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J anledlllllg af drsskiftet bringer Jeg klubb ens l)1o.!dlemmcr og alle. som I ards føb h.u haft
beroring med DSR, min bedste tak for den svundne sæson og habet om et godt og lykkebringende
ar for Dem .,fle.

Jeg skal ik ke her komme ind på en længere redegørelse fo r arets forløb i klubben En s,ldaT!
hører hienunc I årbogen. som for øjeblikket er i arbejde, og som vi hflbcr. medlemmerne hilr i hænde
inden generalforsamlingen .
Dog skaf jeg lIge t række de slorste limer op for klubbens .lrbc/de I 1951 · Pa kapronmgens
omrade kom VI til al ligge plCllf. Alle strømpile synes /lU <1f vise, af vi er pa vej op af den bolgedal, hvori vi .11t for længe IMf opllOldt os. Forh,1bentlig v/I mange nye kaproere strømme til træ·
ningstimerne, som allerede er begyndt (se mde I bladet), således at VI alter kil n Indtage den position
p,i banerne. som vi bor.
Derimod er motIonsroningen g.ict bekl.lgcligt tilbage. Statistikken viser
nedgang for næsten alle bJdtypers vedkommende. Det er trist at se, at s.l gode muligheder. som DSR
k,m byde sine medlemmer for dl J.i en ,llsid/g og interessant motion . i den grad negligeres_
wngtursroningen viser samme resultater som I /ior. Det er Rodt. <li de r er kræfter I g.mg for ilt
bringe de n ne udmærkede form for frrluftslrv ud til videre kredse end del ret begrænsede ant,l l
medlemmer, som I årenes lob har nydt dens gl.1.!der. - Sluttelig vil jeg opfordre samtlige medlem·
mer til! vinterens løb at holde kondItionen ved li1!c ved hjælp af de fo rskellige sportsgrene, klub ·
ben d.1 nner rammen om / den mørke tid.
M.lfte de, som I 1952 virker for at fremme klubben .~ Interesser, h.lVe held IrI dt skabe en
bedre sæson end den. som svandt
GUDMUND SCHA CK

Læs inde i bladet om et sommerarrangement m.m.
•

.
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MORBÆRTRÆERNES ø

ØSTERSØENS PERLE

Til d~nne bile vidunderligt: plei pi'! Danmarkskortet
arr;mgerer klubbt'n I hOJsæsonen 1952 en fæll~limg:tur
øen rundt.

T uren vil foregå under ledelse af N Stnege/. tidligere
rochef i Rønne roklub og som følge deraf velkendt med
alle øens sevæ rdigheder såvelsom det vanskdige farvand
rundt om denne.
Turen er tænkt dels som en praktisk instruktion og
begynderfærd for de mange, der gerM vil have det bil
stempel .. langtursroer" . men som har svært ved at komme I gang hermed. og sidst men ikh mmdst, som en
DS R-fællestur, hvor man hygger SI!; I gode kammeraters
lag. og hvor sammenholdet og klub~nden bliver '!tyrket.
Tidspunktet for turen er fastlagt som folger

Langturarochefen meddeler!
Det er et kendt og sørgeligt faktum. at olntallet af
langtu re stadig er dalende. I 1951 har vi naet bunden ,
idet vi skal helt tilbage til 1929 for <lI fmde en sæson,
hvor statistikken V,lr lige sl langt nede.
Skal langlursronmgen da helt ga I stå?
Det ske sent I Langtursroningen er et omr1de, hvor
DSR hidtil har ligget et godt stykke til luvart af landets øvrige klubber. Det er fra OSR, at pionererne er
kommet, mændene som beviste, at hvad andre troede
var galmandsværk, kunne lade sig gore, og som derved
har skabt respekt og hæder om DSR's navn .
Er der da lOgen til .11 tage arven op? Vil Ikke andre
.. fore den bU stander videre ul fremmede kyster"?
Jo, der er nok af unge medlemmer, der gerne vil ud.
fejlen er bare, ,lt de ikke kan komme det. Vi har i den
svundne sæson afholdt langturskursus m. v., men vi k,ln
desværre ikke gore en m,lnd tillangtursroer, endSige
-styrmand, ved hjælp af foredrag, kursus og lign.
Derfor beder jeg, alle I gamle rotter, som i år .. kai
ud igen. for det skal I jo. I kan simpelthen ikke lade
være. giv de unge en chaDce til at komme med Forn y
Jert gamle Sjak. hvor I kender hm andens dårlige Vittigheder og uvaner. med et par unge medlemmer og tag

...

