-llIum der ·
imud kun 22 minutter tru vinderen : tilstrækkeligt til en anden ·
plad .... O~su i OB hlcv vi nr. 2.
\'ullo-sko\'ene vllr Sli J...11Il11~
den JO. I\pril: det er Illuske grunden til at vi botaniserede SIt
krt\ftigt.

Fritz Sybergs "Forår"
hk\' den \";]ndrcpn.cmie, :,om takket n~re stotte tr'l en kn: d ...
uf intere~ ... credc medlemmer at roklubben, blev udsat i hold
konkurrencen i herre·a i StiFinderlobct. Det festligc billed e
~jtlnle stor lykke, dll det fort.>tc gang uddeltes ved præmie·
testen den 13. maj, og \"i benytter lejligheden til her :lt tukke
oriel\tcringent.> trofu!>tc \'clyndere. Det er meningen ul præ ·
Olien sL11 \'andre i 1/1 ur og \"indes til ejendom af den klub,
som til dl'n tid har (lcsl ;lIldclc i den; i tilfælde ut lige andt'le
er placeringen i I l l59 afgorendt,. ()g~;:\ dc indh'iducJlc præmiL'r
i Stifin,krlflbet \"ur der i ar t.>kuht s~crprtCU om : 1111tikke,
smul..ke gi .... til \"inderne
Idlcveret med hruscnde ehIlIll
pugne'

Eftersnakken
hi.I.Hlc s;.Il1llct ~()(It -t.l) mund
:HbJ...illiJ,!c Clllller ble" trukket
trem
intet n>hlte særlig hrand
det synes som um lIlun
er J!odt tillrcds med tin~encs tilst:\.I1d. tlf! med ~intbro lad<"r tor·
hundets ledelse linde pu de nychlnnclser. som dl!n har " 'st til

"Nemmest for begge parter - "
l'r kll~!;ereren>; multo. Og det vil i prahis sige, :It illllbct11
lin.l!er til sektionen b"r sendes direkte til Uift) MU4-t, S\'end
'ielsl'n, Rud. Bergh~!!ade 60, O .. e1lers g.lr der kludder i del.
crfuringsmæssi~t. Dernæst forut!slcttcr deltuf,!clse i konk ur
reneer, at tilmeldel .. e er sket til forl1lunden senest 8 dage fur
I"bet. ua at sttlrtgeb~ r er betalt til knsserercn . Lettest er det
vcd St\.:>;olll.'ns he~Ylldclse :It jncbcndc en :leonta-indbetaling
og tilmcJdcl~c itulgc den samlede terminsliste, der offentli~.
).lures her i bladet fflr hver sæson. Ahneldinf! M doue for J...an
sa um Iludvendigt redde indskuddet, lnis man :111 igc \"Cl ikke
vil delt:l!!e. Denne ordning gher Os :lrhejdsbpihll og fur det
hele til ut glide lettere. Skulle enkelte af dc nktin Inie ... urn ,ittighedsnul! uve r ikk.e endnu at hllvc betult torllrt:ts ~tart 
l,lebyrer. J....m en iddonoprinj.lsnill,l! til Svend 'ic1 ... cn. RY (,OIlJ,
opkhlre hclobcts s turrclo:;c. t;or ilhor lIf det: det er nemmest
tor he~!!c p:lrter!

Kaunergrat-Pitztal-Tirol
Aktldemi:,che Sektion Gral: des OSll'rrciehischen ,\lpcll\"Crl'in
afholder lire Fis , und I\.let1crkurse haseret pil l\.uUl1erJ!fillhuttc.
2ShO m. o. h., i Pet.it"l. Perioderne er 3-l.iI7. Ii· 29'1. 31 1712,8 O!! H -26:8. f.,.;ursheitrug S;lmt ,aehti.l!unu ulld \' OflUg
Heher \'erpflegunl! lur 12 Tage: ():,tcrr. Sch. 432
Cil. d ~L !"r.
120. Ophold pu hytten (jO plad .. er) uden kursus: 25 i,. Sch . pr.
ul)gn. Omradel. h\'is ntcrmcslc toppe er \\'attCspit.lC (J=;33 m).
Uf.! Sehwnhcnkopt (.Hi9 m). hu ruter af 'llle s\' ll'rhed~grl1dcr
ill! kun roli~t nnbd.ilcs som et nt de ~mukkcste uJ! mest ube
rflrte i Tim!. lnteres-;crede hedes henvende sil,! til Jesper I hen.

Gåsehuset
er endnu ledillf i de lorste 14- dllJ:.!c ~If .-\ugust. Prisen er 35 kr.
(1m uven. JUlliduli l'e' udlejet. Ilcll\'endclsc til Sven IJh'lll ,
III· JOI5.

DSR's ski sektions styrelse
Erik Kiersgaard
Livjægergade 23 . Øbro 51 52

J" r ~ c Il S e n, .\\lI11crsgack lU, , .. turmund . (' 10111.
g Il j\\ o II e r, Engdraget 51, Valby, Tlf. VA 3122, næstf.
S v c n d N i e I s e n, Rud. Bcrghs G.de 6H, O. Til. R Y 6019, koss.
S \' e n III u m, RUl!cvej IO, IIelIerup. HE 1915.
J e s p e r H \' e n, Rlidahpnrk 26. Hellerup. HE 6H/,1.
E r i k

V
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Sydhavnen kalder på dig!

Vo r fe rMe oUersejr. B.tgsvæ rd 5. j uni.

f 010 K R.

Som omtalt inde i bladet er O. S. R. "ed at hævde
sig på kaproningsbanerne igen. Vi har således fået en
otter. som vi venter os meget af, men også i de andre
bådtyper har vi flere lovende mandskaber ; der er
imidlertid endnu ikke nok - der bliver aldrig nok.

Alle. der kunne tænke sig at lære at ro rIgtigt for det gør man nemlig først, når man er gået i træ.
ning hos vor verdensberømte træner Ernest Barry bedes snarest melde sig til klubbens formand, gros.
serer Gudmund Sehaek på telefon C. 6644 - dette
gælder også dem, der tidligere har givet tilsagn om
at ville gå i træning, men som endnu ikke er beo
gyndt herpå.
Tænk pa hvor mange fornøjelige ture man kan
komme med på, såvel herhjemme som i udlandet,
hvis det lykkes at få dannet nogle rigtig gode hold.
Og det skal Barry og kaproningsudvalget nok hjælpe
til med; husk på, at der var tider, da de hold, som
Barry havde lært at ro. var på alles læber. tider da
det var de danske studenters både, der for sikre.
smukke åretag først af alle gled over mållinierne
pa de store internationale baner, England, Italien,
Schweiz o . s. v.
Oet afhænger af dig, om vi skal opnå det igen .
Og så er det for resten heller ikke for tidligt at
tænke på olympiaden i Finland i 1952.
Derfor grib telefonen og giv dit tilsagn på C. 6694.

Havn e f e st i Run g s ted den 8.-9. juli
fra Rungsted roklub har vi fået indbydelse til den årlige havnefest, som Rungsted roklub i
samarbejde med Rungsted sejlklub og havnebestyrelsen afholder på Rungsted havn

lørdag den 8. og søndag den 9. juli d. a.
Oer begyndes lørdag aften med stort show i havnebassinet. dans i lukket dansetelt, under.
holdning og forlystelser af forskellig art. og søndag eftermiddag kl. 13,30 fortsættes med kap.
sejlads og kaproning m. m.
Kaproningen er for langtursroere i 'håres inril(ger over 1000 m, og der bliver præmie for
vinder og nr. 2 (såfremt der er anmeldt 4 hold). Starten går kl. H,OO. Roere, der er villige til
at deltage i kaproningen bedes snarest og senest mandag den 3. iuli melde sig til roeheferne.
Vi opfordrer så mange af klubbens medlemmer som muligt til at lægge weekendturen den
8.- 9. juli til Rungsted, og vi kan meddele, at NlVAHU ET i denne weekend er reserveret for
deltagere i Rungstedturen. foretrækker man at overnatte i telt i selve Rungsted, kan dette også
lade sig gøre, men i så fald må man melde dette til roeheferne senest mandaEr den 3. juli.
Iøvrigt opfordres medlemmerne til snarest at tegne sig på de opslåede lIster i bådehallen.

Vel mødt

j

Rungsted den 8.-9. juli.
ROCHEFERNE

Fødselsdagsfesten den 13. juni
Traditionen tro fejrede vi også i ar klubbens fød.
selsdag den 13. juni ved en lille fest for kaninerne.
Den var i højeste grad begunstiget af vejret, idet det
var en af de fine, stille sommeraftener, som vi kun
har så få af. Som sædvanlig begyndte vi med præ.
sentationsroning for årets kaniner; der deltog ialt 12
både, og det var meget vanskeligt for dommerkomi.
teen, der bestod af professor, dr. med. K. echer og
civilingeniør Dan Frørup, at finde frem til det bedste
hold og de fire bedste roere. Resultatet blev, at H. T.
Jordts hold blev det foretrukne; holdet bestod af
stud. med. vetr. Chr. Alnor, sekr. Hans J. \'<'endelboe,
stud. med. ve tr. Jens Chr. Sørensen og civilingeniør
Jens Chr. Poulsen. Som de fire bedste roere karedes
skibsingeniør Erik Bruun Bertelsen (instruktør : J. C.
Madsen), stud. poly!. Kaj Nielsen og stud. poly!. Saren
Adrian (begge instrueret af Drost Larsen) og endelig
stud. jur. Hans Jørgen Assing (instruktør: II. M.
Møller). Som årets bedste instruktør karedes stud.
pol )'t. Mogens Drost Larsen.
At det heller ikke havde været let for de tilstede.
værende damer at finde frem til det rigtige resultat,
,·iste tipskonkurrencen, idet der ikke var nogle helt
rigtige resultater, men derimod fem, der havde en
»elver«. Nylonstrømperne blev sa uddelt ved lodtræk,
ning mellem disse fem, og her ble,· frk . Bente Chri.
stensen den heldige.
Resultaterne blev offentliggjort ved den efterføl,
gende sammenkomst i festsalen, der var helt fyldt
med kaniner og ældre medlemmer. I ler bød forman .
den, grosserer Gudmund Schack velkommen og hyl.
dede ved denne lejlighed professor Secher, som i ar
fejrer 40 ars jubilæum i klubben, og som i mange
år trofast har været en af de faste dommere ved præ.
sentationsroningen. Professor Secher uddelte derefter
præmierne efter en kort kritik af roningen.
Pølserne og øllet var efterhanden fortæret, og vi
var nu nået frem til kaffebordet, ved hvilket et af
klubbens ældre, men stadig aktive medlemmer, hoje .
steretssagfører Stig Rode holdt arets kanintaJe, der,
som det sig hor og bor, vekslede mellem skæmt og
alvor. Den hyggelige aften sluttede med en lille
svmgom .
r2.

~~lubbens

ROCHEFERNE MEDDELER
Rettigheder
vil i juli maned kunne erhverves
tirsdagene den .J. og 18. juli samt 1. august kl. J9.
Bemærk at tidspunktet er ændret til kJ. 19; dette er
også tilfældet med styrmandsinstruktionen, der frem.
deles finder sted ved styrmandsinstruktørerne Ebbe
Arnfred, Viggo Enggaard og Knud Marstal hver tors.
d,'g aften kl. J 9.
Da nogle medlemmer ikke er klare over, hvordan
gig.ret erhverves, skal her kort gentages, at gig. ret
erhverves ved skriftlig henvendelse til rocheferne med
alle data, medlemsnummer og rettigheder påfort. Betin.
gelserne er, at man har været aktivt medlem i mindst
5 ar og har mindst scullerret III. Der kan dog i
enkelte tilfælde dispenseres herfra. Medlemmer med
outrigger. ret - altså kaproere - behøver ikke at
nære bekymring, de har naturligvis også gig. ret, selv.
om de ikke har scullerret III.
Rettigheden gælder kun for gig.firer og ikke for
gig. otter eller andet outrigget materiel.
I samme forbindelse kan det erindres, at scullerret
Il også erhverves ved skriftlig ansogning til rocheferne.
Scullerret II gives tidligst et år efter erhvervelse af
scullerret III.
Det indskærpes, at der i Jucunde altid skal an ven.
des styrmand, således at besætningen altså bliver pa
3 mand, og der er ingen undtagelser fra denne regel.
ti

Spærrede områ der!
Kredsbestyrelsen beder os over for vore medlem.
mer indskærpe, at sejlads og ophold ivandområdet
ved øværnets Luftmarinestation ved København er
forbudt.
I en skrivelse fra ministeriet for offentlige arbejder
af 30.-9. - 1938 hedder det i § I:
Al sejlads samt ophold af fartøjer og personer, ud.
lægning af bøjer og fiskeredskaber samt nedramning
af bundgarnspæle er forbudt i det vandområde, der
begrænses af:
mod nord: breudeparallellen gennem Refshaleøens
nordostlige kant,
mod ost : linien Lynetteløbs hvide stumptonde til
Prøvestenens fyr,

~n"n,.

CROME & GOLDSCHMIDT

rotøj

""UK I

b.u bOI

Silk egade 11 • Tlf. 3082

,r

mod syd:

linien gennem kloaktam ud for Kløver.
marksvej samt linien fra østlige kloaktam
til Prøvestenens fyr,
mod vest: kystlinien.
I skæringspunktet mellem nord. og østgrænsen er
der udlagt en hvid, blåstribet spidstønde.
Af skrivelsens § 2 fremgår det, at der er visse dis.
pensationer. F. eks. må både fra Burmeister &. \X' ains
roklub ved dag passere langs land mellem klubhuset
og det afspærrede områdes nordgrænse.
Vi benytter lejligheden til at påpege andre eksem.
pIer på forbudte farvande: Frihavnen, Flådens leje,
s.mt ud. og indsejling af Kronløbet og Den ny lyst.
bådehavns (Svanemøllehavnens) nordlige indløb.
1:(

Langtur i de
sydsjællandske farvande!

r

L.ngtursrochefen søge" 3langtursroere til at ro »Elek.
tra« hjem fra Næstved. Båden ligger klar til afhent.
ning, så turen kan finde sted, hvornår det skal være,
blot skal båden gerne hjem inden standerstrygningen.
Nærmere oplysninger ved henvendelse tillangtursro.
chefen, II. M. Møller.

ville "ære færdige til festen. Formanden var meget
skeptisk og troede, at man regnede med fødselsdags.
festen i 1951, hvorfor han glad udlovede ;1 middage
til de flittigste, hvis det virkelig lykkedes at blive
færdige. Og det gjorde det - hvorefter middagsinvi .
tationerne straks blev udstedt.

Er De abonnent på "Roning"
alle danske roeres blad?

Som medlemmerne vil have bemærket, er det ikke
alene ind\'endigt, at klubben er blevet fikset op; også
udendørs er der sket forbedringer. Således er det i ar
lykkedes ved en energisk indsats fra flere yngre med .

Det er af stor betydning for dansk roning, at alle
danske roere folger med i den udvikling, der stadig
finder sted inden for roningen - ikke alene udviklingen her i Danmark, men også hos andre ronationer.
Det er nodvendigt for dansk roning, hvis den fort.
sat skal holde sin fine internationale stilling, at alle
danske roere er vågne og opmærksomme over for de
begivenheder og nye impulser, som beskæftiger ro.
idrætten verden over.
Den bedste og billigste måde dette kan gores på,
er ved at abonnere på RONING.
For 5 kr. om året får abonnenten hver måned et
illustreret tidsskrift, der alene beskæftiger sig med de

lemmers side at få malet rækværket rundt om veran-

problemer, som interesserer rocrne.

daerne; det har endda givet »bonus« for de flittigste
af deltagerne, idet der en ugestid for fodselsdagsfesten
blev indgået et væddemål med formanden om, at man

Dette organ star åbent for alle roere landet over
som har noget på hjerte vedrørende roningens forhold
foruden at rosportens betydeligste penne skriver deri .

Desværre er det stadig vanskeligt at skaffe materialer
til styrmandspuderne. I øjeblikket har vi for få til at
alle bådene kan forsynes med en sådan pude.
Det er derfor forbudt - under alle forhold
at
medtage mere end een pude i hver båd.
1:(

REGLEM ENTERET ROTØJ
Det er vist ikke gået op for alle klubbens medlemmer, at der i lovenes § 3 findes en bestem.
melse om klubmærker, i hvilken det bl. a. også hedder:

Almindelig rodragt består af mørkebl<i benklæder og hvid trøje, og kapronings.
dragten består af hvide benklæder og lyseblå trøje.
L' nder krigen så man stort på denne bestemmelse, men nu er forholdene igen sådan, at det
er på tide at indskærpe bestemmelsen om rodragten. Bestyrelsen anmoder derfor alle medlem.
mer om fra nu af at være iført den reglementerede rodragt. når man ror ud. og lad os være

fri for at se på alle de mangefarvede benklæder og trøjer, der har været anvendt hidtil. På
given foranledning go res opmærksom på, at badebukser ikke er identiske med robenklæder,
selvom de er bIa.
Altså: blå eller hvide robenklæder, og hvis man bruger trøje, da en hvid eller lyseblå trøje.
Roklubben er jo dog ikke et sted, hvor man skal have slidt sit aflagte tøj op.

BESTYRELSEN

Mange af de principper og tekniske forbedringer
inden for vor idræt som nu betragtes som rent selv.
følgelige, har fået sin udbredelse gennem RONl G
- og der sker stadig ting af interesse, som det er vig.
tigt at fa kendskab til, lige sa snart det dukker op!
Som et led i arbejdet med at få alle ro. entusiaster
til at slutte op om bladet har Dansk F orenin/( for
Rosport nu besluttet at udgive et særligt nummer, der
bliver uddelt gratis til alle roere, som måtte ønske det,
således at de, der endnu ikke kender roernes eget lands.
organ kan lære det at kende. Særnummeret, der kom .
mer i oktober måned bringer en fyldig reportage fra
europamesterskaberne i Milano.
Den eneste betingelse man stiller er, at de der onsker
særnummeret frit tilsendt, skriftligt må fremsende onske
herom tilO. F. f. R.s sekretariat. Vestervold/(ade 91,
København V.

Det bedste De kan gøre er dog at bestille abonne.
ment på RONING fra juli måned - det koster kun
2,50 kr. for resten af aret, og det er jo en selvfølge,
at særnummeret automatisk bliver tilsendt alle abon.
nenter. Abonnement kan te/(nes ved henvendelse til
kontoret eller en af rocheferne eller direkte til D. F. f. R.s
sekretariat, \'estervoldgade 91. V.

Kastrupturen !
Turen til lufthavnen i Kastrup er blevet udsat til
august, da S A S på grund af ferie ikke kunne yde
os den service, som de gerne ville med bl. a. rund.
visning i de store hangarer og værksteder. Sandsyn.
liJ(vis finder turen sted den 20. august, så reserver
allerede nu den dato til den enestående tur; nærmere
i næste nummer af O. M.