~n"n
CROME & GOLOSCHMIOT
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Afgang (roere + b.ltode) fra Havnegade freda~ den

4 7 1952.
Hjemkomst lørdag den 12!7 om morgenen
Prisen for deltagelse kan ikke afgøres endnu, det afhænger af hvor mange , der melder sig, men det bliver
Ikke store summer, det kommer til <lt dreje sig om,
Sidste frist for mdtegnmg til turen, hvilket sk<ll ske
til langtursrochefen, er den 14 1952.
Lad nu ikke denne lejlighed gl Eu Jer! Det Volr
meningen, .. I det ikke bolte skulle være en rotur. men
en rofærd
Lad os Vise, at vi kan, n.!lr VI vil I
L, Plil/a -Iodsen

af sted l 2 bade. Det har ogd sin charme. I gor da noget
for klubben, og l medvirker ul. at der står andre parat
til at fore de traditioner. , har skabt. videre. lOden I seh
glr i land for good.
Efter de- magre år kommer de fede. Lad os gore en
kraftanstrengelse for. at 1952 kan blive en langturs-sæson .
de.r vil gå ry af. Klubben lægger for med fællesturen
til Bornholm. og vi håber 51. at I andre slutter op. ~
Meddel mig I god tid. hvornår I vil på langtur. og hvor·
mange unge, l kan have med.
Lad os gOfe, hvad vi kan, for at Ingen greenhorn. som
vil på langtur. skal gå forgæves!
Aage B.-mR.
Carl I..lIngu'-eJ I~ ~
\'A 2i7\_

g'<et>ahtionen ønsker annoncørerne et

g læ beligt nytår!

~<Iubbens
rotej
U, h.,.

•
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.

--- - ---------------

Silkegade Il • nr. 3082

Til instruktion.intere.serede!
Vi har tidligere her I spalterne bragt en omtale af de
mstruktorkurser, som D. F. f R snart i en lang drrække
hvert forår har aEholdt , og h\'or vort udmærkede hus
tf stillet til rådighed .
Det er nu atter tiden td at melde Sig, hVIS man er
mteressuet I at gå ind I arhejdet som roinstruktor p,i en
sadan måde, at både kaninerne og man selv Ur det mest
mulige ud af undervisningen .
Nedenfor bringer vi en oversigt over de kurser, som
VII blive afholdt i år, og vi håber, at der vil komme til·
slutning også fra vore medlemmer. Det "il være godt ,
hvis ogs.\. DSR kan være repræsenteret, og deltaJ.;erne
kan have megen glæde al at træffe provInsroere under
det otte dages fornojelige ophold på kursus.

DeT vil i foråret 1952 blive afholdt følgende Instruktor
og trænerkurser i Danske Studenters Roklub '

Instruktørkurser '
/\. fra 93 til 16.3 for ca . 28 herrer.
B.
16/J
n /J
28
c.
n .J
JO,J
28 damer
D.
JO/J
614
28
Oj:! evt. herrer

.

TrænerkurSIIS :

E. fra 6 . . .. til 13/4 for ca. 16 herrer og S damer.
Omkring 15. februar vil klubben modtage meddelelse
om, hVilke ansogere der tf optaget pa de respektive
kurser.
Samtlige kur~e r afholdes I Oanskt, Stud('nters Roklubs
bldehus, hvor deltagerne mdkvartere., og forplejes uden
udgift for klubben (deltagerne).

For ,,!le kursen, vedkommende gælder det, at den
forste dato er henrejsedag og den <;idste hjemrejsedag
(om morgenen fra København).
For trænerkursus'ets (E.s) vedkommende vil deltagerne
dog kunne regne med, at hjemrejsen kan forega den
sidste undervisnmgsdag om aftenen (den 12/4).
Ledelsen af inslruktørkurserne er overdraget fo rret.
nlngsfører S. N. Ileilbo, medens trænerkursus ledes af
In~eniør Sigfred Sørensen.
Interesserede bedes give tilsagn hurtigst muhgt, idet
klubben skal have Indsendt tilmeldelse til D. f . f. R.
Inden I. februar. Deltagernes ulmelding skoll ske gen ·
nem klubben.

KAPRONINGEN
,\facon
-Stockholm o. $ . v .
Det er el spørgsmal om det mestbetydende
om
.. elv!
Om blodfarvestofsvægt
AJtsa velvære.
Og endell~ konkurrenet'evne og kammeratskab.