KA P R ON][NGEN
Skal der igen til at regnes med D. S. R. på kaproningsbanerne?
Det var fyldt af spændt forventning, man den 4. juni
i det praktfuldeste sommervejr som tænkes kunne asede
af sted på sin cykel med vel nok Europas smukkeste
kaproningsbane - Ba/(sværd sø - som mål. Det gjaldt
Københavnsmesterskaberne 1950 og var jo den første
kaproning i år, så man vidste ikke, hvor langt de for.
skellige hold var kommet efter vinterens træning. Skulle
man i år igen være nødt til at skjule sig bag træerne
ved søens kant. fordi man ikke kunne være bekendt
åbenlyst at vise, at man var studenterroer - eller kunne
man igen komme frit frem uden at blive hånet over
indsatsen på kaproningsbanen.
Den eneste gang vi om søndagen viste os på vandet
var i begynder singIe.sculler over 1000 m, og her kom
vi ind som en flot nr. sidst efter Holte, Hellerup,
Roskilde og Bagsværd, men vor scullermand var helt
ny og vi vidste godt, at han ikke kunne vinde. l
junior.toer uden styrmand havde vi også anmeldt, men
da der ikke var anmeldt flere, udgik løbet. Om son.
dagen var der således ikke noget at råbe hurra for.
»Men vent til i morgen«. sagde både klubbens træner,
Ernest Barry og kaproningsudvalgets formand, »vi har
en junior. otter i baghånden .«
Spændt mødte man da op igen om mandagen, og
det første, man blev vidne til, var, at Robert Christiansen
i junior single.sculler blev slået af Gerhard Sørensen
fra Skjold i tiden 9,16,4 mod Roberts 9.27.9. nr. 3
blev Ole Wiik fra Holte i tiden 9.40.8. Spændende
var det at se senior_toer uden styrmand, hvor vore
juniores Victor Aasted Flandsen og Knud Binfield
Rasmussen stillede op mod Sorøs danmarksmestre o/(
de gamle prøvede Ole Søren Jensen og Jorn Sno/(dahl
fra Kvik samt et stærkt K. R.,hold. Vore folk klarede
sig pænt i det fine selskab. idet de blev nr. 3 efter
Kvik og Sorø; tiderne var henholdsvis 7.47,8. 7,48,0
og 7.54,6.
I junior.dobbelt.sculler høstede vi vore første laur.
bær, idet det lykkedes Preben Rasmussen og Mogens
Poul Madsen at slå Bagsværd roklub. Med stor inter.
esse havde man set senior.otteren, for her stillede K. R.s
unge mandskab op mod Skjolds gamle provede otter.
og efter en spændende kamp sejrede K. R., i tiden

6,42,3. medens Skjold brugte 6.46.9. Hvordan ville det
nu gå i junior,otteren, dagens sidste lob. hvor vi skulle
møde det samme mandskab fra K. R., som lige havde
slået Skjolds senior. otter? Ih, hvor var det spændende.
Efter en hård kamp sejrede O. S. R. i tiden 6.41,6 foran
Kvik, der brugte 6,43,6, medens K. R. blev nr. 3 i
tiden 6,46,6. Det var en rigtig kaproning, nu kunne
man da igen være bekendt at sige. at man var stu#
denterroer.
Men, nu kunne man næsten ikke vente til den næ.
ste store kaproning - for det kunne jo godt være et
»uheld«, at vi havde vundet otteren, d. v. s. det kunne
man nu af deres fine og præcise roning se, at det ikke
var. og aBe i Bagsværd var da ogs' enige om. at
O. S. R.s otter var den bedste. Men derfor kunne det
jo godt være, at jyderne var stærkere. Dette blev imid.
lertid modbevist ved den store Brabrand. regatta den
17 .• 18. juni. Iler havde vi anmeldt både i junior.otter
og i senior.otter. Junior.otter blev roet om lørdagen
og her vandt D. S. R. i tiden 6,39,5 foran Horsens.
der brugte 6.45.4, og Odense i tiden 6,53.1. Også
senior.otteren om søndagen satte vi os på i tiden 6,33,3
foran Horsens i tiden 6,37,2 og Aarhus. der brugte
6,43,8. Det var begge meget hårde lob. men vore folk
klarede alle strabadserne, og det tor nu fastslås , at vi
har en otter, der må regnes med på kapronings banerne.
l toer uden styrmand blev vi igen nr. 3 i tiden
8,25.6 efter Fredericias sensationeBe sejr i tiden 8.06
over Kungsalvs europamestre, der brugte 8,16,3.
På Maribo sø afgjordes de lolland. falsterske kreds.
mesterskaber samme weekend. og her tabte vor dob.
belt.sculler, idet den blev diskvalificeret, fordi den roede
udenfor banen. men til gengæld skabte Robert Chri.
stiansen dagens sensation ved i singIe.sculler at besejre
Erik Larsen fra Køge; tiderne var 7,02.8 og 7.06,1(?).
Lad os nu håbe, at vi kan fortsætte. som vi har
begyndt. ved Sorø.regaltaen den 2. juli og den inter.
nationale Bagsværd.regatta den 15 .• 16. juli, hvor ud.
ta/(elsen til de nordiske mesterskaber i Horten i Norge
den 29. juli finder sted - her er der jo' noget at stræbe
efter.
r2.
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Søndagstur til Kastrup Lufthavn
Under mottoet: "Med D. S. R. til vands, til lands og i luften" starter vi

søndag den 3 . september kl. 8 30 prc.
på alle tiders fællestur. Vi kan love deltagerne et arrangement, som der aldrig er set magen til
indenfor D. S. R.
Ved en enestående velvilje fra lufthavnens og S. A. S.s side er det lykkedes os at få bragt
en rundvisning i stand, hvorunder vi under kyndig vejledning gennemgaar Kastrup lufthavn fra
a til ø. Det er ikke en almindelig rundtur, vi kommer på - nej, det er det helt store; der er ikke
det, vi ikke får lov at se; særligt kan nævnes, at vi får lejlighed til at se de kæmpestore flyvereparationsværksteder - europas største - som ellers ikke er åbne for offentligheden.
Da rundvisningen skal begynde kl. Il, er det nodvendigt, at vi starter fra klubben kl. 8,30
præcis, - men hvem vil ikke også gerne ofre sin sondagsmorgcnsovn for at være med på denne
enestående tur. Ved ankomsten til Kastrup lægger vi ind i lufthavnens lille private havn, hvorefter vi straks påbegynder den store rundgang.
Efter denne har vi samlet appetit til den medbragte frokost, som vi nyder i en lille lund
nær lufthavnen; drikkevarer vil kunne købes.
Når vi har sundet os oven på frokosten starter vi pa hjemturen, og der bliver da god tid
til rigtig at udforske Amagers ostkyst, hvor vi jo meget sjældent kommer, for dem, der har lyst,
medens andre maske foretrækker at haste hjem til eftermiddagskaffen hos fru Fjcldbo. Enhver
kan her gore, hvad han har lyst til, blot er det nodvendigt nt ankomsten og afgangen fra Kastrup
sker samlet, da havnen er frihavn, hvorfor vi skal ledsages fra og til landingspladsen af en lufthavnsrunktionrer.

I sidste nummer af O. M. meddelte vi, at turen sandsynligvis viUc finde sted den 20. august,
men vi har udsat den til den 3. september, fordi vi ville være sikre på, at alle vore medlemmer
var kommet hjem fra ferie, således at alle har mulighed for at komme med. Når vi nu har sat så
stort et apparat igang, forventer vi da også, at der den 3. september ikke er en eneste båd tilbage
i bådehallen.
Deltagerne bedes tegne sig på lister, der vil blive sat op i bådehallen, og sidste frist for
tilmelding er
'redag den 1. september.

Turen vil blive gennemført uden hensyn til vejret, idet vi, såfremt der ikke kan ros til
Kastrup, vil sorge for befordring på anden måde - og denne gang kan vi love, at turen ikke
bliver aflyst.
Ilusk madpakken og landgangstojet - og så vel modt

søndag den 3. september kL 8,30 prc.
PMJ. -

ROCHEFERNE MEDDELER
Rettigheder
vil i august måned kunne erhverves
tirsdag den IS. august kl. 18,30
og tirsdag den 29. august kl. 18.

tænke sig at tage idrætsmærket, til straks at gå i træning med hensyn til løb, kast og spring samt roning.
I næste nummer af O. M. vil tiderne for provernes aflæggelse blive meddelt.

Medlemsforhold i D. S. R.

S tyrmandsinstruktionen finder sted
torsdagene den 3. og IO. august kl. 19 og
torsdagene den 17. og 24. august kl. 18,30 samt
torsdag den 31. august kl. 18,00
ved styrmandsinstruktørerne Knud Marstal og Ebbe
Arnfred.
Opmærksomheden henledes endnu engang på, at styrmandsret kun gives efter at den pågældende har gennemgået styrmandsinstruktionen.

Den forløbne måned har i rigt mål været præget af
ferien; besøget · i klubben har ikke været stort, meD
mange af de daglige Toere har også været bOTte på
langture. Der har da heller ikke været afholdt nogle
s pecielle fællesarrangementer udover, at Nivåhuset den
8.-9. juli var reserveret for deltagerne i havnefesten i
Rungsted. Det var der nere af vore medlemmer, der
havde benyttet sig af, og huset var fuldt belagt. Det
har det forøvrigt været næsten hver week-end - og for
august er der allerede mange forudbestillinger. Vi kan
mærke, at der nu er ved at komme mere liv i klubben,
og rocheferne venter da også stor tilslutning til de kommende arrangementer: omelet surprise den 20. august
og den store lufthavnstur til Kastrup den 3. september
- se nærmere om disse ture andetsteds i bladet.
1:j.

Nye medlemmer: 1434: Kaj Hansen. 1431: Hans Larsen. 1428: Povl Holm-Nielsen. 1427: Ole B røcker. 1423:
Hans Peter Andersen. 1421: Jørgen Larsen. 1408: Peder
Aksel Jensen. 1405: Peter Lund Koefoed. 1404: Aage
Eugen Schoug.

Bestyrelsen:
Formand: Crosserer Gudmund Schack, Shel1huset, Kampmann,gade 2, V. Tel!. C. 664±.
Formand for kapronjng!'udvalgct: Læge Axel Mathiesen, Abl~
manns aUe 7, Hellerup. Telf. Heil. 1515.
Materialforvalter: Civilingeniør J. Norman-Hansen, Hærens
V:1bcnarscnal, Amager boulevard 8, S. Telf. C. 16140 (kl.

1()-16).
Kasserer: fabrikant Bjorn Møller, Bredgade 47 ", K. Telt
Byen 8363.
Sekretær: Overassistent, cand. polit. Ejvind Sieverts. Dr.
Abildgaard, All. 9', V. Tel!. Nora 1869 x (1()-16: C. 608).
Rochelcr: H. M. Møller, Ablefeldtsgade l8A', K. Telf. C.
8668.
stuJ. mag. Povl Marstal, Rønningsvej 6 3, NV. Telf. Tnga
4966 v.
stud. polyt. J. C. Madsen, Ved Am.gerport 8. S. Tel!.
Sundby 8208.
cand. jur. P. Munk Jensen, Godthsllbs Have 8 2 th., F.
Tel!. Fasan 2619. Træffes på Ry 48 (D.S.R.) hver dag
mellem 17- 19,

Kaproningsudvalget:

Billeder til årbogen
Desværre må vi jo erkende, at sommeren går på
hæld og dette medfører bl. a., at vi nu igen kommer med
den traditionelle opfordring til kluhbens foto-interesserede medlemmer om at gennemgå sommerens høst
og sende klubbens sekretær egnede billeder til årbogen.
Vi er interesserede i billeder fra såvel klubbens daglige liv som fra week-end og langture.

Læge Axel Mnthiesen, Ahlmanns alle 7 1 , Hellerup. Telf.
HeU. 1515.
Assurandør Erik S. Kiersgaard, Livjægergade 23, ø. Telf.
Øbro 5152.
Assistent H. Luders Nielsen, Lykkebovej 39, Valby. Telf.
C. 16830, lok. IO (kl. 9-16).

Inspektør:
Korpsofficiant C. A. Sj elle, Njalsgade 75 2 , S. Telf. Sund·
by 806.

Idrætsmærket
Prøver til idrætsmærket vil finde sted i september
måned, og inspektør Sjelle opfordrer alle, der kunne

Kontoret
er åbent hverdage kJ. 13-17; lordage 10-14,

~--------------------------~

klubbens

~n"n,.

CROME &GOLDSCHMlDT

rotøj

~"UKI

flU. hot

Silkegade 11 • Tlf. 3082

Ogsa i juli måned lykkedes det os at IOje nogle sejre
til de all erede vundne, så sejrsvimplerne på flagstangen
udgor snart en hel pæn række - men helt som i gamle
dage er det jo ikke endnu.
Sorø-regattaen den 2. juli er der ikke meget at sige
om; der havde vi en af vore uheldige dage, men det
må også tilføjes, at vandet ikke var særlig rart at ro
i på grund af den stærke blæst. Desværre har vi jo
ikke den bredde over var kaproning, som vi tidligere
har haft, således at vi nu er nødsaget til at koncentrere
os om enkelte bådtyper og her er det specielt singlesculler og otter. vi interesserer os for.
I junior single·sculler vandt Robert Christiansen i
dagens fineste scullertid - 8,26,5 uver Gerhard
Sørensen fra Skjold, der brugte 8,31.5. Rohert delta!!
ikke i senior-sculler, men det kan her nævnes, at i dette
løb slog Erik Larsen fra Koge Gerhard Sorensen i tiden
8,33,5 mod skjolderens 8,50,7. Derimod deltog Robert
Christiansen i junior single-sculler over 1000 In og måtte
her se sig slået af W. de Kroes fra Randers; tiderne var
henholdsvis 4,11 og 4,16.
Efter de lovende otterløb i Brabrand havde vi også
her i Sorø tilmeldt os med det samme mandskab i såvel
junior- som senior-otter. ] junior-otter blev vi nr. 2 i
tiden 6,49,1, idet vi måtte se os slået af K. R., der brugte
6,47,2, medens Kvik blev nr. 3 i tide n 6,52,2. l seniorotteren blev vi kun nr. 3, idet Horsens her sej rede i
tiden 6.51.5 foran Kvik, der brugte 6,59,4. Der stod dog
en drabeHg dyst om anden-pladsen. idet var tid var
6,59,5.
Lidt bedre gik det os ved den internationale Bagsværd-regatta den 15.-16. juli. Lørdagens lob blev afviklet i silende regn, medens det om sondagen var det
dej ligste sommervejr, hvad der da også havde trukket
mange tilskuere til. Om lørdagen startede vi i j unior
dobbe lt-scu ll er, men her måtte Preben Rasmussen og

~\ogcns Madsen se sig slået af Bagsværds juniores i
tiden 7,25, medens vi brugte 7,26,4.
Senior single-sculler blev vundet af Erik Larsen fra
Koge i tiden 7,35,2 efter et fint roet løb; Ebbe Parsner
fr. D. F. D. S. slog på målstregen Gerbard Sorensen,
Skjold - tiderne henholdsvis 7,46,1 og 7,47.1, medens
Robert Christiansen måtte nøjes med fjerdepladsen i
tiden 7,48,3. Lørdagens sidste lob var junior-otter, og
det blevet meget spændende lob. K. R. forte ved 10OOm,
men vore unge folk kom med en mægtig spurt og vandt
i aftenens hurtigste tid 6,18,6, medens K. R. brugte 6,23,6.
Kvik blev nr. 3 i tiden 6,30,4 foran Nyborg. der brugte
6,44,6 til de 2000 m.
Om sondagen vandt V. Aa. Frandsen og K. BienfildRasmussen junjor toer uden styrmand uden kamp, og
vi kan således beholde "Aldershvile-pokalen". idet vi
også sidste år vandt dette løb; nu skal vi blot gentage
successen til næste år, hvorefter pokalen er vOr ejen~
dom. l junior single-sculler tog Robert Christiansen
rcv3nce for lørdagen, idet han slog Gerhard Sørensen.
der dog halede godt ind på Robert i spurten; tiderne
blev 7,51,2 og 7,52,2; med interesse iagttog man den nye

GlffeLel d"ul!l'-l!id"e!
Årets .. omelet surprise" finder sted

søndag den 20. august kl. 9,00.
På dette t idspunkt samles vi alle i klubhuset, og det vil så i lobet af dagen vise sig, hvor
den populære tur i år går hen. I ntet røbes på forhånd, !..-un kan vi love deltagerne en virkelig
fornøjelig tur, en rotur som vi ikke komme r ud på hver dag. Det bliver en heldagstur, og vi tor
ikke love, at hjenikomsten finder sted for ved 18-tiden, men ingen behover frygte for at turen
bliver for lang for h am - det er jo en fornøjelsestur og der bliver rigelig tid til at nyde såvel
frokosten som eftermiddagskaffen.
Som sædva nlig på en heldagstur medb ringer vi madpakken og landgangstøjet, ligesom det
sandsynligvis bliver nødvendigt at afkræve deltagerne et mindre beløb til dækning af udgifterne
ved turens tilrette lægning - men der bliver som nævnt kun tale om et mindre beløb.
Efter den succes, sidste års omelet surprise havde. forventer vi stor deltagelse j år; deltagerne
bedes i god tid tegne sig på den i bådehaUen ophængte liste, og kun roere på fuldtallige hold kan
forvente at komme med. Tegningsfristen slutter
torsdag den 17. august.
God fornøjeisel

mr. x .

medens Bagsværd holdt foringen og gik over mållinien
l sek. for O.F.D.S. De absolutte tider blev 0.1'.0.5.:
6,58,3; Bagsværd: 7,26,2 og D.S.R.: 7,31,7_
Dagens sidste Job var senior-otteren, hvor vorc ju-

Erik Kiersgaa r d
Liviægergade 23 - Øbra 51 52
scullermand Bjørn Bronnum fra Roskilde, der fulgte
godt med i det fine selskab, selvom han forst lige er
begyndt på scullerroningen; han blev nr. 3 i tiden 7,56,1.
Senior dobbelt-sculleren blev roet som et interessant
handicap mellem et af Europas flottest roende hold henleyvinderne Ebbe Parsner og Aage Larsen fra O.l'.
D.S. - og juniorerne Ira Bagsværd og D.s.R. Parsner
og Aage Larsen havde givet deres fire unge modstandere et forspring på 30 sek. og det blev på een gang et
meget spændende og et meget flot løb - det V8 r roning
i topklassen. O.S.R. blev indhentet lige kort for mål,

niores stillede op mod de stærke seniores Ira Ilorsens
og Arhus, Skjold og K.R. Spændingen var på kogepunktet lige for starten skulle gå. thi det var pu lorhånd umuligt ot tippe vinderen, selvom man yel nok
regnede med en jydsk sejr. Det blevet meget spændende lob, selvom spændingen nærmest stod om andenpladsen. l [orsens lagde sig nemlig straks i spidsen og
holdt foringen under hele lobet. og da holdet samtidig
viste glimrende roning var det en meget populær sejr.
Arhus sikrede sig andenpladsen . medens D.S.R. blev
bedste kobenhavnske båd. idet vi lige på mållinien slog
Skjold. der således blev nr. 4, medens K.R. blev nr. 5.
Tiderne var for Ilorsens 6,17.6 og lor Arhus 6.22,1,
medens D.S.R. brugte 6.23.6; Skjold brugte 6.24.5 og
K.R. 6.43. Det var et værdigt punktum på et ganske
glimrende stævne.

Og nu gælder det danmarksmesterskaberoe på Odense
kanal den 12.- 13. august; der skulle vi jo også gerne
gøre os gældende. Forinden har vore kaproere dog været et lille smut i Norge til nordiske studentermesterskaber. og også herfra håber vi pa godt nyt.
r2.

ORi E NTERiN G
Arskontingent for nSR's SkisektioD er 5 kr. Regnskabsår 1 / 1~30/ 9.
Postkonto 68344, DSR's SkisektioD, Svend Nielsen, Rud. Berghsgade 60.

Planerne
er så smAt ved nt tage form. Her er de foreløbige dllta for
efterårets arrangementer: 3/9: Korporations-orienteriog pi
Soderåsen; et lob som plejer at trække de gumle Sverigescnthusiaster frem: tilmeldelse en uges tid i forvejen til Erik
Jørgensen, TA 2889 v. - Ca. 7/9 afholder 'li cn festlig instruktionsaften i roklubben. Det er denne aften alle interesserede
skal møde op, hvis de vil have den rigtige start pli sæsonen.
Film, facts og fornøjelser! I - 10/9 kommer vor forste klubdng
med ovelse i Ravnsholt skov, basis : Gåsehuset. - Samme
dag er nogle af .. de gamle" til kredsmatch 'lcd Goteborg mellem Kobenhavn-Nordjylland-Goteborg. 16/9 afholder
Damernes Roklubs Skisektion nntoricntering og 17/9 er der
begynderorientering pli samme bane. - 24/9 løbes pli Soderåsen under arrangement uf Helsingor Roklub. - tIlO deltager
landsholdet i 4-1andskamp i Sverige. - 8110 Københavns Skiklubs "Pokollob". 15/10 Teknologisk Instituts Idrætsforenings "Jubilæumslob". - 22/ 10 KM-dog. - 28/10 KM-nat. 5/1I DM. - Endelig skal der go res plads for "Kompaslobct";
det bliver muligvis den l I LO.
Der bliver således nok at gorel Hvis du vil have fomojelsc
af efterårets sondage - som alle bliver meget bedre end

sommer-regntidens - sil vær med fra starten. De første pAr
gange danner grundlaget; senere er det ikke nødvendigt at
tage med hver gang.

Siiv med Swaii -

.'

t

på Hawaii!!

Det er orientoserne fra landsholdet. som i rorblommede
vendinger lokk er os ind blandt palmerne pø. deres selvopfundne Ilawllii-o. Formedelst d. kr. 4.00 kan man komme
med .,Luksusdamper" fra .. Isbjornen" pli Langelinie lørdag
den 5. august kl. 19,30 præcis. Kyndige rejseforforersker medfølger; musik ombord. Ved sejlturens mAI er sorget for restauration og bar - og inciterende danserytmer. Tag skortet med
- til sU" med swaiill Ring ØBro 7148 kl. 10---12 mandag
til fredag inel.

DSR's skis.ktions styrelse
E r i k J o r g e Il s c n, Mimersgade 113, N., formand. TA 2889 .....
V. g n fol ø II e r, Engdraget 51, Valby. Tlf. VA 3122, næstf.
S v e 1\ d N i e I s e n, Rud. Berghs Gade 60, ø. Tlf. RY 6019, ko ...
S ven [Il u m, Rågevej [0, Hellerup. HE [915.
J e s p e r H 'l e n, Blidahpark 26. Hellerup. HE 6862.
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KLUBKAPRONING
Opfordret af vor Forholdsvis gode indsats p.t kuproningsbanerne i år, er tiet bcst~' rclscn'i

r"\

hensigt ut

oJ! humor

SO~C ~enncmfort kJubkapronin~cn
den dag j klubben.

'Som den fandt sted

j

gam le dage. hvor der var liv

Over

Kluhkaproningen dl linde ,ted

søndag d. 24. septbr. kl. IO
o~

hanen hliver den sædvanlige 1000 m hane ved indsejlingen til Kalkbrændcriha vncn.
Dcr llds~rives folgendc loh:

Lob nr. I : Fukultctslob tor Universitetet i 4~arcrs inrigger.
Lob nr. 2: C;ig-Ietvægtslirer. Ingen enkelt roer over 70 kg, og holdets gennemsnits"ægt ikke ovcr
67.5 kg.
Lob nr. 3: Fakultetslob for Danmarks tekniske Ilujskole i 4-arers inrigger.
Løb nr. 4: Klubmesterskab i 2·årcrs inrigger.
Lob nr. 5: ~-urers "ka ninlob". Kun åbent for roere, der er indmeldt eftcr den l. januar 1950.
Lub nr. 6: Loh for Old-bovs. Kun åbent for roere ovcr 32 ar. Lohct foregår i gig-otter, hvis der
bliver tilstrækkelig tilslutning.
Loh nr. t: Kluhmesterskab i 4-iucrs inri~H!cr.
Lob nr. 8: Klubmesterskab i single-sculler.
Lob nr. Q. 4-årers inrigger for motionsroerc.
Lob nr. IO: _' \oteh mellem Universitetet og Danmarks tckniske Ilojskole i otter.
I klubmcsterskaberne modtager de vindende rocre o~ styrmænd D. S. R.s soh'mcdaillcr; i dt!
ovrige lob D. S. R.s hronzemedailler. Opmærksomheden henledes P", at ingen kan deltage i to
umiddelbart pil hinanden følgende lob. Eventuelle indledende heat ,il bli,e roet kJ. 9.
Specielt henvendt til den store skl.lrc af motionsroere onsker bestyrelsen at gorc opmærksom
pa, at meningen med klubkaproningcn er den, at allc klubbens medlemmer skul deltage - det er
ikke kun noget, der arrangeres til fornojclsc for de 25-30 medlemmer, der dyrke r kapronins:!cn til
daglig. Iler er en gunstig lejlighed til for alle klubbens medlemmer uuen undtagelse at være med
og i forening s~abe en morsom og lornojelig dag i klubben. Ilold jer derfor ikke tilbage, men tegn
jer pu de i bildehallen opslåede lister. Af hensyn til planlægningen al klIproningen er det bydende
l1odvendigt, at alle dclta{lerne tc~ner sig inden tegningsfristens udlob; denne er

on.dall den 20. september
uA: hold, der bliver tilmeldt cfter lien dag. vil ikke kunne forventc at kunne deltage i kaproningen.
Etter løbenes afvikling samics ,i som sædvanlig til trokost i klublokalerne, hvor præmieuddelingen vil linde sted. Etter frokosten vil dcr blive anledning til at fa en sVingom, hvorlor
damerne selvfolgelig skal med - vi skal jo ogsa huve nogen til at heppe de forskellige hold "p.
Frokost hedes hestilt i kokkenet scncst torsdag den 1J. sep tember. hvis man ikke ,elv har madpakken meel.
Den 24. septcmher kJ. IO modes vi altså alle i klubben som aktive deltagere i klubkapronjnJ!~I1.
BESTYRt.L~E.V

ROCHEFERNE MEDDELER
Rettigheder
tirsdag den 12. september kl. 18,00 og
tirsdag den 26. september kl. 16,30, her dog kun
styrmandsret, idet SV8va- og scullerret ikke
tildeles efter 15. september.
Sfyrmandsinstruktionen vil finde sted
torsdag den 7. september kl. 18.00 og
torsdagene den 14. og 21. september kl. 1(,,30.
Hermed ophorer erhvervelse af rettigheder for i år,
og som folgc heraf også styrmandsillstruktionen. Kanininstruktionen ophorer ligeledes til den 1. oktober, hvorfor nye medlemmer, der indmeldes efter l. oktober
forst \'il blive instrueret til foråret.

L-styrmænd
På D. F. f. R.s sidste hovedgeneralforsamling ble,- _
under indtryk af den sidste tids ulykker - langtLirsreglementet sat under debat.
Der blev herefter vedtaget en ændring af reglemen -

tets § 9. punkt c. saledcs at dette kom til at lyde:
.,at kun erfarne langtursroere. der IH11' ~enncmgaet

et langtursstyrn1<lndskursus afholdt efter de af D.
F. f. R. for sådanne fastlagte retningslinier. får til del t la ngtu rsstyrma ndsret".

Den praktiske følge heraf bliver, at alle klubber h,nCl'

pligtige at afholde sådanne kursus Fol' deres

medlemmer, og det har medfort, at f. eks. københavnskredsen har inddraget det Fælleskul'sus som i en år-

række hal' være! afholdt i DSR's lokaler. netop for at
give de enkelte klubber lejlighed til inden for de givne
retningslinier at tilrettelægge kursus saledes, at det Cl'
egnet for den kreds af medlemmer. som den pågældende
klub repræsenterer.

Det pågældende punkt i reglementet ma fortolkes
således, ,lt ingen roer kan tildeles L-styrrnandsret, før

han dels har deltaget i et sådant kursus og dels har
deltaget i så mange langture, at han mit anses for at
yære en erfaren langtursroer.

DSR vil herefter for sine medlemmer afholde kursus
for L-s tyrmænd i september måned.

Deltagerne skal

have K-styrmandsret. Undervisningen skal følges i hele
sin udstrækning, og deltagerne vil blive stillet over for

opgaver af praktisk og teoretisk art, således som fOrskrifterne lyder. Kursus er naturligvis kun obligatorisk for nye L-s tyrmænd.

vej 27. telf. Eva 2331.
Det bemærkes. at håndboldtræningen
klubbens vinters::cson

vil i september måned kunne erhverves

tiet over

ningsstedet. Nærmere oplysninger kan fås vcd henvendelse til civilingeniør Henning Johansen , Ny Carlsberg-

i\ledlcmmer, som har

været leder af en eller flere langture behover ikke at
folge det.
Kursus afholdes i klublokalerne folgende dage:
Tirsdag d. 29. sept. kl. 19,30: Langturen o~ dens problemer.
Onsdag d. 20. sept. kl. 19,30: Kort. kompas m. Ill.
Fredag d. 22. sept. kl. 19.30: Livredning.
L8ngtursrochefen.

Håndbold
Håndboldtræningen starter onsdag tlen 6. september

kl. 18-19 i Otto MonstedhaUen, Norre Alle 53.
D. S. R. Cl' tilmeldt med et hold til pokalturneringen
og to hold til mesterskabsturneringen under Københavns håndboldforbund. Alle klubbens håndboldspillere
må derfol' møde frem straks fra starten. Medlemmer,

der ikke bar deltaget for. henvender sig blot på træ-

Cl'

en del af

og foregår ucien noget ekstra-

k(,HHingcnt.

Idrætsmærkeprøver
Proven i 20 kIl) roning vil finde sted torsdag den 7.
september.

.\ \odestcd og -tid: Klubhuset i Strandvænget kl. 17,00.
Deltageme må helst selv sammensætte rohold. Medlemmer (ikke deltagere), der vil være styrmænd på
denne tur, bedes ligeledes give mode sa.nune tid og
sted. Der startes fra klubben og ros ned gennem havnen

til slusen og tilbage til klubben.
Provcn i roning Over 2 km vil finde sted onsdag den

6. september.
:\1odested og -tid: Klubhuset i Strandvænget kl. 17.00.
Sammensætning af rohold o~ styrmænd til denne
provt: er som ovenfor nævnt.
Provernc i lob, spring og kast vil finde sted tirsdag

den 5. september.
,\ \odested og -tid: Osterhro Stadion kJ. 1.,00 (indgang
Staunings Plads).

Gymnastikken
\ ~ i finder a.llcrcdc nu anledning til at meddele, at
gymnastikken hegynder mandag dcn 2. oktober. Tiderne og steder er uforandret fra sidste nr. Ogsa
s\'omningcn kl.Hl vi nyde godt af hver torsdag i \'interens lob.

Tider: Mandag og torsdag: kl. 19-20.
Tirsdag og fredag: kl. 1.- 18.
Onsdag: kl. 17,15- 18,15.
Steder: Alle dage undtagen onsdag: Statens Gymnastikinstitut. Norre Alle.
Onsdag: GI. Metropolitullskole. Fnle Plads.

Kontoret
vil grundet indtrufne omstændigheder være lukket

fra den J. september og indtil videre. Henvendelse til
kontoret bedes derfor fortrinsvis ske skriftligt: inspektor Sje/le vil dog de fleste aftener "ære at træffe på
kontoret efter kl. 17.

Omelet III
Fra en

ilf

deltagerne i Omelet IH har vi modtaget

folgcnde rdentt "r den vellykkede tur:
Sondag d. 20. 3ugUSt hragte atter et be\'is på I J. .' \. I\ \, $
IJl'ganisationstalcnt. Sclv vejret var som ollsket -

natur-

lig, is. som i\\ollcr også bemærkede, ,hl m.lIl gjorde ham
opmærksom herpa.

Allerede ved "nkomstcn til klubhuset kunne ddtagere
særlig ska r1' iagttagelsesevne mærke, li t no~et
usædvanligt var i gære, idet en stor gul turist\'ogn ,'ur
parkeret op foran doren. Dette tl'Jnsportmiddcls funktion \'iste s ig io\'rigt snart efter at bestå i at kore
omeletspiserne en bloc ud til Lyngby, hvor Lyngby

med

Koklub ,-elvilligst havde stillet det fornodne antal håde
til disposition. Det blcv altså en ferskvandstur til en
al\·eksling. J\olan startede til Frederiksdal for herfra at
passere slusen til furesoen. Slusen er beregnet på trans-

port af kanoer og kajakker. At ingell af de lånte både
ikke led nogen overlast ved denne operations dristige
gennemforeise kan på den anden side nu b~lgcfter bc-

tegnes som et under. Dette, slusens dimem:iinncr - ellcr
rettere sagt m~tngel på sadanne - og su de mange
kanoer og kajakker. som my ld rede rundt overalt især på tværs af vor flotilles rute - var med til Ht _~ivc
turen præg af forhindringslob; styrmændenc~ dygtighed
og reaktionsevne bl~v ofte sut pa hårdeste prove. \ ?i
fik synlif!e beviser pa den krig, der sigc!-I at herske mel-

lem robåde og fartojer af lettere ka liber i ferskvanus arealerne i Kobenhavns nordre omegn: en trust var det
dog for evt. nervose styrmænd, at vi i tilfælde af sam menstod på forhånd var de stærkeste. noget der natur-

ligvis ikke gjaldt overfor cv!. rutebåue, uer stopfyldt
med snntlagsg ladc mennesker med madkuC\'c dukkede
op netop mir n1nn helst ikke (mskede det.
Fra Frederiksdal gik turen til .fægcrhusl't "('d fiolte.
}1\'01' den medbragte mad hlev fortæret.
FI~rtallct af
ddtagernc syntes herefter at være ITI \!st st~mt for en
tUl' i det gronnc. indtil en kvik hjerne gjorde opmærk
som på. at der muligvis horte en keglebane mrd til
etablissementet; det gjorde der, og Slltlrt cftel' susede
den svære kugle ned langs den dertil indrettede hHILe,

for at sprede dod og odelæggeIse blandt s,hel ke~lcr
som keglerejsere i skudfelte!.
Turen gik sa til Fiskebæk, hvor man badede. pro"ede
,.........,. \'andrutchebunen og dasede i solen, hvorefter stæ"nelll:
,,'l;ndtcs mod sonden igen: man passe rede endnu enganC!
nåleojcc;luscn ,cd Frederiksdal o~ den ptlfolQ'cndc t ynd-

tarm Hf en kanal , indtil mi:ln vcd :\ybro drejede ind i
Ba~sværd So og tog til roernes restaurant. Kaffen o~

kagerne der athjalp et savn.
Turen hjem til Lyngby forlob planmæssigt, bortset
fra. at en ,lI' badene var ligeved at demonstrere sin i
oruets hogstaveligste forstanu knusende overlegenhed
o,'crfor en samling kanoer. der lå og fyldte op i kanalen

"cd 1'\)'hro. -

En dejlig dag "ar derefter forbi.
T . SI.

KAPR O NiN GE N
Også i den forlobne Illuned har yore kaproere været

i ilden og har hentet flere sejre hjem -

h"ilket tydeligt

ses på sejrsvimplcrne pa flagstangen; det lover helt godt
for fremtiden.
De nordiske mesterskaber hk\' afholdt i [lurten i
Norge den 29.- 30. juli. Sel\'om \'i ikke vur udtaget til

at re[lræsentere Danmark. deltog ,i allige"el i flere af
lobcnc. idet de nordiske studentermesterskaber hl cv
afholdt ved samme lejlighed. Dette skete sondag formiduag. og her stillede ~orge op som favorit. ,\\ester-

de harde etagesenge for slet ikke at tale om den ensidige kost. der fortrinsvis bestod af ostemader. Det
\'ar forstc gang ,'or nye styrmand, Kurt Kielsen st~ ·

rede både otleren og fireren. og han klarede si!! pænt;
særlig i otterlobet, hvor der var 5 både på banen. vist e
han gode evner.
Danmarksmcster'O;kabcrnc ble\' iar afviklet pu Odens!.!

Kanal den 12.- 13. august, ol! de blev meget dramatiske.
Odense Kanal er jo ikke den ideelle kaproningsbane, da

bådtype. "i ikke har forsogt os i iar. men D. S. R. hen-

der kun kan starte 3 både ved siden af hinanden. lige som blæsten kan virke meget generende. Denne ~alH!
kunne mun ikke helt frigøre sig for mistanken om, at

kele alligevel sejren hjem efter et fint roet IHh o~ bic"
"""'tordisk studentermester i tiden 6,49,7. ca. halvanden

cet-banen havde en fordel fremfor de to andre, fordi
den hl mest i læ for vind og strom; der var i hvert fald

skabet afholdes i firer med st~' rmand, som jo er en

pa

længde foran :-':orgc. der bley nr. 2 i tiden 6,54.2. stærkt
presset af finland. der brugte 6,56.6. Sverige hlev nr. 4

uhygqelig m3n~e vindere
da!!cn og snndagen.

i tiden 7.22.1.
Om lordttgcn sejrede D. S. R. i junior-otter i I11C~ct

'-cd denne som ,'cd alle O\' rige kaproninger iar deltog
vi i junior- og senior-otter samt i junior- og seniorsi nille-sculler og hentede os ialt 2 sejre, nemlig i juniorlobene, hvor vi i otteren hesejrede K. R. og i sculler
Roskilde. I senior-sculler blev Erik Larsen. Koge, mester

fin stil over det norske hold fra Ormsund roklubb. Tiderne va r her henholusvis 6.11,4 og 6.35,6.
Robert C.hristiansen startede i junior-singlc·!':icullcr og
havde hel' fordel af det daarlillc vand. hvorfor han
vandt en sikker sejr over Gerhard Sorenscn fra Skjold,

:-':r. 3 blev Stromstads Rnddklubb ol! tiderne "ar 7.35.6.
7.51.7 og 8.IOA.
Sondag ehcrmiddag startede vi i senior-otter, hvor
vi ble" nr. 2 citer' lorscns roklub. der om lordagcn vur
blevet nordiske mestre; den stærke Strum"itadsottcr
måtte najes med tredjepladst:n. Vindertiden \'ur 6.02,5.

medens D. S. R. hrugte 6.08.2 og Stromstad 6.11,3.

I

denne bane både om

cfter et meget fint roet lob. medens Robert Christiansen
blcv nr. 2 og S,-. Petersen, Frederiksværk nr. 3. Som
sædvanlig ,'ar senior-otteren dagens store lob og her
viste Horsens sig suveræn tiltrods for at de roede pa

den dårligste bane, men Århus og D. S. R. ydede dem
god modstand, som er al ære og respekt værd. Der stod
en meget hård kamp om anden pladsen. og kampen

blev forst afgjort i sel\'e oplobet, hvor det lykkede,
Arhus at presse sig frem foran D. S. R.

senior-single-sculler måtte Robert nojes med en fjerde-

Tiderne var:

plads i tiden 7.38.0; lobet blev ,undet af Erik Larsen
fra Koge i tiden 7.21.8.

Senior-single-sculler: Koge 8,42,0.

~orgestufl~n var en stralcndc oplevelse for vore kap -

roere, og den blcv succes trods hård so

pa udturen og:

101'·

D. S. R. 8.57,6.
Frederiks\'ærk 9.40.0.

RO CHEFERNE MEDDELER
Rett igheder
vil i september mancd kunne crh\"cTvcS
tirsdag den 12. september kI. 18,00 og

tirsdag den 26. september kl. 16.30, her dog kun
styrmandsret, idet svav3 - og scullerret ikke

tildeles efter 15. september.
Styrmandsinsfruktionen vil finde sted

torsdag den 7. september kl. 18,00 og
torsdagene den H og 21. september kl. 16.30.
I lermed ophører erhvervelse af rettigheder for i ar.
og som fulgc heraf agsa styrmandsinstruktionen. J..:anininstruktionen ophorcr ligeledes til den 1. oktober. In'orfor nye n'lculcmmcr. der indmeldes dter 1. nktohcr
forst vil blive instrueret til fora ret.

r. R.s

Idrætsmærkeprøver
Proven i 20 km roning vil finde sted torsdag den /.
s eptember.

,\ Iodestcd og -tid : Klubhuset i Strandvænget kJ. 17,00.
Deltagerne

OlU

helst selv sammensætte rohold. j' led -

lemmer (ikke deltagere). der vil være styrmænd på
denne tur, hedes ligeledes give mode samme tid og

sted. Der startes fra klubben og ros ned gennem ha\'nen
til slusen og tilbage til klubben.
Pro,'cn i roning over 2 km vil fimle sted onsdag den
6. september,

;\Iodcstcd og -tid: Klubhuset i Strandvænget kl. 17.00.