Erik Kie ... gaard
livlægergode 23 • Øbro 5152

dl~

IIvordan skal VIdenskab I dag få de studerende ul at
Ind"e det pOSlllve for deres eget kod o~ blod, der ligger
I I:.:. I times bevægelse i frisk tuft .
Oet skal Indrømmes, at presse og radiO, ugeblade og
institutioner skriger og kalder med allehande krav,
Men hvormeget af det er s undt. positivtgivende? Og
..porger man sig selv er det godt , POSitiVt nyttigt ? Nej ,
.. amænd gor man ej. Man driver med strommen I sin
egen ugidelige lille bad!
TI I<;kuermentaliteten breder sIg .
Biografen, radioen, fjernsyn , fodboldkampe , pigen,
tobakken , nydelsernes række lager ens tid . "\en fra det
20endc år blIver ens væv "torre , og forkalkningen og
fedldrgeneration begynder, og den vidende må kunne
Indse , at kroppen kan Ikke være klar til dagens stress,
uden ilten Indåndes og blodet s.l!ttes I SVing og musk ·
lerne eves legemligt og sjæleligt. Overanstrengelser kan
kun overkommes, ved at man er fYSIologisk opovet til fuld
funktion .
Ro liline h"er dag , og træn dig langsomt og fornuftigt
op. Ilusk ogs.i det uJ.!"entlige finske bad I OSR.

Danske Studenters Roklubs Baadeværft
A. Bechm.,nn Chrislensen
Ryvang 49a

Privat: R yvang 6406

•

Du ~Idcr ikke, du har Ikke tid. Du er for gammel.
Du skal ud til dm tante. Al denne snak! Der kun 1.(ar
ud over "dig" 1 Den for dig vigtigste person I hele
verden!
Del bedste er at ga ind for kaproning med faste hold
og tider og klubbens trænere. så du ror sundt og regel ~
mæssigt.
Vi begynder nu med de unge og nye: Tlrsd,1f.:' 16--18
og lordag 14-17 i bassin og finsk bad .
Krause, Kiersgaard og Mathiesen er der, og der er
opvarmet, ikke koldt og klamt.
At roningen rigtigt udfort, uden overanstren~elser,
med bevidst opbygning af legemets funktioner til topkondition, kan fore til kammeratskab og rejser, til at
prøve kræfterne og ha'o'e glæderne ved kampens spæn ding og af og til sejre, kan du o\'crbcvise dig om. ved
at mode op og daglig indøve og forbedre din egen
lille fahriksindretning, så dens kapacitet passer for det
krav, verden af i dag har til manden, der vil frem.
I - 2 - 4 - 8, der har samme interesser og fag og
fritid, kan mode samlet og nyde godt af vor r.lmme
(klub, både, trænere, fagfolk) .
)\'\od op!
1\.aproningssektionen

Besty ..elseslisten
Form;md: Grosserer Gudmund Sehaek, ShdlhuSd, Kampmannsgade 2, V. TelE. C. 6644. - Matcrialforvaller: Civilingeniar J. Norman·Hansen, Hærens Våbenarsenal. Amagcrboule....Hd 8. S. Telt C. 16140 (kl. 10--16). - Kasserer: Fabrikant
Bjorn Moller, Bredgade 47 4 • K. TelE. Byen 8363. - Sekretær:
O ... eussistent. cand. polit. Eivind Sie ...erts, Dr. Abildgaards Allt
9 I. V. Telf. Nora 1869 x (10--16; C. 608). - Rochefer: stud.
Jur. Aage Bang, Carl Langesvej 18 3 , Valby, Telf. VA 247~. civ.ing. M. Drost I...lf~tn.

Formand for kapronmgludvalget: Læge Axel Mathiese.n, Ahlmanns Alle 7. Hellerup. TelE. HE 1515. - Assistent H. Lilders
Nie.ls('n, Lykkcbo ...ej 39, Valby. Telf. VA 3055. - Jorgen Krause,
Skjoldagervej 28. TeJf. CE 4762. Politig.lrden: C. 1448, lok. 405.
- P"lIe Bruun, Teglglrds...ej oH. Telt OR -Hl64, 8,JO--I6,30:
C. 95Jl. - Poul E. Jakobsen, Bikuben. 0sterbrogadc 23. reJf
C. 2406.
Inspektor: Korpsofficiant C. A. Sjelle, Njalsgade
rejf .

SV 806.

]S~,

S

Kootorei.
[ vint('rmal1cdcnlc er kontoret lukket . .·\lIt· hen\'('ndclscr
til klubben bede:. tIerfur FOfetugct skriftligt .
PoslLldrcss('n
er uændret: StTllndnt-·lll!et. Knbellhuvll ø.

ORKENTERI N G
Arskontingent for DSR's Skisektion er 5 kr. RegnskubsAr 1/10-309.
Postkonlo 68344. DSR's Skisektion. Robert Christiansen. Ewaldsgade 8 A. N.

Godt ny tå .. !
Sektionen ønsker aUe sine medlemmer godt nyt.ir, med
håbet om mange hyggelige og spænd('nde dage i de
danske og svenske skove, i underholdende og kraftgivende træning og konkurrence p.:i orienteringsbanerne.
Og vi har vel ogs! lov at håbe pa, at i hvert f.lld nogle
af os får godt glid under skiene og hoj sol over de sne,
klædte vidder, maske herhjemme. i hvert fald i f\.'orge ,
Sverige eller Ostrig.