L-styrmænd
Pa D. f.

ning5.s tcd e t. Nærmere oplysninger kun fas ved hen ve ndelse til ci vilingcniør Henning Johansen, l'\"y Carlsberg\'ej 27. telt. Evu 2331.
Det bemærke!"'. at luindboldtræningcn er en del af
klubbens vintersæson og forcgar uden noget ekstnt kontingent.

sidste hoved!!eneralfor"amling ble\ _

under indtryk af den sicbtc tids ulykker - ' langturs reglementet sat under debat.
Der blev herefter vedtaget en ændrin~ at reglemen tets § 9, punkt e. salcdcs ut dette kom til ,It lyde:
.. at kun erfarne langtursroere. dl.!r har gcnm:mgact

ct langtursstyrmandskursus afholdt efter de af D.
F. f. R. for sådanne rustlagte retninl/slinier. får til delt langtursstyrmandsret".

Den praktiske folge heraf bliyer. at aJle klubber landet over er pligtige at afholuc sådanne kursus for dere~
medlemmer. og det har med fort, tit f. eks. kobenhavnskredsen har inddraget det fællcskurslIs som i en år-

række har været afholdt i DSR's lokuler. netop for at
give de enkelte klubber lejliqhed til inuen for de givne
retningslinier at tilrettelægge kursus salcdes, ut det er
egnet for den kreds af JlledlelTlmcr, som den paf!ældcnde
klub repræsenterer.
Det pagældende punkt i reglementet ma fortolkes

således, at ingen roer kun tildeles L-styrmandsrct. for
han dels har deltaget i et sådant kursus og dels har
deltaget i sil mange langture, at h<ln må anses for at
vrere en erfaren Jangtursroer,

DSR vil herefter for sine medlemmer afholde kursus
for L-styrmænd i september mancd . Deltagerne skal
have K-styrmandsrct. Undervisningen skal fol ges i hele
sin udstrækning, og deltagerne vil blive stillet over for

opgaver af praktisk og teoretisk art, salcdcs som for skrifterne lyder. Kursus er naturligvis kun obligatorisk for nye L-styrmænd. J\lcdleInmcr, som har
været leder al en eller flere langture behover ikke at

folge det.
Kursus afholdes i klublokalerne folllende da~e:
Tirsdag d. 29. sept. kJ. 19.30: Langturen og dens problemer.
Onsdag d. 20. sepl. kJ. 19,30: Kort. kompas 111. m.
Fredag d. 22. sept. kJ. 19.30: Livredning.
Langtursrochele11.

Håndbold
I låndboldtncningen ~tartcr onsdag den 6. sept...>mhcr

kJ. 18-19 i Otto Monstedhallell, Narre Alle 5J.
D. S. R. er ti lmeldt med et hold til pokalturneringen
og to hold til mesterskabsturneringen under Køben havns håndboldforbund. A lle klubbens håndboldspillere
må derfor mode frem straks fra starten, i\\edlemmer,

der ikke har deltaget for, henvender sig blot på træ-

Sammensætning af rohold og styrmænd til denne
pcc"'e er som ovenfor næ,'nt.
Pro\'crnc i lob . spring og kast "il finde sted ti rsda~
den 5. september.
,\Indested og -tid: Osterhro Stadion kJ. li.OO (indgan~
Staunings Plads).

Gymnastikken
Yi finder allerede nu anledning til at meddele. at
gymnastikken begynder mandag dt:n 2. oktober. Tiderne o~ steder er uforandret fra sidste ar, Ogs~l
svumningen kan vi nyde godt af hver torsdag i vinterens lob.
Tider: ,\Ianda!! og torsdag: kJ. 19- 20.
Tirsdag og fredag: kJ. 1i- 18.

Onsdag: kl. 17.15-18,15.
Steder: Alle dage undtagen onsdag: Statens GYI11I" Istikinstitut, ~orrc Alle.
Onsdag: GI. ,\ \etropc,> lihtnskoIc , rruc Phuh;.

Kontoret
vil grundet indtrufne um stændigJH~der være lukket
fra den l. september og indtil ,;dcre. HenvendelsI.! til

kontoret bedes derfor fortrinsvis ske skriftligt: inspektor Sjelle yil

do~

de fleste aftener "ære at træffe på

kontoret efter kJ. li.

Omelet III
Fn. en at deltugerm..' i Omelet III har vi 1I1 ()c.Itå~ct
folgende referat af den vellykkede tur:
Sonda~ d. 20. allgu,t br"gte uttcr et bevis på I J. \\. \1,
organis'ltionstalcnt. Sclv vejret Y~lr som onsket - naturIi~,is. som .' \uller ogsa bemærkede, dH mHI1 gjorde hom
opmærksom hcrpa.
Allerede ved ankomsten til klubhuset kunne deltagere
med ~ærlig ska rp iagttagelseseyne mærke, at noget
usædvanligt var i gære, idet en stor gul turist,'ogn var
parkeret op foran doren. Dette transportmiddels funk tion viste si~ iovrigt snart efter at bcsta i at kore
omclebpiserne en bloc ud til Lyng-by, hvor Lyn ~ by

Roklub vclvi lligst havde stillet det fornoclne antal bude
til disposition. Det ble y altsa en fersk"andstur til en
ah·eksJing. Mun sturtede til Frederiksdal for herfra at
passere slusen til Furesoen. Slusen er beregnet pu trans -

port af kanoer og kajakker. At ingen af de lånte både
ikke lcd nogen oyerlast ,·cd denne operations dristige
gcnnerntorelse kan p~\ den anden side nu bagefter bc-

-

Scnior·otter: H orsens 6,54,5.
Arhus 6,59,3.
D. S. R. 6,59,6.
Ocr blev saledcs ikke nogen J\lilanotur til europamesterskaberne for vorc roere, men nu, da den egentlige
kaproningssæson er forbi, må vi alligevel udtrykke vor
tilfredshed med de opnåede sejre, idet vor indsats på
kaproningsbanerne ih er noget af det bedste, der er
blevet ydet af D. S. R . i de sidste år - som sagt lover
det godt for fremtiden.
Sluttelig kan nævnes. at Robert Christiansen har været på en lille norgestur for sig selv, idet han den 20.
august deltog i Kjorbo-regattaen ved Bærum, hvor han
vandt j u nior-single-sculler uden kamp og senior ved at
besejre Drammen. der kom 17 sek. bagefter Robert.
Tilbage står nu kun efterårskaproningen på Bagsværd
So den IO. september. hvor det bliver spændende at se,
hvad vo re begyndere kan præstere. Vi må heller ikke
glemme de interne begivenheder i september, nemlig
den traditionelle Kvikmatch om bolcheglasset og spejlet - iår skulle vi gerne have begge dele, og endelig er
der klubkaproningen den 24. september. foruden universitetsmatchen i Arhus den 17. september.

Studentermatchen 1950
En Succes kan gentages 5a mange gange, at den til
sidst blever triviel. Det er ved at ske med den traditionelle studentermatch Tncllem Universitetet og Danmark.,
tekniske Ilojskole. hvorfor der fra iår vil ske en forandring i dens afholdelse.
\\atchen vil fra nu af finde stcu som en ren univcr·
sitetsmatch i otter mellem et hold fra Kobenhavns Uni
versitet og et hold fra Arhus universitet. og den vil
blive holdt skiftevis i Arhus og Kobenhavn.
livertandet ar, når matchen finder sted i Kobenhavn,
vil den gamle match om paraplystativet blive roet ved
samme lejlighed som den nye Univcrsitetsmntch.
Ved denne ændring håber vi at have fået pustet nyt
liv i den gamle match. sil den igen kan blive en af de
helt store begivenheder. Matchen vil iår blive roet i
Arhus, og vil finde sted sondag den 17. september.
Arhus Studenter Roklub vil go re meget ud af arrangementet, der vil slutte med en studenterfest i A rhus
Universitets aula, så det kan absolut anbefales at lægge
weck·endturcn til Arhus den 17. september.
Bestyrelsen.

OR][ENTERÆ NG
Arskontingent for DSR's Skisektion er 5 kr. Regnskabsår 1 10-30/9.
Postkonto 68344, DSR's Skisektion, Svend Nielsen, Rud. Berghsgade 60,

ø.

Vandskisport

"Gåsehuset"

Som den forste klub i Danmark har sektionen optaget Ylllld ·
skisport på sit program. Denne herlige og friske sport har nu
også fundet \'cj til Danmarks kyster. Sektionen hM anskaffet
ct par ski, og en lille skare pionerer har i den sidste måneds
tid forsøgt sig efter ,.Togo" i Sydha\'nen. Vandskisport er ikke
blot fornojeligt, men er tillige en god træning til vinterens
~kilob. For interesserede er der endnu en ehnnce for at forsøge sig - ring til Erik Jorgensen.

Sommerens udlejning er nu forbi og huset er ubcnt for cn·
hver. som måtte onskc nt nflægge det ct besog. Der er aldrig
sil skont ved Ruvnsholt Sko\' som pil en sensommerdag eller
i det begyndende efterar. nnr græs og buske o~ spmdelv æv
perler af dug i den kolige og friske morgen.

For studerende
Bliver man ,·irkelig grebet. bliver orienterinj:l: hurtigt en
kostbar sport. men sektioncn scr sig i stand til for studerende
at yde et tilskud til sAvel anmeldelsesafaiftcr og rejser, nnr
forholdene gOt det påkrævet. Dette så.vel for l11otionsoricntere·
ren som for konkurrencer. Ring til Erik Jorgensen og tal mccl
ham derom.

A conto indbetalinger af startafgifter
For at kunne yde vore llkti,'c lobere den sædvunligc service
ved anmeldelserne, må vi have driftskapital. Girokort "il blive
tilsendt tidligere aktive lobere omkrinu d. 10/9. Vi anmoder om
hurtig indbetuling med angivelse om, hvilket lob vedkommende
onskes anmeldt til. Nye aktive lobere bedes henvende sig til
Erik Jorgensen om nærmere detailler.

Program for september:
3/9: Korporations·orientering på Sodcr:isen.
719 og 9-10/9: Instruktionsaften i klubben og fro .. Gåschusct".
Se nndet sted for dctuiller!
IOl9 ogs:l. kredsmatch ved (;('teborg.
16/9: Natoricntcring arr. uf Dnmernc~ Roklub .
17/9: Begynderorientering pil samme bane.
24/9: Løb på. Soderåsen urr . af lIelsin$!or Roklub.
Særlig bcgynderklassel Mødested: Helsingbor~ eller Skn·
relid. Startafgift 10 kr. - dækker bus fra Helsingborg.
For lobere, der selv sorger ror tronsport. er argiften 4 kr
Et bepra:nsct antnl j:l:æster kan medtages ror o kr . unmeldcs snmtidig med delta/.!ernc.
NB. Sektionen arrangerer en instruktion i svcn!tkc kort
o. s. v. undcr prinlte former rllr dette lob. Hcn\'cndt..' lsc
til Erik Jorj:l:cnsen.
l / lO : Kompaslohct. Roernes eget traditionsrige lob. \ ' i ~knl
og må. vinde dettc l"b i nr.
Samme dug 4-Jandsknmp i S\"Cri~e .

Instruktionsaften i klubben den 7. september kl. 19 30
Indledning ved en af sektionens erfarne oricntcn.'re.
Derefter instruktion med kort øg kompas.
Tilsidst viser vi en film.
Få det fldde udbytte af aftenen ved o~sa at deiInge i den folgende ,,"eek-end 9.
.. Gåsehuset" med instruktion - og træningslob i Ravnsh"lt Sko,.
Afhentnin~ ved Lil/erod station ved togene.
Lørdag: 16.18 fra lIo\·edbaneg,irdcn.

Sondl.1~:

Ansvarshavend e redaktor : P. Munk Jensen, Godthaabs Hnyc 1:1'.:, F. -

9.18 1m

IO. septemher

Iln\'('dbane~t1rden.

Rcdnkll,r for skisektion en : Jesper J h('n .

Senior-otler: lI orsens 6,54,5.
Arhus 6,59,3.
D. S. R. 6,59,6.
Dcr ble,' således ikke nogen Milanotur til europamesterskaberne for vorc roere. men nu, da den egentlige
kaproningssæso n er forbi, ma vi alligevel udtrykke vor
tilfredshed med de opnåede sejre, idet vor indsats på
kaproningsbanerne iår er noget af det bedste, der er
blevet ydet af D. S. R. i de sidste år - som sagt lover
det godt for fremtiden.
Sluttelig kan nævnes, at Robert Christiansen har ,'æret på en lille norgestur for sig selv, idet han den 20.
august de ltog i Kjorbo-regattaen ved Bærum, hvor han
vandt j un ior-single-sculler uden kamp og senior ved at
besejre D rammen, der kom 17 sek. bagefter Robert.
Tilbage står nu kun efterårskaproningen på Bagsværd
So den IO. september, hvor det bliver spændende at se,
hvad vore begyndere kan præstere. Vi må heller ikke
~Iemme de interne begivenheder i september, nemlig
den trad itionelle Kvikmatch om bolcheglasset og spejlet - iår skulle vi gerne have begge dele, og endelig er
der klubkap roningen den 24. september, foruden universitetsmatchen i Arhus den 17. september.

Studentermatchen 1950
En succes kan gentages Sd mange gange. at den til
sidst hleveT triviel. Det er ved at ske med den traditionelle studentermatch mellem Universitetet og D.nmark~
tekni.ke Ilojskole, hvorfor der fra inr vil ske en forandring i dens afholdelse.
l\1atchen vil fra nu af finde sted som en ren univcrsitctsmatch j otter mellem et hold fra Kobcnhu.vns Universitet og et hold fra Arhus universitet, og den ,il
blive holdt skiftevis i Arhus og Kobenhavn.
Hvertandet år, når matchen finder sted i Kobenhnvn.
vil den gamle match om paraplystativet blive roet ved
samme lejlighed som den nye Univcrsitetsmntch.
Ved denne ændring håber vi at h"'e fået pustet nyt
liv i den gamle match, så den igen kan blive en al de
helt store begivenheder. Matchen vil iår blive roet i
Arhus, og vil finde sted sondag den 17. september.
Arhus Studenter Roklub vil gore meget ud af arranRementet, der vil slutte med en studenterfest i Arhus
Universitets au la, så det kan absolut anbefales at læg~e
wcck-endturcn til Arhus den 17. september.
Bestyrelsen.

OR][ENTERING
Arskon tingeDt lor DSR's Skise kt ion er 5 kr. Regnskabsår 1/1()-30/9.
Postkonto 68344, DS R's Skisektion, Svend Nielse n, Rud. Berghsgade 60,

ø.

Vandskisport

"Gåsehuset"

Som den forste klub i Danmark hllr sektionen optaget vond:-.kisport po. sit program. Denne herlige og friske sport hur nu
også fundet vej til Danmarks kyster. Sektionen hur anskaffet
et par ski, og en lille skare pionerer har i den sidste måneds
tid forsøgt sig efter" Togo" i Sydhavnen. Vandskisport er ikkc
blot fornøjeligt, mcn er till ige en god træning til vinterens
skiløb. For interesserede er der endnu en chnnce for At for søge sig - ring til Erik Jorgensen.

Sommerens udlejning er nu forbi og huset er ~b e nt for enhver, som mt\tte unske at afhcgge det et besog. Der er aldrig
så skønt ved Ravnsholt Sko,' som pil en sensommerdag eller
i det begyndende efterår. nar græs og buske oJ.! spindelvæv
perler Ilf dug i den kulij:!c og friske morgen.

For studerende
Bliver man virkelig grebet, bliver orienterinl! hurtigt en
kostbar sport, men sektionen ser sig i stand til for studerende
al yde et tilskud til såvel anmeldclsesafgifter og rejser. nar
forholdene gor det påkrævet. Dette såvel for motionsorientereren som for konkurrencer. Ring til Erik Jorl!cnsen ol! tol med
ham derom.

Aconto indbetalinger af startafgifter
For at kunne yde VOre aktive lobere den sædnlOli1!c service
ved anmeldelserne. må vi have driftskapital. Girokort vil blive
tilsendt tidligere aktive lobere omkring d. IO/Q. Vi anmoder om
hurtig indbetalin1! med angivelse om, hvilket lob vedkommende
(,"skes anmeldt til. Nye aktive lobere bedes henvende sig ti!
Erik Jorgensen om nærmere detailler.

Program for september:
J /9: Korporatiuns ·orientering pil Soderasen.
719 og 9-10/9: Instruktionsaften i klubben og fra "Gasehuset ".
Se Andet stcd for detailIerI
10/9 også kredsmatch ved GOtcborg.
16/9 : Natorientcring orr. nf Damernes Roklub.
I i/9: BeRynclerorientering på samme bane.
24/9: Lob på Såderåscn arr. af llelsil1!!or Roklub.
Særlig bcgyndcrklilsse! Mouested: lJclsingborJ! eller Skarclid. Startafgift 10 kr. - dækker bus fra Helsjn~borg .
For lobere, der sclv sorger for transport. er aflliften .J. kr
Et begrænset antnl gæster kan medtal!es for tl kr.
nnmeldes samtidig med deltngerne.
NB. Sektionen arrllnllerer en instruktion i svenske kurt
o. s. v. under private former for dette IlIb. I renvenddse
ti! Erik Jnrgcnsen.
1/10: Kompaslubet. Roernes c~ct traditionsrige lob. Vi skul
og må ,-inde dettc !"b i ar.
Samme cl .. g 4-htndskamp i Sverige.

Instruktionsaften i klubben den 7. september kl. 19 30
ltulledning ved en af sektionens erfarne orientere re.
Derefter instruktion med kort og kompas.
Tibidst \'iser \'i en film.
Fa det fu lde udbytte af aftenen ved også at dcltn~e i den folgcnde ,,"cok-end 9.- 10. septcmhcr
.. Gåsehuse!" med instruktions- og træningsløb i Ravnsholt Skov.
Afhentning ved Lillerød station ved togene.
Lordag: 16.18 fra I lovedbanegårdel1.

Sondag: 9,18 Ira Ilo\'edbnnegurden.

Ans"arshavcndc rednktor: P. Munk Jensen, Godthanbs Hnvc 8 \l , F. ;-;~ " l-""o.

/J< ' ... .... ~, 1\". ' '0.'"

Rl:dal.. tur rur skisl!ktioncn: Jesper l hen .

- - AKADEMISK ROKLUB

•

POLYTEKNISK ROKLUB

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS OFFICIELLE MEDDELELSER
18. ARGANG

OKTOBER 1950

NUMMER 10

STANDERSTRYGNING
r

Det lakker nu mod slutningen af sæsonen - dagene bliver stadig kortere og temperaturen
er faldende; Yi skal snart til at tænke på den sidste rotur, idet vi stryger standeren

søndag den 29. oktober kl. Il
Sæsonens begivenheder genopfrisker vi ved frokosten i klubben: såfremt man ønsker frokost
fra kokkenet, bedes bestilling indgivet senesf forsdag den 26. oktoher.

r midten

af november tager vi rigtig afsked med den forlobne sæson ved en lille fest

j

klubben. hvor ct af vore medlemmer, Eigil Knuth vil fortælle og vise film om Pearylandekspeditionen, hvorefter der vil blive lejlighed til at få en svingom. Nærmere meddelelse vil fremkomme
i næste nummer af O. M.

l\'ledlemmcr, der er villige til at give et nap med ved pontonopt<lgnlngeo, del' finder sted
sondag den 29. kl. 9. bedes henvende sig til rochcf H. M. Møller (telf. C. 8668); hele arbejdet
vil antagelig v<.tre et par timer.

Gymnastik
Dag og fid:
-"la ndag kI. 19- 20
Tirsdag kI. 17- 18
Onsdag kI. 17 15- 18
Torsdag kl. 19- 20
Fredag kl. 17- 18

Sted:
Statens Gymnastikinstitut,
"

[5

Leder:
'orre Alle

,.

»

GI. j\·\ctropolitanskolc. Frue Plads
Shltcns Gymnastikinstitut, Korre Alle

"

M. Andersen.
Sj elle.
Sj elle.
M. Andersen.
Sj elle.

Håndbold
Onsdag kl. 17- 18
Onsdag kl. 18 15 _ 19

Idrætshallen, ~ørre Alle 53
Ottu ,\\onstedhallen, Korrc Alle 53

Egon Sander.
Egon Sander.

Svømning
Torsdag kl . 20- 21

Statens Gymnastikinstitut,

Norr~

Alle

M.

Allders~n .

RO CHEFERNE MEDDELER
Jnstruktioncn er nu slut for i år, og rochcferne bcnyt~

ter lejligheden til at takke de medlemmer, der har ofret
deres tid for at hjælpe rocheferne med at instruere,
hvadenten det nu drejede sig om kaniner eller styrmænd.
Den nye ordning med erhvervelse af rettigheder efter
forudgående instruktion har virket tilfredsstillende og
vil blive udbygget og videreført til næste år.
I slutningen af september har der været afholdt det
af D. F.f.R. påbudte kursus for langtursstyrmænd; 8
medlemmer deltog. Lignende kursus vil blive afholdt
hver sæson, idet for fremtiden kun langtursroere. der
har erhvervet langtursstyrmanclsret på kursus, vil blive
anerkendt som ledere af langture.

Kastrupturen
Den 3. september lob Kastrupturen af stabelen. Vej ret var netop godt nok til at turen skulle ros - frisk
blæst og udsigt til regn - så de, der havde glædet sig
til en bustur til Amager, blev i hvert fald skuffet.
Enkelte lugtede dog lunten og blev væk. Der var i
hvert fald een stakkels mand, der endnu kl. 9 gik rundt
og ledte efter resten af mandskabet til en firer. - lIan
dukkede senere op i Kastrup i en toer. Vore roere er ikke vant til at stå tidligt op om son·
dagen, så det blev så som så med den tidlige start.
Bådene blev ekspederet af sted, når mandskabet var
fuldtalligt. og de var snart godt spredt. Det var sjældent, man på udturen kunne få øje på flere end to
både, foruden ens egen. Det var derfor osse med bekymring, man pludselig hørte en kraftig kanonade. Var
no'cn af kammeraterne kommet ind på det forbudte
farvand? Nej, - det var såmænd bare det brasilianske
skoleskib, der saluterede og fik svar fra lanJ.
"Lufthavnens private frihavn" viste sig at være en
mudret vig med en kombineret anlobsbro og bølgebryder. D. v. S., der var mudret på den ene side broen
og sandbund på den anden. Hvilket et bådclav for sent
opdagede. Vi blev modtaget af den lufthavnsfunktlOnær,
der skulle passe på os, mens vi befandt os på udenlandsk
grund, og efter omklædningen beså vi under ingeniør
Zacho's kyndige ledelse SAS's imponerende bådehaller
og lIydedokke med conneetede værksteder. Vi fik et
indtryk af den omhu og præcision, hvormed et flys
enkelte dele examineres, kontrolleres og replaees. og
af hvor meget der skal til, for man får en flymotor til
Ht tørne. Vi fik asse en ide om de mange instrumenter
og hjælpemidler, der i dag er den anden væsentlige
faktor \'cd sikkerheden i luften. Ingcnior Zaeho

~lubbens

og rosport.

Mac Benn'd.

Gymnastik
Som omtalt i sidste nummer af O. H. begynder gym nastiksæsonen mandag den 2. oktober; an!1acnde tider
og steder se forsiden.
Af J1t::nsyn til vore nye medlemmer skal vi. som vi
plejer, fremsætte nogle orieoterende bemærkninger om
klubbens gymnastiktimer. der i år som sædvanlig ledes
af inspektør Sjelle og gymnastiklærer .~\. Andersen.
Der lIndervises i almindelig motionsgymnastik omfattende fritstående oveIser, lob, ribbe- og bomoveIser,
tove, spring over pHnt, buk eller hest, behændighedsovdser m. v., indledet eller afslultet med en rask omgang håndbold. når deltagerantallet tillader det.
Til disse øvelser eller i det mindste de vigtigste af
dem kan alle uanset alder være med - også de, der
ikke i årevis har gjort gymnastik. Dc er alle velkomne.
og Dc vil hurtigt go re den opdagelse, at det passer Dem
storartet, og at De hurtigt falder i trit med de mere
hjemmevante og trænede gymnaster på holdene, vel
at mærke. hvis Dc passer timerne nogenlunde regelmæssigt
Vi, der j!-:: nncm mange ar har deltaget i klubbens vintergymna~tik. kan af erfaring bevidne, hvor udmærket
man befinder sig ved drnne alsidige motion. og hvor
velegnet den er til at vedligeholde og styrke den gode
kondition. som rosresonen måtte have givet en.
Derfor siger vi både til de gamle og de nye medlemmer: IIvis l vil lyde et godt rad, så find en tid. der
passer jer. og mød fren1, når vi hegynder. Det er sundt
med ~ymnastik også for de .,ind\'cndige dele. benpiher
og gemakker", som man siger.

~n"n,.

CROME &GOLDSCHMIDT

rotøj

".-UK I

fås hos

Silkegade 11 • Tlf. 3082

I

gjurde sig megen umage med at fo rklare tingene, sa vi
aJle kunne forstii dem, og der var ikke meget, vi ikke
fik at sc. (Der var ganske vist no'en, der mumlede noget
om stewardesser; rllen dem så vi nu kun på film). Men
vi forstod, hvorfor SAS er blevet en drønende succes,
især når de behandler deres passagerer med den samme
venlighed, der fik DDL/SAS til at lukke de vældi~e
porte op for os.
Oct blev sent, før vi spredtes for at indtage frokosten
pa passende fugtige steder. Bagefter fik vi et overblik
over lufthavnen fra administTationsbygningcns tag og
hørte lidt savel Olll den daglige drift af en statslufthavn
SOl1l. om no'en af de usædvanlige ting, man der havde
været ude for. Da vi var blc\"et trætte af at se pa starter
og landinger (der skete hele tiden noget), blcv vi fulgt
tilbage til bådene, og inden længe roede hele flotillen
hjemefter ombp med den regn, der heldigvis ikke kom.
Det var en god tur, som vi siger arrangorcrne. og
især ~\unk Jensen, der havde hovedansvaret. tak for.
Alt i alt en særdeles heldig kombination af rundskue

Kontoret
er nu igt:1l - tor den rc~tcrcnde dl.:! 1.11 sæsonen
abent til de "cdvanlige tider kl. 13-17. lordage do~
k!. IO 14. Og kassereren horer ~crnc Ira medlemmerne.
enten \ ' CU kontant betaling pa kontoret dier ,ni indsendelse pu giro nr. 3466.

Håndbold
Fra onsdug den 4. oktober udvides træninJ;!cn til 2
timer ugcntli~. nCI1lIi~ Il\'er onsdag

he~ge

kl. 17-18 i Idrætsha llen ou
kl. 18 15-19 i Otto .\ \ onst~dh"lIen.
steder >';"rre Alle 53.

Klubhcn deltager bl. a . i en pokalturnering. der hegyndcr sonclng den 8. oktober.

Paa med Vanten!

r

Efter nnskllbclig Overenskomst kan DSR's ~\l'dlcml11cr
- pan yderst favorable Vilkaar - deltage i Hokscundervis
Ilingen o~ træningen i AKADE.\lISK BO~SE CLLB.
Onsdag den 4. Oktober startes der 2 nye .\lotionshold for
Begyndere. dels om EftcrmiddaQ"cn KJ. 16 i UniversitetsAnncxcts Gymnastiksal. Frue Plads. og dels om Aftenen KJ. 19

(.'01

Den anden uf!entli~c Træningstime
er LClrdag RI. 16.
t\..Ur8US varer til 15. Dccember oi! Omkm.tningernc er ialt
.... r. 10.00 tor :? u~entli~e Timer o~ Kr. 5.00 for cen.
Hoksehnndsker kan lejes pan Hokse3alen o~ Robenklæder
Ol! Gymnastiksko udgur det uniJ,!c Udstyr.
Dct er "k'n kendte Bokscinstrukwr Em . Jacobsen ( .. ,\talle"),
der personlig underviser begge Ilold.
\\cJlemmerne er yelkomne til ut kommc og se puu Trl('nmgen.
Pugilist.
i .. ,\1alle"!t Bolseinstitut.

KAPRONINGEN
I(aproningssæsoncn er n u slut, og nar vi gur resultatet op.
viser det sig, Ilt D. S. R. i ar har klaret sig ualmindelig fint.
Det er længe siden. vi hRr haft så mange sejrsYimpler pli
fln~stan~cn. som vi har i denne sæson, og mnn må hl\bc, at
det Yil "ære en spore ikke alene for vore IllIVl~rendc kaproere, men o~sa for mnnge af klubbens unlge medlemmer,
der kunne tænke sig at begynde nt ru kaproning, til til næste
ar at ReJre det cndnu bedre. Vi har nemlig mulighederne i
dag, blot VOre folk vil holde sammen og fortsætte træningen
til næste ur.
Ved kaproninf;!erne i den forlobne muned gik det som i
arets oHiAe kaproninger - vi hostedc laurbær pu ,"or otter
o~ pu Robert i single-sculler.
Mal møs inte rna tio nale rorega tt a.
Denne fandt sted den 27. au~ust, og her "ondt Robert
Christiansen junior-single-sculler til trods for at banen kun
\'fir 1000 Ill, hvad der jo ikke er Roberts bedstc cJistunce.
Vor otter hentede sejren hjem i så.\'e1 junior· som scnior!nhet.
E Herårska pro n ingen.
SonduJ! den IO, september sluttede sæsonen officielt med
I\:nbcnha\'nskrl!dscns cftcrårskaproning po. BttASvlCrd !jO. Det
bic\' et udmn.!rkct stæ\'ne i fint vejr og med mange sp1\:ndt:ndc
lob. For D. S. R. vur resultatet over forventning, Vi blcv strev
nets bedste klub med 4 sejre, deraf de .l i de 3 otterlnb det var ualmindelig fint præsteret.
I junior-firer bic," vi nr. 2 efter Bærum roklubb fra ::'\or$lc.
men fnr :\rhcjdcrncs roklub, f.\obenho"n. Senior dobbelt-sculler
blcv vundet af IIelIerup. medens Bausværd og D, S, R. udkæm·
pede en ,"oldsom kumr om anden-pladsen. Resultatet bic,". at
det lykkedes Baus"Il:rd ut pre!;se sig o,"er malstrtS!en en anelse
fu, D. S. R.
J beg\'nder gig·otter "undt vi dagens forste !j<:jr forun K. R.,
der Ikke pj, tl0Met tidspunkt truede vor ottl.'r, dl'r fortrinc,vis
bestud af nordml\·ml.
I):lgens unden sejr vandt ,i i senior toer meu ... tyrmtlnd,
hvor Benlild Rn~Tnu~sen Ol! Fr.musen slof.! IlcJll' rup,
Dagens bcd!:ltc lob
og det. der bunk han.' ulsluttet
stæ\"nt't i stedet for junior-otter, - vilr bc~ynuer -utler. Sja.'l
d.ent har. mlln ,et,cl stt ...... pl\:nde'3dc loh. Dc~ udtog Skj~I(1,
1(, R" ........ lk og D, S. R .. Safrcmt K, R. cller Skjold vandt. vdle
(le fa den udsllttl: pokal "Knippe!sbro·pokal<:n" til cjcnc1oTn,
idet de heJ!g"e h.tvde vundet den 3 ganue tidliM'erl!: dette ~Il\"
lobet tkstra !'>pll.:ndin~ og- bevirkcde, at de to hold \'IU sil upta,stet :lI ut pus'>t' pa hinllndl.'n, at de slet ikke hcml\.· rkt,t!c

den slutspurt, D. S, R., der ellers havde ligget som nr. 4 igennem det meste af J"bet, kom med, og som sikrede Os sejren
en blldspids foran K, R. Der var ikke mere <:nd 3 sek. forskel
pu de fire bade. Ol! det var dn også ct hIb, der bragte stemningen pit kogepunktet blandt de mange tilskuere - den blev
nll;:stcn helt sydlandsk. D. S. R.s bedrift Vtlr S8 meget storre,
som det samme hold en time for havde vundet gig-otter.
DaJ!(:ll~ sidste lob junior-otter - ble," også vundet af
D. S. K. foran K. R .• der ikke havde nogen chance overfor vor
fine junior-otter, der gcnnem hele sæsonen har vist sig suvenen i denne klasse.
Tiderne nlr:
Junior-firer:
Bærum
D.~.R.

~cnior

Hellerup

~.2b.8

8.03.7
8.12

Bngsncrd

9,40,8
11.41>.9

.\rb. roklub
Beg)·ndcr gig otter:

D. S. R.

~.I{.

Begynder otter :
D S. R.
K. R.
Kvik
Skjold

dobbelt-sl.'uller:

7 ..H,1

8.05.2
S.IM

D.~.

R.

Senior toer m. styrmand:

D.S. R.

I Jcllerup

8.43

8.50.1

Junior otter:

1.27,4
7,27,0

D. S. R.
R.

f,.

7,57,!)
~.11.2

7.28
7.3004

K\ikmatchen.
Den lIrlige dyst mellem Kvik og D. S. R. om boleheglasset
og o;pejlet ble'· roet lurdn}! den lo. september. ol! o~:så her
fejrede D, S. R. triumfer, idet vi i '-Ir sejrede i bellJ!c lob og
3111cdes ~ikrede o~ ikke alene bolcheglasset, som vi ogsu vandt
o;idstc ar, mcn og~a spejlet. ,>om vi hur savnet meJ,!ct: det hænJ,!er nu ilten pa sin sæc.h"anlige plads i omkhcdnin{.!srummet,
hvor ,.j hubcr, det ma blin hlt:ngende i mange ah. for det knn
vi dilrligt und\'ære. SCjr<;trofæcrne hlc\" ovcrrokt de vindende
hold \'t.t! en hl1e sammenkomst hos Jo..:. vik cftcr Inbene.
Univcrsi tctsmatchen.
Pa .. Politiken"s initiutiv er der blev et indstiftet en ml.ltch
mellem de to univerSiteter. idet A. S. R. og D. S. R. stil1er de
to hold, OJ,! denne match afholdtes for furs te gang den l,.
.. eplemher i .\rhu~. Dl't er meningen, den o;kal ros i otter over
en hone på 320U m, men pil grund uf den voldsomme blæst,
der pi ... J.. c de vandet I \rhusbugttn til <tkulll, mJ.tte bancn læg-

~cs

inu 1 havnen og afkortes til 1900 m. Efter en ret jævll*
byrdig kamf: sejrede Kobenhavn i tiden 5.58, medens .la.Thus
bru~c 6,02. )et \'indende hold fik umiddelbart efter Inbct nt
chcfrcdaktor Ilasager overrakt sejrstrofæet - en nydcliu
solvFakkcl med elfenbensskaft, og denne blev senere vcd en
hlljtidelillhcd pa Arhus Universitet om aftenen af det sejrende
holds anfurcr overrakt til rektor vcd Kubcnhu\'ns Uni\'Cniitct,
prof. II. ,\\. linnsen, for at den kunne blive opbevaret ru oet
sejrendl' universitet indtil næste tirs match, der 1;kal finde
!'tcd i Kohcnhnvn. Turen til Arhus var en stOr oplevelse tor
deltagerne. o~ den sluttede med middag med chcrfCJlgcndc
bal pii • rhus Universitet.

Klubkaproningen.
Denne skulle være afholdt den 2+. september, men pu gruno
~\f mun,::!lendc tilslutnin~ be!;luttcde bestyreben at afly!;e kjpronin~('n. og det eneste lob, der blev gennemfort, var en match
i uth.'r mellem Knbenhllvns L'niversitct og Danmarks tekniske
Ilojskole; resultatet blcv, ut univer~itetct sejrede med Ca.
:'. lænp,dc.
Det er ubeJ!ribeligt. ~H man ikke mere kan s.tmle medlemmerne til en klubkaproning: tidligere vur det en af de store
dage i klubben, hvor knprocre og motionsroere kuppedes og
Festec.le sammen i muntert l:tl'!. Ll.ld os fu at vide. h\'ad det
cr. uer holder medlemmerne tilbu~e. interc'!'scredc bedes skrivc tilO. :\\.,!, reuuktor.
r2.

ORIENTERING
Arskonti ngent for DSR's Ski sektion er 5 kr. Regnskabsår 1/ 10-30/9.
Postkonto 68344, DSR's Skisektion. Svend Nielsen, Rud. Berghsgade 60,

ø.

Hochalpine Touren

Program for oktober

Da Ilcnry l-::iersgaurd og jeg i II}-W Forberedte huns IHoUr:II11tale til Sl..isektionens stiftelsesaften, var vi cni~e om ut j.!ol
ind For so. omFattende former for skisport oj;! orienterinj.!. som
muligt. Lanf!rend. slalom, hop - og ulmindcli(.!e ture; kluborientering og konkurrencer; udenlandsrejser. mc:,tcrskllber o~
meget merc. Vi ville l!erne na Frem til former for friluft~llcrd.
hvor ud"vercn virkelig bliver sat på prove, helst i lilie Ilfskyj:!
nin~cr at begJ.:c sports~relle. Pro ve r endnu hlirdere end dem,
vi dengang wlte om. bic v Ilenrys skæbne. - Vi andre "rbej
der videre for sektionen i hans and.
Gennem de forlobne \f) :h er det Iykkede~ :at opfylde alle
vorc forllllllspurllgraHcr. En enkelt - som end ikke kom
tydelij;!t til orde _dcnf.!ullf.! - er Forst blevet opfyldt her i de
sid.stc muneder lor jubilæet.
Kuunergr:lthtittc i Tirol nlr modeplads For fire tlf sektionens
medlemmer, h\'cm det nir Iyl..kcdes med kort varsel at tilpasse
ferieplanerne til dette klutrekursus. Otztulcrulpcrne nur omkring dcnllc hytte sine smukkeste tinder og tru t't .':iportslij:!t
synspunkt kUIl m1ln ikke nnskc sig bedre ovehcsplads. Fn
udfflrlig redegorelse vil sandsynlig\'is endnu 1 dette dtcr1lr
kunne arrangeres.
Vigtigt er det alleredc nu at gnre opmærksom p.l, :tt st.'ktionen h,lr vedtaf,!et at arrangere sk i rejse til Tirol omkring
Påske 195 1 - til en billig penge. og vel ut mærke til det
sportsligt helt rigtige terræn - begrundet i delte urs crfu
ringer. Og i August 19.11 kan vi arrnngcre VOrt eget klatreku rsus pll Ka u ne~grot h utte - mcd frcmragende bjcrl!bestiJlcrc
som lærere. Ogsa dcttc arr~tngement bliver prisbilligt. Sknllsmæssigt \'iI dc 1-l dage komme vel under 500 kr .
Læg derfor allerede i daf! en langtidsplan for ddt~tj.!elsi." i
disse h()jalpinc ture - de bliver begge minder for livet.
J. II.
~ft:rmcrt.' detuiller 0111 planerne gennem Jesper l h ·e n.
II E 6862.

'0,IHL

Siden sidst
Instruktionsnftenen d, i/9 Forlob på bcd!.te Illlide uS! Imlgte
den folgende sondllg ct halvt dusin begyndere til "Gllsehuo;ct".
1,ler var f"r frokost Iid.t instruktion med skridtta:lling o. s v ..
I-..ftcr frokost lob de tilstedeværende et lille orit'nterin~slob.
som
det haber vi i alt Fald - ga\' blod rn tl.lndcn til lort .. ut
deltaRelse i ,"or sko,"sport.
Summe dal!
)()l9 aFholdtes krcdsmurchcn pol Ilallund~
asen. Vlllder blev Hulbyc i 1,51). Robert Christiansen VI! ETIk
Jorgensell rcpncsenterede D. S. R. - og Juul Kristensen, som
hermed sender tidligere ,"enner en hilsen. lian nlr bcdste
mand fru nordjytbk kreds - nr. 10 i 2•..w. Robert brugte også
2.40 - Erik 3.1.1.
Fru nntlobct Fureligger endnu ingen re!'iultater lldovcr :It
Torkild Ilunsen K.I. F. \"undt. Deltagere fra D. S. R. V;IT Gun"
nar .\ol. Ilansen Ol! Ole Rint!om.
HeUynderlnbet den f()l~endl.! dug afhold telt I lI11rrcskovcllc
i striilende sol. Bunen var 9,2 km og efter vore begynderes
lH_ltuldser ikke Wl.t:r. Resultater foreligger il..kc.
:'\:ir dette ~krivcs er I"bet i Sveri~e i fuldt s\'ing: resultater
og omt..lIe fnr \,clHe til næste nr .

Kompaslnbet. AFholdcs i Rudesko\' efter kort lf40.000
A 2828 - Hillerud. St:lrtaf~. 98 ure! !! I herreklassen er
holdpræmien det store slihskompa!'.t udsat nF o\errctssagforer
linns \\uusen. Dl.!r I"bes kun i b-ldusscll.
Samme dag 4--1andskllmpen iSnrige.

-L oktober: "Indiske ukademiskc l1le'iterskaber i
Afhuldes denne gllllg .. et sted I ;\'orgc",

()ricntcrin~.

~

8. oktober: .. Pokallnbet" arr. at K, S.. Det er det W. i r,('kken af Pol..nllob. j\-\udested: SJ..o\'llrbcjderskolen \'ed Kallerup

station. Kort; Særtryk 1/40.000 uden mcridinner - husk ultS:l
tegl1cgrcjcr!
.\nmeldclse nu Vl1,~re Erik i IHende senest 1110. Anmeldelsesllfglft b kr .. Lubct er kvalificcrende i alle klasser.

Li. oktober: T.1. I.s Jubi1æurnslnb . .\\udcsted. Et af nedennæ\'nte steder:
Teknologisk Institut, Ifngemnnn.':igudc 2.
--\Iholmsplads (linie (J's endcstntion. Roskildevej),
Lyngby Ktldhus.
Skelstenen \'cd Tuborg\'ej "!') trand\'ej.
Iljllrnet :tF Hulgllrdsvcj-Ho rups Alle.
Arnmgorcn forbeholder sig ret til ilt henvise deltag:erne til
et untlet modsted. h\'i'i nrrunf.!cmentct nud\'endiggflr dette.
Deltagere, som benytter eget transportmiddel, moder i Kinjlsted. Anmeldelse ma \'jl're Erik I hænde scnest S/lU.. \fj!ift
(som indbefatter trunsport) er 15 kr. i klllsse A. alle :tndrc
U kr. Adresse mu opgives ved anmeldelsen. samt hvilket
1110dcsted. der agtes benyttet
ol! dette kun ikke senere
ændres!
'\l. B. Ocr aFhohJcs præmieuddeling og cftersnuJ... d. Hi. okt.
Teknolo~isk Institut kJ. 20.

22/10: Krcdsmestcrsktlbcr.
2Q/IO: Klubmester!'.tkuber.
5111: D ..\\.
Samme elag: er Giisdluset i~en centrum fur et hygge -Iub mcd streg unllcr hy(.!j.!e. Det I.Inbdule~ 'Shl:rkt Ilt gorc det til
en \\'eck·cn dtur. Lnd os pIl dcnne dllg 'il! alle. som sky'r de
store arrangementer.

Generalforsamling Jfh()lde~ tin;,dll(.! lien 2-&-. oktuber
1...1. 20 i klubben.
Dagsorden V~llg •.IF dirigt.'nt.
Herctnin~,

Rcgnskab.
V1.tlg tit bl: ... tyreh.e"
Di"ku!'ision um \andski.
F\'cntuelt.

DSR's s kisektions styre ls e
E r i k .J o r g c n s e Il. MimcI'sglldc 113. :--J., formand. T.\ 2889 \'.
Vagn Moller. Engdrauct 51. Valby. Tlf. VA 3122, næstf.
S" C n d N i c I S e Il, Rud. Ilcrghs Gade 60. O. Tlf. R Y 6019. koss.
S v e Il I II u m, Råjlevej 10. IlelIerup. IlE IQI5.
J e s p e r H \' e n, Blidahpark 26. lielIerup. I-IE 6862.

. \ns\'Jrshn\"elldl! rcdnktor: P. ;\\unk Jenscn. Godth'l:lbs Ilave ~:l. F. -

Red;tktor for skiseJ..tinncn: Je~per I(\'en .

...

Stes ind i havnen og afkortes til \900 m. Utcr cn ret jævnbyrdig kamp sejrede Kobenhavn i tiden 5.58, medens Arhus
bruJ!c 6,02. Det vindende hold fik umiddelbart efter luhet af
chcfrcclaktnr Jlasaf!cr overrakt scjrstrofa::ct - en nydcli~
solvbkkcl med elfenbensskaft, og denne bic v senere vcd en
hojtidclighccl pa ,\Thus Universitet om aftenen :tf det sejrende
hold, anfllTeT overrakt til rektor vcd Kobcnha\"lls UniVCT!'Iitct.
prof. II. .\\, I lansen. for at den kunne hlive opbevaret pa det
~cjrcnd(' uni\'ersitet indtil næste ars match. der skul finoe
sted i Kobenhavn. Turen til Arhus var en MOr oplevelse for
dclta/;!crnc. oSt den sluttede med middn~ med dtcrfulgcndc
bal på
rhus Universitet.
L

Klubkaproningen.
Denne skulle vlcre afhoh.lt den .24. september. Illen pa grund
af manglende tilslutning besluttede bestyrelsen at aflyse kap·
roningen. og det eneste lob, der ble\' llennemfort, \';tr en match
i utter mellem KlIbenhavns L'nivcrsitet og Danmllrks tekniske
J luj!'tkolc; resultntet bley, ~lt universitetet sejrede med Cll.
al locngdc.
Det er ube~ribcligt, at mon ikke mere kan samle medlem·
mern e til en kluhkuproning;; tidligere var det en at de store
da~c i klubbcn. hvor kttprocrc og motions roere k:lppcdes og
festede summen i muntert la~. Lad os fa at vide, hvad det
er. der holder medlemmerne tilb;l~c; interesserede bedes skri·
ve tilO. ,\Ls redaktIIr.
rl.

OR][ENTERING
Arskontingent for OSR's Skisektion er 5 kr. Regnskabsår 1/1~30,9.
Postkonto 68344, DSR's Skisektion. Svend Nielsen, Rud. Bcrghsgade 60,

ø.

Hochalpine Touren

Program for oktober

Da Ilenry h.iersgaard Ol! jeg i IQ40 forberedte: hi.lI1S prognlln·
tale til Skisekrionens stiftelsesaften. var ,·i enige Olll Uf gll
ind for så omfattende former for skisport og orientering. som
muligt. Langrend. slalom, hop - o~ tlllllindcli~e ture; klub·
orientering og konkurrencer: udenlandsrejser. l1le~terSktlber oJ.!
meget merc. Vi ville ~erne n:t frem til formcr for friluftsherd.
hvor udllvercn virkelia bliver sat pa pruvc. heJ&t i ulle afskyg"
ninger .tf bej!.!!e sportsgrene. - Prover endnu h!lrdere end dem,
vi dengang talte om. blev Henrys sktcbnc.
Vi andre urbej
der videre for sektionen i hans ånd.
(;ennl.!!n de forlollllc IO år er det lykkedes nt opfylde alle.:
vore formnlspurugraffer. En enkelt
som end ikke kom
tydcliJ!t til orde dengang - er forst blevet upfyldt her i de
sidste manede .. fur jubilæet.
Kauncrgrllthutte i Tirol var modeplads for fire af !'cktionens
medlemmer, hvem det ntr lykkedes med kort nlrscl at tilpa~sc
ferieplanerne til dette klatrckur&us. Otztalerlllperne nar om·
kring denne hytte sine smukkest!! tinder og trn et sportsligt
synspunkt kan 1111\11 ikke IJnske &iJ! bedre ovcbespl:lds. En
udforlig redegurclse vil sandsynligvis endnu I dette cftcrar
kunne urmngercs.
VigtiJlt er det allerede nu ut g"re opmn:rksom pJ. ut sek
tionen hur vedtaget at arrangere ski rejse til Tirol omkring
Påske 1951 - til en billig penge. og vel at mærke til det
sportsligt helt rigtij!e terræn - begrundet i ucUc lirs erftlring:cr. Og i August 1951 kan vi :lrran~cre vort eltet klatre·
kursus på Kaunergrathutte - med fremruJ!cnde bjcr$!bestigcre
som lærere. Ogsa dette arrangement hliver prisbilligt. SkClnslllæssiUt vil de 14 dage komme vel under SOO kr.
Læ~ derfor allerede i dag en langtidsplUll for cldti.lgelsc i
disse hojalpine ture - de bliver be~J!e milHIer for livet. J, H,
Nærmere detailler om planerne gennelll Jesper
ven.
lIE 0862,

I IO: KompHslobct. Alholdes Rudeskov efter kort 1/40.000
'o.
A 2828 - IIiIlerud. Startafg. 98 ore! !! I herrekllIssen er
holdprælllien det store skibskompa:o. ulhllt uf OHrrctssugtnrcr
I

Ilans .\\adsen. Der Inbes kun i b-kl:J.~scn.
Somme tlag +-Iandskampen i S,·crigc.
-L oktober: !'\:ordiskc akadernisJ...e mestersJ...aher i om:nteTlnt.!.
Afholdes denne gilllg .. et Sled I :'\:or!!e".

8. oktoher: .. Pokall(jbct" urr. af I\.. S .. Det er det IO. I ri.ckkcn af Pokall"b. blodested: SkO\tlrbejderskolen ved Kagerup
shltion. "-ort: Særtryk l /-W.()OO uden mcridinncr - hu:o.k alt!'lli
tef,!llegrcjer I
.\nmcldclse Inil være Erik i hænde senest 1/10. Anmeldelses·
ilfgift o kr .. Lubct er k valificerenJe i nllc klll ser.
IS. oktober: T. I. I.s Jubihculllslob .•\ludested : Et af nedenIlIl.·vnte stl.!uer:
Teknologisk Institut. IlagclIlAnnsgude 1.
-\Ihollllsplads (linie o's endestation. Roskildc'·ej),
Lyngby Rlidhus.
Skelstenen ....ed Tuborgvej Strandvej.
Hjurnet uf Iful(!t1rdsvcj-Bor ups Alle.
Arrungoren forbeholder sig ret til at henvise deltagerne til
et ondet mudsted. hvis arrangementet Ilodvendiggor dette .
Deltagere, som benyttcr eget tronsporlmiddcl, muder i Ring .
sted. Anmeldelse md være Erik i hænde senest 8/10. Afgift
(som indbefatter transport) er 15 kr. i klasse .-\. aJle andre
13 kr. Adresse ma opgives ved anmeldelsen, :o.amt h\ilket
Illouesled, der al:!tes benyttet.
og dette bn ikke senere
ændres!
:-..r. B. Der afholdes pr~cmicuddcling o~ eftersnak d. 1(1. okt.
Teknologisk In stitut kl. 20.

'I

22/10: Kredsmesterskaber.
19/10: Klubmesterskaber.
5111: D,,\\.
Samme elag er (;asehusct i~cn centruIIl fc)r et hygge -Iuh -

Siden sidst
In struktionsaftenen d. iN forlCJb pu hedste made o~ hruJ!te
den folucnde sondag et hnh·t dusin begyndere til .. Ciischu .. et".
l.fer var fur frokost lid.t instruktion med skridttællinf! o. s. v..
I:..fter frokost lob de tllstedcværende et lille orientering.;,Iob.
som - det huber vi i alt fald
J!IIV hlod pu tanden til tort~at
dcltagehe j vor skovs port.
Samme dag
10/9 - afholdtes kredsmtltchcll p:l linIlunds·
ii.sen. Vinder ble,- Halbye i I,SQ. Robert Chri'itiunsen ol! Erik
Jurgcllsen repræsenterede D. S. R.
ol! Juul "-ristclllicn. som
hermed sender tidligere venner en hilsen. I Ilill vur bl'dste
mand tra nordjydsk kreds - nr. IO i 2.40. Robert hrugte ogSJ
HI) - Erik 3, \.1,
Fra 111ltlnbet forcJiJ!J!cr endnu ingen resuItuter udover lit
Torkild Ihnsen K. I. F. ,·andt. Deltn.gerc frn 1). S. R. var (;unnor \\. !-Ionsen og Ole Rinuom.
Hcgynderll)bct den fol gen de dag afholdtes i lInrn:skovene
i stri\lcnde so\. Banen var 9,2 km o~ efter vorc hc~yndcrc~
udtulelsi..'r ikke ~nl.:r. Resultater foreli~~er ikke.
;'\ar dette &krins er lobet i S"eri~c i luldt sving: resultater
Ul! ornt;llc hlr vcnte til næste nr.
~\ns'·i.\rshll\·e nd l!

med strc~ under hyggc. Dct (Illbefales ~ta.'rkt Ilt gure det til
en Week·endtur. Lad os pj denne dug se alle. som sky'r de
store ~lrrangcl1lcl1tcr.
Generalforsamling afh()ldc~ tirsdng den 24. oktoher
kJ. 2U i klubben.
Dagsorden. \'alt! af dirijlent.
BeretninJ!.
Kt..'gnskah.
\',,111 ,II hl,;~tyreh.c.
Disku!o,siun um vandski.
Eventuelt.

DSR's skisektions styrelse
I~

r i k J n r g c Il!; C n. l\liT1lersgudc 113. :"l .• rormand. T.\ .2t!89 Y.
Vag n ~l o I t e r, Engdraget 51. Valby, TI!. VA 3122, næst!.
S yen d N i c I s e n, Rud, llcrghs Gade 60, ø, TI!. RY 6019, kRss,

S ven III u m, Rugevej IO, Hellerup, lIE 1015,

.J c s p e r H yen. Blidllhpark 26. I (ellerup. I lE 6862.

rcduktor: P. "lun.k Jensen. Godthaabs Have
('o....

..' ......

8~.

F. -

,,-....... ~ ..

Rcdnktor tor skisektiollcn:
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS OFFICIELLE MEDDELELSER
18. ÅRGA N G

NUMMER 11

NOVEMBER 1950

DSR's Skisektion

Danske Studenters Roklub

IP lE A\ I~ " IL A\ ~ ID
Eigil Knuth, chef for Dansk Pearyland Ekspedition og gammelt skattet
medlem af roklubben, vil lørdag den 25. november forevise de nyeste Blmoptagelser fra arbejdet i Grønlands nordøstligste landområder, og fortælle
interessante enkeltheder fra sine år deroppe.
Tilfældet har villet. at roklubbens lillebror, DSR's Skisektion. få
aftener senere runder sin IO års fodse lsdag, nemlig den 29. november. Det er ydermere meget nær ti år siden Eigil Knuth selv var
en af sektionens første foredrags holdere {15. 1. 1941). Det er derfor
roklubben en glæde at slå de to fester sammen, for allerede den
25de at ku nne række s in lillebror hånden til lykonskning.
Denne roklubbens festlige film-aften bliver altså også DSR's Skisektions jubilæumsfest. Sektionen vil ved denne lejlighed overrække rokl ubben sine mange holdpræmier fra de fo rlobne ti år.

Vi mødes i klubhuset

lørdag den 25. november kl. 20 præcis
Påklædningen er smoking ener morkt toj.
Der er musik og dans efter foredraget.
Billetter il 1 kront: fås "cd indgangen mod forevisning ,tf' medlemskort.

Vi vil gerne lægge vægt

pu at gæsterne kommer præcis.

Dansh Studenters Roklub indkalder herved lil

Ekstraordinær generalforsamling
fredag den 17. november 1950 kl. 19,30
Generalforsamlingen afholdes i Dansk Idræts-Forbunds hus. Vester Voldgade Il, København.

DAGSORDEN :
Pkt. I: l lovens § 6 foreslås foretaget folgende ændringer:
Stk. I, linie l
72 kr. ændres til 84 kr.
linie 2
6 kr. ændres til 7 kr.
linie 5
60 kr. ændres til 70 kr.
Stk. 3. linie 2
Pkt. 2: Eventuelt.
Lovændringsforslaget går -

4 kr. ændres til 5 kr.

kort udtrykt -

ud på, at forhøje kontingentet med l kr. om

måneden. Det er først efter lange og indgående overvejelser, bestyrelsen er skredet til at fremsætte det, men der er ingen vej udenom. Sammen med alt andet stiger også klubbens udgifter, og
bestyrelsen ser ingen anden udvej end at bede medlemmerne hjælpe til gennem betaling af et
større kontingent.
Da den ekstraordinære generalforsamling antagelig ikke vil være beslutningsdygtig Illed hensyn til lovændringer, indvarsles hermed til endnu en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes
i Dansk Idræts-Forbunds hus, Vester Voldgade Il, København, tirsdag den 21. november kl. 19,30
med samme dagsorden som generalforsamlingen den 17. november.
Denne anden ekstraordinære generalforsamling afholdes dog kun, såfremt generalforsamlingen den 17. novembe r, skønt ikke beslutningsdygtig, vedtager lovforslaget med fornøden
majoritet i henhold til loven.

P. b. v.
Gudmund Schack
formanu.

~ lubbens

~n"n,.

CROME &GOLOSCHMIOT

rotøj

".-UK I

Bs hos

Silkegade 11 • Tlf. 3082

Et havari
I eftersæsonen har en Hf klubbens blidt: været ude
for et mindre havari ud for Charlottenlund fortet, h"or·
ved et pa r bord blev slået ind.
Vejret var den pågældende dag så hårdt, at roning
langs kysten måtte betegnes som hasarderet. Holdet
burde i stedet være sogt ind i havnen, h\'or der var læ
for vind og bolger.
Bestyrelsen har derfor afgjort sagen derhen, at hver
af tllTens deltagere fik tildelt en reprimande, samt at
styrmanden - som den ansvarshavende - hlcv idømt
en bode for ud,ist uagtsomhed.

Skabene skal nu tømmes
Inden udgangen af november skal alle skube være
tomte, således at de kan blive istand~jorte i løbet af
vinteren.
l'1.an kan som sædvanlig reservere skabet til næ . . tc
år vcd at lade låsen sidde i doren.

Forsøm ikke gymnastikken!
Jeg synes, at det er for få af klubbens medlemmer.
sum gør brug af den lejlighed, som byder sig ved gym·
nastikundervisningen, til at holde den form ved lige.
som gerne skulle være bygget op i lobet af sommeren.
Det er en lille, men twfast skare, som nyder godt
Hf denne udmærkede motion. - Men langt flere burde
være med. Hvor er f. eks. aUe de unge? Hvorfor kom·
mer de ikke og deler hyggen med os?
Kom engang og vær med til en time, hvor lemmcrne
bliver strakte lidt ud over det punkt, hvor det begyn·
der at være ubekvemt. Kom og prov, hvorledes det er,
når muskelarbejdet får blodet til at spile årerne ud. Og så styrtebadet bag efter. - IlYilket velvære!
Og så er der jo også lejlighed til en lille snak om
den svundne sommcr, og Om den kommende. - Kom
ned og se til os, I vil ikke fortryde detl Endelig er det
veJ værd at bemærke, at man ved at mode op ikke
binder sig til noget.

Kontoret
Med udgangen af oktober lukker klubbens kontor.
Alle henvendelser til klubben må derfor i vinter·
halvåret ske skriftligt til klubbens postadresse: Danske
Studenters Roklub, Strandvænget. Kobenhavn ø.

Bestyrelsen :
Formand: Grosserer Gudmund Seback. Shel1huset, Kampmalmsgade 2. V. Telf. C. 6644.
Formand for kaproning~udvalget: Læge Axel Mnthiesen, Ahlmanns alle 7, Hellerup. Telf. HeIl. 1515.
Materialforvalter: Civilingenior J. Norman -Hansen, Hrorens
Våbennrscnnl, Amager boulevard 8, S. Telf. C. 16140 (kJ.
10-16).
Kasserer: Fabrikant Bjørn Møller, Bredgade 47;j, K. TeJf.
Byen 8363.
Sekretær: Overassistent, cand. polit. Ejvind Sieverts, Dr.
Abildgaards Alle 9'. V. Telf. Nora 1869 x (10-16: C. 608).
Roehefer: H. M. Møller, Ahlefeldtsgade 18 A', K. Telf. C.
8668.
stud. mag. Povl Marstal, Ronningsvej 6 3 , NV. Teli. Tagn

4966 v.
stud. polyt. J. C. Madsen, Ved Amngerport 8, S. Telf.
Sundby 8208.

Kapron ingsudvalget:
Læge Axel Mo.thiescn, Ahlmanns alle 7 1 . Hellerup. Telf.
HelJ. 1515.
Assurandør Erik S. Kiersgaard, Livjægergade 23, ø. Telf.
Obro 5152.
Assistent H. LUders Nielsen, Lykkebovej 39. Vnlby. Telf.
C. 16830, lok. IO (kJ. 9-16).

Inspektør:
Korpsofficiant C. A. SjeJle, Njalsgade
by 806.

75~,

S. Telf. Sund-

Gymnastik
Dag og tid:
.\ landag kJ. 19- 20
Tirsdag kl. 17- 18
Onsda~ kl. 17 J 5-18
Tursd;g kJ. 19- 20
Fredag \J. 17- 18

Sted:
Statens GYIIUlastikinstitut, Norre
~

15

~

Alle

.-

GI. Metwpolitanskole, Frue Plads
Statens Gymnastikinstitut, :\orre AJle

"

Leder:
Andersen.
Sje!!e.
Sje!!e.
~'\.

4\\. Anuersen.
Sj elle.

Håndbold
O ns da ~

kJ. 17- 18

Onsdag kJ. 18

'5-

19

Idrætshallen, Norre Alle 53
Otto .\ 'I nnstedhallcn, Norre ,\llc 53

Egon Sander.
Egon Sander.

Svømn ing
T"rs u,, ~

kJ. ] 0- 21

Statens GYIIll1astikinstitut, Norre Alle

J\1. Andersen.

ORIENTERING
Arskontingent for DSR's Skisektion er 5 kr. Regnskabsår 1/10-30/9.
Postkonto 68344, DSR's Skisektion, Robert Christiansen, Abel Cathrinesgade 6, 3. -

Det første decennium
i sektionens historie er tilbagelagt. Få drumtc den 29. novem-

ber 1940 om, at vi skulle nå. at udrette så meget som tUfældet blcv. Navnlig i krigsårene fik sektionen stor bctydninu
som samlingssted for de af os, der sogte ud i naturen. Pu
idrætsbanerne opnacde vi i de år vore bedste resultater, og bidrog i hoj grad til at bringe Roklubbens navn i manges munde.
Vor virksomhed under orienteringens udvikling i Dllnmark
fik stor betydning navnlig ved medvirken til stiftelse af 1.:1l
lang række tilsvarende sektioner landet over. Dette arbejde
har sat fortsat frugt - orienteringen er blevet optallct pu
stadig flere roklubbers program, til gavn og glæde ogsa for
Dansk Forening for Rosport. Efter krigen kunne vi for alvor
give os i lug med vor anden nrbejdsgren. den der hur givet
sektionen navn i starten: skisporten. ManlZc er de af yore
medlemmer. som gennem sektionens ture har hent et inspirn
tion til bagefter selv 11t forsoge sig, på egen hånd. i de sk~n+
dina viske fjelde.
Ved dette korte tilbageblik skal nævnes de mænd. som i
forste række tog det store slid. og hvem vi ærer for deres
indsats. Stifterne var Henry Kiersgaard, Henning Amelung og
undertegnede. Senere blev Einar F. Volgt, Vagn Møller, Sven
1I1um og senest Erik Jorgensen de drivende kræfter.
Med tillid scr DSR's Skisektion fremtiden i mode. Vi star
vel rustet til arbejdet: vi er kommet ind i en fast arbejdsJ.!ænge, der garanterer resultater - og haber blot på endnu
bedre tilslutning til VOr idræt. til glæde for udoverne og til
gavn og ære for vor gamle klub. for DSR .
Jesper Hven.

Stubaital -

Otztal

Vi indFrier et gammelt lofte og arrangerer en hojalpin skirejse i marts, - og vel at mærke en tur adskilligt ud over det
almindelige, baseret på mange års erfaringer. Kun et begrænsct
antal kan deltage; de må alle være raske og rørige og besidde
godt ski udstyr (til dcn ende kan vi være deltoJl:crnc bchjælpc ~
lige med gode råd). Her er den forelobige plun i hovedtræk:
Afrejse fra. København den 8. marts med tog (sovevo~n) via
f\liinchcn, Gnrmiseh til Neustift (20 km SSW for Innsbruck).
Overnatning. Fremmarch til Franz Senn I1iitte (4 timer). Ophold på hyttcn til 17/3 om morgenen. Forflytning på ski via
Dresdener Hiitte eller Westfll.len haus (ovcnlatning) til Otztnl,
HoehsOlden. Ophold på .. Schonc Aussicht" til 25/3 om morRenen. Ankomst til København 26/3 om aftenen.
Franz Senn Hiitte er co ren sportshytte. der ligger isoleret
midt i et pragtfuldt terræn med højder fra 1600 m til 3400 m
o. h. Deltagerne få.r her lejlighed til at koncentrere sig 0111
selve skilobet og dygtiggøre sig til bjer~ovcrRangcn til OtztaJ
Denne forflytning bliver både bogstavelig talt og i overfclrt
betydning turens højdepunkt. J Hochsolden boltrer Yi os ba~
efter i et internationalt selskab med sjov og hall øj.
Vi rejser i skitoj og tage r det enklest mulige med. Civilt
kluns koncentreres i få kufferter, som sendes med bus rundt
bjergene fra Stubaiertal til Otztal. Deltagere. der foretrækker
det. kan folges med kufferterne.
Turen vil være fri for enhver smag af "Selskabsrejsc". Et
minimum af direktiver og h,'er enkelt handler under ansvar
til bedste for helheden.
Turen budgetteres billigst muligt (vi skyder idug pit ~.50
500 kr. for de 19 dage. hvoraf de 5 sidste er påsken). Tilmelde lse modtager Jesper Hven. Blidah Park 26. J [cllerup. fra
den 1. december. Depositum, 100 k r., skal være indbetalt inden
den 10. december (afmeldelse senere end 1/2 medfnrcr for+
tabeise af 50 kr.). Restbeløb, en. kr. 350, skal indbetule~ senest
1. februar.
Såsnart turen er fuldtegnet vil deltAgerne få meddeIcise
herom. Vi ka n kun medtage 25 deltagere.

Siden sidst
Ved Skiiralid den 24/9 blev Robert Christiansen nr . .j iliA,
Ponsaing og Rindung henholdsvis nr. 6 og 8 i IIB, og JJne~
\'andt YO. Vi var ca JO mand fra DSR til dette Helsin~or

V.

Roklubs svære løb. Flere af vore folk havde vanskelighedcr
omkring post I. og tabte der ovcr en time.
.KOMPASLOI3ET" den l/ IO i Rude,kov bic\' en skuffelse.
Trods 21 DSR'cre (ganske vist minus nogle af de gamle stottur, der deltog eller assisterede ved nordiske landskampe den
dag) lykkedes det KVJK's Inbcre ut tvinge sig i mål 25 minutter for vort 4-mands-hold. Mogens Christensen, KVIK, vandt
to sekunder foran llocg. It.elge Hansen blev i, Ponsaing 9 og
Rindung 13. Tiderne: KVIK 5,31, DSR 5,36. - Det var 9.
~nng kampen blcv afgjort om det store skibskompas; DSR har
4 andele, KVIK har nu tre og KR to.
Ved 4-landskampcn næ r Varberg i Sverige sutte det dansJ...c
hold bundrekord. Svend Nielsen blev femte bedste dansker
:::: nr. ~8 blandt samtlige 60 deltagere. I Norge fik danskerne
endnu flere klo, nemlig til Nordiske Akademiske Mesterskaber
i orientering. En ringe trost er det at Finnerne her var IHesten
lige SI\ d.irlige. Sverige vandt ligesom ved Varberg.
..Pokallobet" den 8/l0 ved Kagerup i Gribskoy blcv ikke
den succes for Københavns Skiklub, som dette stævne plejer
nt være. Vi havde det rart, men banen. var race. Hvorfor lægg:es poster endnu S:L nær skovkanten? Svend Nielsen ble," nr.
2 i HA, Iloeg "nndt YO. Vi andre vur middelmådige.
t5/10 arrangerede Til lob i Frederikslund Storskov. Et fint
lob - med en første delstrækning på 6 km. Svend ~ielsen
blev her nr. 4 i HA. Axel l.undqvist vandt . .ÆG med mcre
end en time foran næste sko\'trold (en æresbetegnelse for
"ældre oldboys").
Triumf! Triumf! - ,ted Kobenhavnsmesterskabet den 22/10
i Tisvilde Hegn blev Svend Nielsen individuel mester og
DSR's Skisektion holdmester vcd Svend, Gunnar M. Hansen
og J lenning Amelung. Kære Henningl Du cr uForbcdderlig at lave sådan noget i dit tiende orienteringsAr. Det er jo synd
for alle de unge. der er kommet til siden. - - Desuden
placerede vi et hold på 4.+pllldsen og Hoeg på hallS slCdV:1Illige vinderpluds i OB.
Klubmesterskaberne i Rs\.'nsholt den 29110 vandtes af redaktøren - med Svend :'\'ielscn og H"eg indenfor de Følgende
to minutter.

Program for november:
5/11: Danmarksmesterskaber i orienterinJ! afholdes i Jylland:
samlingssted Ålborg.
Gåsehuset er modestcd for deltagerne i det hyggearromgcment som Sven lllum har brygget sammen. Orientering med
overraskelser - for nile aldre. Vil man overnatte fra lordag.
er det bedst at ringe i forvejen.
It/Il: Kredsmestcrskab i. Nut-orientering. I Teglstrup hegn.
med m"destetl: Hclsingor Roklub kl. 20. Anmeldelse senest
uen 4/11 til Erik Jorgcnscn.
17111: Efterl\rsfest arrangeret Bf orienterernes kobenhn\'nskreds i KVIK kJ. 19,30. Uddeling af præmier for efterårets lob.
25/11: DS R's SKISEKTIOl'S JUBILÆUM. Se forsiden.
Sektionens styrelse ~jordc status op ved generalforsamlingcn
den 24/10. Godkendclse. godkendelse og omvalg punkt for
punkt. Plus nyvilig af Robert Christianscn som knsserer (se
hovedet ovcnover - ikke Robcrts. men her Oycr sektionsstoffet).
Som det fremgår
uf boxen foroven er regnskabsIlret 19.;0/5 1 begyndt, og ,orc
kvikke medlemmer vil næppe "ære sene til:lt drage kan·
sekvensen ... 5 kr. tllk!" siger kassereren.

DSR's skisektions styrelse
E r i k J" r g c Il S e n. j\\imersgude 113, N .. formand . TA 2889 v.
Va ~ n j\\ O II e r, Engdraget 51, Valby. næstf. VA 3122.
R o b. C h r i s t i a n s c n, Abel Cathrincsg. (I, 3. V., kasserer.
Svend Nielsen, Rud. Berghsgade 60, ø. RY 6019.
S v c n III u m. Rå~evej IO. Hellerup. HE 1915.
J c s p e r H ven, Blidnhpark 26. Hellerup. red . HE 6861.

Ansvarshavende rcdllktor: H ..\1. ..\1ollcl', Ahlcfeldt,,!!adl' 18 A. K. -

I{~duktor

for skisektionen: Jcspl:r Hnll.
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DECEMBER 1950

Pearyland
Dell 25. november molltes vi i DSR til test. Det val'
et uhort stort antal medlemmer, som var modt op,
dra~ct af loftet om at hore Eigil Knuth's fOl'edrag om
Dansk Pearyland Ekspedition og se de nyeste filmsoptagelser fra arbejdet i Gronlands nordoFltligstc land områder.
Tilstromningcn var Sa stor, at Il'lan allerede kl. 20.15
måtte lukke dorenc, Lokalerne kunne ganske simpelt
ikke rumme flere. - H vornår skete det sidstc gang i
DSR's historie?
Og den forventningsfulde tilhorL'l'skarc blev sa sandc ~
lig ikke skuffet. Foredraget. som fængslede lige fra
de forste ord til den clegant formede slutning, var Icd ~
saget a f både lysbilleder og tonefilm. begge i fa rver.
Eigil Knuth. som var ekspeditionens chef, havde vor
udelte opmærksomhed lige fuldt. hvadenten han på lotlobende vis forklarede os tørrc facts og demonstrerede
på kortskitscr, eller han gennem lyriske vendinger bibragte os forståelsen af landskabets suveræne skonhed
og de ode vidde" stilhed. der syntes s.i dyb. at næsten
"en tanke kunne gare stof'. - Vi folte strabadserne
tæren i den arktiske nat, og vi folte hegejstringen, som
greb ekspeditionsdeltagerne, når de rundede et klippefremspring og kastede blikket ud o\'cr land, som endnu
ingen hvid mand havde set. Beretningen vekslede mellem forklaringer om videnskabelige maaleinstTumenters
virkemåder og moder med arktisk fauna og Hnra, nl.cIlem små stænk af livsfilosofi og et par vittige sideb<:::mærkningel' til et par af klubbens kendte n.l:lvne.
Efter foredraget hilstes Eigil Knuth med en uforbeholden klapsalve.
Et andet moment. som skabte det festlige skær over
aftenen. var, at DSR's Skisektion fejrede sit ti -riTS jubilæU111. - Inden Eigil Knuth's foredrag fik .Jesper flven
ordet. Han redegjorde for sektionens opståen og arbejde i det forlolme tidsrum, og han kunne overrække
DSl{'s formand en flot samling præmier. vundet af
sektionens medlemmet' ~ennem de sidste fem nI'.
Derefter talte Axel Lundqvist for jubil"ren. Han
redepjorde for sektionens betydning tor klubben, såvel
det enkelte medlem som for helheden. o~ h~Hl omtalte
sektionen og dens arhejdes stilling og position i dansk
idræt i dag.
Endvidere var fonnanden for Dansk Ski ~ og Orienteringsforbund. Olaf Andersen. kommet til stede og
hragte sektionen forbundets lykonskning.
Dcn o\'er al made \·cllykkede aften sluttede med en
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dans. Bestyrelsen havde haft det indfald at beordre:
smoking eller mørkt taj. og det var en glæde at se alle
de I'l1l1n~e festklædte rnennesker i klubben.

Den ekstraordinære
generalforsamling
l.

Den ekstraordinære generalforsamling, sOm var indkaldt den 17. november, havde kun samlet meget få
medlemmer.
Efter at formanden havde hudt velkommen, valgtes
Carlo Larsen til dirigent. Dagsordenens eneste punkt
var et lovændringsforslag gående ud på. at kontingentet
blev forhojet med en krone om måneden.
\(assereren. Bjorn Moller, fik ordet for at ridse klubbens økonomiske situation op. Kassereren pegede på, at
DSR's kontingent Cl' overmåde lavt i sammenligning
med andre roklubbers, og han gjorde opmærksom på.
at klubbens løbende udgifter vokser med den almindelige prisstigning. Endvidere havde sæsonens mange
sejre pil kaproningsbanen selvfølgelig kostet en del
penge, seh' om alt muligt var blevet gjort for at spare
så meget som muligt.
,1\1ed det hidtil gældende kontingent oplyste kassererclI. at klubhen måtte regne med et underskud på
5- 10.000 kr. - lIans redegørelse mundede ud i det af
hestyrelsen fremsatte forslag om en krones fOl'hojelsc
af måncdskontingentct.
Selvom der herskede almindelig forstaclse for nodvendigiteden af den foreslåede lovændring. aHodte forslaget alligevel en del diskussion, Tenden~cn heri var
dog at finde muligheder for at opna besparelser. Også
tanken om et nyt fremstød for at få flere mcdlcmmer
blev fremsat. idet et tidligere sådant forsog ikke havde
givet det mtskede ,·csultat. Et problem pil linie hermed
k0111 ogsaa til orde i debatten og vil være behandlet
andet steds her i bindet under ovcrskrHten "Ny kurs
fremad - ".
Omsider fandtes forslaget modent til afstemning.
SamtliiIc fremmødte stemte for dets gennemforelse.

11.
Da mindre end l /:~ ul dt stemmebcrettigcdt.: medlclUrner "ar modt. vnr det nødvendigt ifolgc lovens § 11.
stk. I. at afholde endnll en generalforsamling med samme dagsorden. Denne fandt sted dcn 21. november.

l denne .,nden forsamling deltog lige Sa få medlemmer som i den forste. Hastigt blev konklusionen af den
forst afholdte generalforsamling trukket op, og efter
få minutters fortab blev forslllget for anden gan~ sat
under afstemning.

Det blev nu endeligt vedtaget, ogsu dcnne gang med
aUe fremmødte stemmer for.
Efter ændringens vedta~eJsc blev diskussionen fra ,I.
17. genoptaget. De fremsatte tanker og ideer bIc\" uddybet. Mange af dem havde bestyrelsen i furvejen V!Cret inde på, og den vil udfolde fornyede kræfter for at
opnå besparelser, hvor det overhovedet er muligt uden
at skade klubbens fonnAI. - Iøvrigt må vel medlemmernes ringe interesse for denne generalforsamling
kunne opfattes saledes, at de finder den foreslåede forhøjelse rimelig.
l lovens § 6 foretages herefter følgende ændrin~cr
gældende rra 'I, 1951:
Stk. l, linie I
72 kr. ",ndres til 84 kr.
linie 2
6 kr. ændres til 7 kr
linie 5
60 kr. ændres til 70 kr.
Stk. 3, linie 2
4 kr. ændres til 5 kr.

Ny kurs fremad Dc to extr~-:.ordinrerc gelleInlforsamlin~cr var præget
af den hygqe, der er naturlig i en sluttet, sagkynclig
kreds. ,\1ange var de emner, der hlev bragt pu bane
- generalnævner for dem allc: det stagnerende klubliv.

bel' var enighed om målet: mere vind i sejlenl' (- uan·
set vi er en roklub).
Enkelte røster hævede sig til fordel for en gCllOpIh-en af klubånden fra dengang DSR Ili på den anden
side kalkbrænderihavnen, men andre - flertallet -var
klar over at tiderne er blc.vet andre, mt·c..Ilt:nul1ernc
andre. Og derfor må vi, hellere end at blive i uforet,
gare en virkelig kraftanstrengelse for nyt liv, nye toner

i klubben, - arbejde hen mod en ny klub.ind, der kan
holde medlemmerne fast; gøre det virkelig uma~en værd
at færdes i klu bben fra standeren sættes til den stryges
om efteråret. Deri ligger en parallel !il forholdene i
gamle dage: klubben skal være et naturligt samlingssted sommeren igennem fra morgen til aften for aJle
de studenter, der blot har cn mulighed for at leve deres
liv dernede. Den enkelte skal blot lære at bekeml"
ku lør - fuldt ud - og erkende at han er roer I og at
han netop som studenterroer har de all erhedstc mu li gheder for at få noget ud af sin fritid.

HviS hver enkelt gør sit til at udnytte den service,
klubben på mange felter kan yde, - så kan del' skabes
en ny klubånd på dette grundlag, og sammenholdet
kan blomstre til gavn for os allc. Den enkeltes indsats
kommer tifold igen.
De unge studenterroere er absolut i flertal i klubben
- og klubben er forst og fremmest til for deres sk.-yld.

l~lUbbens
rotøj

Ilvis de virkelig vil noget - kan de ogs" fa det gennemført. Det er til deres gn"n, klubben skal ledes. De
gamle medlemmer klarer sig altid og er sti. indgroet i

deres "aner. at de er tilfredse, blot ingen træder dem
over tæerne yed deres daglige (?) besog. Derfor ma
den nye kluband skabes af de unge - ved samarbejde
011"1

et initiativ.

Dct vil være en stor fejl. om de gamle stiller sig i
vejen for udviklingen, om de stiltiende holder klubben
i stampe. For klubben kan ikke leve på dem alene.
Nar jeg nu på tryk hringer en tanke frem, som flere
gange tidligere er blevet forkast.et - så er det for i
tide lIt vække de unge roere, gOTe dcm klart, at her er
chancen for at vise. at man vil noget. - at man vil
slås for en sag og hjælpe til at bdnge liv i klubben.
Husk det, n~lr den ordinære ~cncr,\lforsamlin~ kommer
Februar.

Vi må have studinerne med! !
II\'orfor i al verden skal DSR ikke svare til sit n.\'n'?
Er en studine ikke ogs" student? Der findes for njeblikket ingen akudemisk kvinderoklub i Kobenhavn naturligvis skal de ro i DSR. \ ' i har lokalerne til dem
- bade i nordfløjen og j ;\'ormans oyer-omhæ~cde
matcrialrum; uanset hvad Norman ellers mener.
gere ud i fremtiden.

Et antal af de nuværende med -

lemmer vil måske tage så rigoristisk p,i det. at de vil
~å deres vej i vrede! En lidet \'ærtlig reaktion i 1950-51.
hvor 5nart sagt enhver idræt dyrkes af begge køn, og
hv()r provil1sklubbcrne i stort ,mtal e,· fællesklubber.
Skulle vi således tabe nogle gamle pebersvende, vil nye
skarer af studenter sikkert melde sig - og klublh'et
vil så givet blive aktiviseret blandt alle os, der er tilbage - vi, der går ind for klubbens fremtid!
Lad dette være nok i deccmbcrnummcret. lV1ange oIt
gode er argumenterne for og få og dårlige er argumenterne mod denne tanke. Lad hver enkelt soge at se
sagen fra begge sider - så skal jeg referere, hvad jeg
horer i januar-nummeret.

Noget er blevet gjort!!
Pa den anden cxtraorJinrere generalfursamling bl;sluttedcs
det at holde åbent i badstuen bver lørdag eftermiddag fra
klokken 15 - gratis.
.
DcnnfJ ordnin~ f!icldur forelubig til Stundcrbojsnjng. Kun
er hildet lukket lordag dcn 23. og 30. december. Dermed har
en lille ivrig bnd{,l'sk~lres indsats bii.ret frugt. Vi mu så blot
håbe, at medlemmerne fOI'sHlf Ilt skonne pil dette gode især at kaproerne. j en tid hvor tncningen er l.tgt på hylden.
vil benytte lejligheden til ikke blot at frc.:-mmc hygiejnen,
men også til at holde kontaktell vedlige med kammeraterne
fr{l bluJcnc. fOrHYrigt er der vllnd i bnssinct. så man ~ocJt
kan rore årenle. A t oricntcft.'rnc kommer er en seJvhllgc
eIlef llt't ef det maske ikke?
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~\an

kan, hvad man vil. Og med 5()-IOO studiner i klubben
skydes spørgsmulet om næste kontin12cntforhujdsc læn-

Arme bøH
(;YIIlIl<l:-.tikkcn. ~um urr:1nI2t!IIlCllt. "YIH.:s tor tidt.:n at v.['re
looml.:rtt:nsharn. At domme cfter tilslutningen er yore
roere.... - Ol.! passivl's . - kondition oJ! velvære p:l hujdepunktct
I hYert fait! er det en fOfsviluh.·ndc del nI dem. ",om mener
lidt .kmpstrll·nin~ kan VIl!rc nodn·ndij.! . . J.:rlig talt torst(lr vi
det ikke . .\rstidcn er sur; clagliglhct hur doS! OgSll -- milskc
endda særlig- i ur sine bC!'ooHt:rlighc<.kr .• 'ok ~kullc dcr være
bruJ,! lor den stimulnns 0" opkvikkcn. som en times lCj!I.'msonlser ol! grundiR ventilntion klln brinJ,lL'. Slut ht:dn.' op om
cfhcrrcr Sj cll c, Anuerscn ol! Snnder. mine herrer, --- det kum
mCf jer scl\' til ",JOue - ~ oJ! l hor betalt fur det. For fremtiden
kommer l til nt hetale endnu merl' for (kt! Dl't kan Ikke
hetld .., sig at bdl" Vl.1.:rc!
kluhhcn~

c.

c.~1

Hus k
kontin~entet. K ..... sercren beder Oln. oH \; \'I:ntuclk n:~ti\11Cl' r
hliycr hntf.l:t ud llf verden Mlllrest, Rcunskllbsurd udlobcr ]1.
lkcbr. oS! inden den tid 1011 bclnhcnc helst indJ;!ll.
Ikke
mindst af hensyn til klubbens yan~keligc ukonumi er det .lf
stOr bctydnin~, ut kcmtinøcntct ind~nr sll regclma.:ssigt som
muligt. ligesom miln Yil spnrl' en LIe! utJJ!ifh:r til ryk t..: n
skriq'J...er i 'i.l fald.

Udmeldte: Pussi" . I Icnning Bartmlll, PlIssjy: T. r. Kicrullf.
Passiv' B. Sko"uanrd Jensen. 252: Chr. lhidbeq(l"nudscn,
1177: (;unnilr Enc\"oldscn. 561: Puul J. Lund Jacobsen. 797
......·icls Ole r\iebl'n. SI1: Paul Stahlschmidt. Passiv: S. Gustllf
sen. 2:i~: Ib Gjcrding. 713. Erik Vuhtz. 612: PllUl·Erik F;Jhri
du.,. 7H6: Stil! Thu\'~cn.
O\'ertæ;ået fra akti~' til passiv: 1)1.;: SY. \ ....... icIscn. B2/): P. r-:
E.l!1:!l'.
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8668.
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Materialforvalter: Civilingenior J. ~ormon· Hansen, Hærens
Vlibenarscnal, .:\mager boulcvard 8. S. Telf. C. 16140 (kl.
11}-16).

~tud. mUl--!,

Povl .\\arstal. Ronningsvej b a. NV. Telf. Toga
-1966 v,
stud. polyt. J. C. Madsen, Ved Amagerport 8, S. Telf.
Sundby 820t'i.

Kaproningsudvalget:
Læge Axel Nathiescn, Ahlmanns alle 7 1 • Hellerup. TelE.
Heil. 151.1.
•\~sllrilndnr Erik S. KicrsgaRrd, Livja:gcrgAdc 23, ø. Telt.
Obro 51.\2.
Assistent Il. Liiders Nielsen, LykkeboveJ 39, Valby. TelE
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KAPRONINGEN
I Il.lO"k hkl,t:-; Forbunds otficidlc orl-!illl finder
vi fl)l~endc. som er \".l:rd lit skrive si~ hHg oret. nllr
der tale~ k.tproning. eHl'r h\'l<ii mnn tlt:nker pit at
a:d i tra:ning til forard

. " •• •
" F or SJOV
I D, r. t. R. ... ofticit,.'lIl' orgnn

.. I{oning"s sidsh.: nummer
i forhindclsl.' med et reh,'rat nI' (kn arli~e ddegefl't ·
f()r,ullllin~ i det intcrnLltioll"l lc roforhund, foh.!t:ndc:

~hl.r,

l:1Hhidcrt.: hk, dcr indtort den hesh.'mllu:lse. at
et hold, der onskl:r at starte u<iL'nland'i :-,k <.I l h;lve
tillJ.ddse herti) . tf sit forhund. 'oja,l!ti~ SOlll vi
Iwr h.dl det i ()i.lIllTIark i 1ll.1ni.!e ur. \ \oti\'l'J'ingen
hedof \"IH, at lilan ikke nnskede. ilt hold, der tog
udenlands, sku lle bdaste i.lrran.\.!lIrerne med ud~H
tl'r, nur det taktisk "nr "for sjo,," dc tog .ll~tcd .
I h'orti! l'n~ltCndercn '\ickolls hunærkcde. at h"i~
tilt ikke var 101' sjov, man dclto~ i kaproninu, t!;.ld
han nok "ide, hV.ld ch.:t \"lH for!'"

,kg synes, at denne udtulclsc hor kendes ar manJ!e
flere. lordi den r"n'r vcd et prohlem. som cftcrhanuen
er blevet tTi1..:n~t. om ikkl' helt. So:} doS! noqct ibm!

!!runden.
Id netten, og her tænker jeg sddulgclij;l kun p;.l nma
toridrætten, idet dc.:n professionelle jo klart og tydeli!!t
tilkcndegi\'er, ..tt den er forrctnin}t, lur i tidens lob faet
ct ~;.I 1l1,"or1i~t tilsnit, og dette f..!n:~ldcr for s~lvd dens
udo,'cn.' som for ledere og publikum, ;-lt miln helt lur
J.!lemt. at dens ,,<csl'ntli!-!stc Yfcsen skal "ære le~l'n . ..
eller "sJo\'d", lkn skal være den ..llispredclsc. sOIn de
lunue li"svilk~l.r trænger så inderligt til. den skal \'rure
af ... lapninJ;!en o"\'(.'npa dag-cns arhcjdl', den skuL være
hrohyt,U!l'rCn til JI1cllemfolkcJia torstaclse. Inen den mil
nldrig lIdvilde til at hliv\.' en ,.kril! prl kniven".
\ \ e}!t.: I kllnnl' sk rh'cs Olll hele dettl' problem, men jell
vil nojl',s tTIl'd at ladt' ovennævntt.' udtalelse tale for .si!!
seh', o~ i stedet slutte med en lille oplevelse, som siger
ml'j.!l't mere end mange ord: i 1946 blev min kluh in"\'itl'rct til at startt.: .... cu en international kaproning i Ilamhorg, arrangefet af og for de alliereue sollhtter. Vi var
uhc~kednc nok til at .. Iohe med ... oh·tojct" i de lob. hvor

Yi startede. "cu den efterfølgende sammenkomst med

b tænker. Hl hi.1I1 netop V,lf vendt hjem fra km
kamp pa liv og dodo sa lar denne uuctalclsc netop
den betydning. som jeg sa gerne har villet I rt:ITI til med
Tllan sa

vore konkurrenter sad jeg salnmcn med en ctlJ1cbk
Jllurinclæqc. der lige "ar vendt hjem fra the far cast.
og som bl. a. hayde startet to gange pa Camhridgcotteren tor krigen; y j havde det \"æl(li~t tornojcliJ,!t, ()~
i samtalen, Inh mlbrod han pludseligt: "ih. hmr tik vi
klo i dag, men hvor har jc~ moret mi~!!!!" ... og nnr

ur~

dc..'nnt.' lille artikel.

Torben

Ro~enstand.

t..;.obcnhovn ... Roklub.
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Årskon tioge nt lor DSR's Skiseklion er 5 kr. Reg nskabsår 1/10-30/9.
Postko nto 68344. DSR's Skisektion, Robe rt Ch ristia nsen. Abel Cat hrin esga de 6. 3. -

Stubaital -

titztal

Er det Ilud\cndigt :H bcskri\'c sd..tiunens re j:....: til hnjJ.lpernt·
endnu en gong? Er der nogen af medlemmerne. som
ikke strax meJ novembernummeret blev klar over, al her er
endelig noget helt ud over det 31mindelige. noget helt ril!tillfr
14 ollge plus pusken i :;01 og to meter pulversnI!, med baser
pa ca. 2100 m. o. h., midt i vidtstmkte gletschcromr:ider of.!
med tinder ur. til 3500 m o. h. til alle sider
inden for en
dags ru:kkevi< del En form for dobbelt tur, der kombinerer den
rendyrkede skisport fnl en enkel bjerghytte med det muntre
liv omkring ct mere internationalt præget skisportssted
oJ!
ind imellem en spændende bjcrgovcrgll1lg fm Stublll til Otztltl
Ogsa for de mindre forvuvne passer turen. idet kufferterne o~
.,k uffertturisternc" korer med bus rundt bjergene, i ..,tedet lor
at forcere p"s~ene.
Atrejsc t ra Knbenhavn torsdag den 8/3 med so\evogn of!
bus til .l\.custitt. Pil ski til Frnnz Sen n Hlitte og senere videre
via .\Ipdner Ferner, ' Vildgrlttsehartc \3 157 m. o. h.), Sehllrzcn
bcrgfcrner til Ambergcrhuttc (eventue t oyernlltnin~!) oJ! ende·
lil! til I lochs() lden i Ot~tul. Hjemrejse med bus ol! s()\"e\"o~n,
..Inkolll!lt til KubenhlIvIl mandag den 26/3 om lIftenen.
Turen bli n.: r, SOm de tidlj~erc vi har været pil, fri lor en~
11\ er smug :.If Hsclskllbsrejse'·. Et minimum af direktiver, oJ!
hver enkelt handler under ansvar til bed:;te for helheden.
Ilur m.1Il det nudvendige udstyr (sektionen kan c\"entuelt \"ære
hchja:lpclig i Sil henseende) er der ingcn grund til :It holde
si,:!: tilbnj!e.
Det bli\"er en tur, deltagcrne \"iI minde!'t længe.
Rejse og ophold er ka lkuleret billil!st muligt. nemlJt! til .~5
kroner for de 19 dage. lied er medrel!nct den nye afgilt pu
rejsevaluto.
Tilmeldelse til Je3per I h'cn, Blidah P.uk 26. I Jellerup.
Depositum. kroner 100. skal være indbetalt inden dc:n 15.
decemher (afmeldelse s\!ncrc end den 1/2 1951 Illedf"rer fortubelse tlf 50 kr.). Rcstbel{)bet, kr, 445. skil I indbet:tlcs senest
I. februor.
Vi k'lIl kun Ht,;rc 25 t1elt'll!ere.
I

m~rt3

Kan det undre nogen,
at den nye km;!>erer er emsig i hvervet? Er det ikke kun
beundrin~sværd i gt'? Oi!
muli~r? Sti han ikke

bor vi ikke lette hum arhejdet 111(:\t
b lh'er skræmt alt for hurtigt!
Sektionens trivsel er nu engang - ligesom rokluhbens
afha-ng.ig af nt midlerne går regelmæssigt ind. Driften koster
penge, og vi skal bruge dem nu . Send derfor. plense, de
skallede .i kr. årskontinucntet bclobcr siJ! til, til Rnh\!rt
ChristiAnsen snarest. Adresse ovenfor. T;lk l

Går de hver sin vej??

'\.

Iler skod liJ.!c nævnes, Ilt l)!')R's likisektion
nckkc af dl' gamle k"benha\"nske klubber.
oprctholdebe af det gamlc, forhold - med
enkling itf administrationen .."en strnmmen
anden vej.

sel,', ligesom en
er stemt for en
en onskelig forsynes ut g:\ den

Siden sidst
Den 5. november \'lIr Rold skil\" skucplads for urets dan·
i orientering, ,,\'ordjydcrnc .\ksel herscn
oJ! Huns Thugcrscll stod for banen, som vur ~lInske udmærkct.
Om det udenoms nrranJtcmcnt foler man :si~ fristet til at siJ!c.
nt llrrtlngnrernc havde blæst det hele op i en unaturlig mule·
stok. su krafti~t, at det var ved at vokse dem selv oyer hovedet - og de tog sig selv forflcrdeliJ! hnjtideligt. Denne overorganiseren voldte en del smllkvuler og hindredc at Ic)herne
bdnndt siU helt så godr. som de ellers kunne.
Sch'c lobsdugen begyndte med stuHegll, men klarerdc efterhånden op: tempera t urel1 vur idcel. ug man undrer sig over
at der klin viCre stemning for at rykke mesterskaberne til
medio oktober. Bedre orientcrin~sidr:ct end den, tier ydedes
den 5. novembel" i iir, skul man ledc Ill,mJ!e cfter.
Dc gode pnl:!>httioner matte dcs,·ærrc hovedsagelig !'tJ...ri\'c!ot
ru de ilndre klubbers kappe. Thorkild L,lursen fra Frederiks
her/.! Idræts-Forening hlev indi\"iduel mester, og holdet gik
ngslt til hans forening. J)SR deltug med 6 mnnd (st.ukest
'IOITIeldende klub). men gjorde en durlig figur. hvad nu end
/.!rundel1 k:.ln have '·'l·ret. L"hc1det var ude, dels i form uf
stnrtnumre. dels undcr selve arbejdet i terrænet. Vor kondition var ellerb fin, uJ! den .Iktudle foderstand superb - efter
prima bespisning hos .Juul Kristensen i Alborjl uftencn fur.
Valln .'\nller. Erik Jurgcnsen og Svend '\ielsen blev nr 2l
25 Oll 27. mens vi tre lindre gled ud i Illurket. Som hold blev
dc trc na:\"Iltc nr..i
Better luck nexr time
vi hnr trods alt haft stor konkur·
renecmx!.si~ frcm!!ttTlg i ur
~tar su stærkt '.Olll nogen anden
klub
og k'lIl med sindsrn se 1951 imnde.
Ved kred~mestcr:;kaberne I IlntoricnterillU den 11·11 I Teglsrrup heJ.!1l bic v S\'C'nd Nielsen nr. 7 i HA Ol! Schliumhurg
I!jo rde en pæn in dsilts i I IB,
Kobenhl.l\"llskredsclls cfterurskst den 17/11 blev en hyggeli);! ":llllmenkom"t med en imponerende præmicrc(!n. Det dryppedl' of!sa p:! os
nlttrksmc~terskttber

Den danske skiuge
afholdes i l;,behurn i "stri~. Stedet li~l!cr 1050 m. ti. h. (under
Ira:f.!n\.'nscn) 011 de la:n/.!cTl' ture nar Irem til toppe omkring
dc j(}()f) meter. \led afrejse 1m fo.:llhcnht!\"1l den 12. dccl'mhcr
Oj.! hJcmkom!.t 4. januar (14 tl:l~e) med suvevogn koster turen
·4.i(1 kr. \\etl afrejse 2.i. decemher (II dage. 7
stedet) 400 kr,
(excl. \":llutoafgift). Anmeldelse til Jf.:sper l- "\."en, FiE hRl12.

Il.!

O;tIlsk urienteringsidrlet blev I 194-2 ta~l't under det dU\"ll·
rende D.lnsk Skiforbunds "inger. Den \"oksedt, si):l: stærk. ble\"
IiJlebercttis!ct med skisporten, o~ nA"\·net Icndrcdes til Dansk
Ski- og Orientl'rings Forbund. ."'cd de senere ar.., snel11:IOUl'i
hlc\· det sumtidiJ! ..,\·ærere og: sværere tor dl' rl'nc ~kikluhhcr
l<lndet over at ho lde interessen \'cd Iil-!e. Intc:t under derfor,
at de Irumge ren C orienterin~skl u bbcr, som er skudt op snllrt
sagt al1e vegne, er begyndt at rure pu sij.l,
bef.!yndt ut
snakke om at villt.: .sta PI\ egne ben. -'lere m:trkcJif.!t synes
det, at del" ogs:l Ira skisportens side hæ\'er 'iij.l r',ster for
adskille lse. Faktum er. ut DSOF's rcpra.:scntllntskllh i deet'm
ber stillc~ UHr fur tur:;lag om atlskillclst·
og nt vi derfor
fru nyt1ir muli).!\'is tilhorcr et cller to nye forbund. Tiden vil
,·iSl· dt:!
0i! tilhtlTsformcn vil ogsu til den tid \"{l're kiR r
. \nsntrsh:nende redoktor: 1 r.

V.

BADSTUEN
er aben hver lordal.! fr;1 kl. )5 (undt ..H. ug .111. decl·mber).
BIIdet er l.!ratis! !
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