I decembe ..
blev det kun til en enkelt vandretur, til gengæld en ,lf
de gode. Den \'ar i det mindste begunstiget af herll~t,
klart vintervejr; vi startede under de sid'ite draber af
morgen regn , og endte 4 timer senere, d.l skyernes sluse!'
åbnedes igen. Tokkekob hegn. Karlebo og Store Dyre ·
have var lige så veloplagte som VI .

Vandreturen

Januar - februar

januar bliver søndag den 20., med start fra Lyngby
Kom kJ. 10.10 - og sog efter Erik Jorgensen,
han star pa fortont o\'erfor stationen, og han plstår o'It
han hM fundet en sp'l'ndende rutc·v,uiation i Jet dejlige
terræn rundt Frederiksdal og Fute,oen
I

Om snCl'n skulle falde i tilstrækk.elig lIlængde, ';1 l't
vi der "ttaks med hyggelige dagsture og korte .1ftcnlure.
Ring og få besked hos styrelsen. Og den anden søndag
med sne .1fholdes langrendskonkurrencer undl'r Kobl'n
havnskredsen. under forudsætntng af .11 sneen har ligget
fra den foregaende torsdag. I lvis man et mteresseret I
at blive holdt å jour med dette arrangement, er det bl'dst
allerede nu at give besked til Erik jørgenSl'n

Ski ..ejsen til No .. ge
Dallebu kalder den 8.- ]4,

rede nu at træffe beslutnlOil om skirejsen td Danebu.
Ligesom alle andre fjellstuer har Danebu stor sognlng
og deraf følg('nde vanskeligheder ved at skaffe plads.
Sektionen har sikret sig et antal pladser, og Vagn .~\ollcr
stdr for arrangementet i uden fra S. -24. marts. Han
..kai megl't snart !-tive definitiv besked, og bl'der dtrfor
om. at alle Interesserede snarest melder sig. Rmg til
VA 3122
Inden den 8. januar.
Her er rejseplanerne: Skib fra København (LarseT1~
Plads) den .s. marts kl. 16 ul Oslo med direkte forbi.n delse til Danehu. der ligger I Valdres ovenfor Aurdal.
Ankomst sondag k!. 15. Værelserne er med 2 eller 4
senge. Ophold i fjellet i 14 dage. - Iljemrejse tiltrædes
sondag den 23. marts . .,iI man er I Kobenhavn mandag
den 24. marts kJ. 8,00. - Prisen er 350 kr.
Denne rejse kan trygt anbefales! Tidsrummet er godt
og stedet v(']cj.!net

m.1rt .~ ,

Selvom gader og skove I daf.: ligger sortl' I den d,lnske
vinter, ja. maske netop derfor. er der god grund til alle·

~tatlon.

DSR's ski sektions sty relse :
E r I k I o r g e n 'c n, K\'a.'dcvej 22, Lyngby. form .mJ, Fr,d.!1 H M,

Vag n j\\ 1111 e r. Engdraget 51. Vulby. nlCstformllnd VA 3122.
R o b. C h r I ' t I ol n ~ c n Ew.lld~gade S A , N., ka s~ercl
S\' cnJ Nielsen. Rud. Rerghsgude 60 O. RY 6019.
J" r g e n S e I s i n I!. !-.:IlMonicul1c 19, VOIIIIIse. DA 43Hl u
Jesper lIven. Bliduhp:irk 26. Hellerup. red. HE 6862 .

•

.\n.,\'.!r:.h . for .DSR" H. 1\1. Moller, AhlefeldtsBade 18 A, K. C. .':1668.
• Orientering- : Jesper Hven, BlicLthpark 26, Hellerup. ilE 6%1.
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Ordinær generalforsamling
afholdes i klubhuset

fredag den 29. februar 1952 kl. 20,00

DAGSORDEN

(

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Aflæggelse af beretnmg.
foreJæggelsc af regnskab til godkendelse.
Valg af formand.
Valg af kaproningsudvalgcIs formand.
Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 medlemmer til kaproningsudvalgct.
Valg af 2 revisorer.
Valg af repræsentanter til Dansk Forenmg for Ro!.port.
Bestyrelsens medlemmer er fodte repræsentanter.
9) Særlige forslag.
IO) Eventuelt.
Forslag til generalrorsamlmgen skal være bestyrelsen
samlmgen

I

hænde .. enest IO dage

fOf

generalfor-

Regnskabet er fremlagt ul eftersyn på kassereren.'> kontor i henhold ul loven.

l3estyrelsens forslag til bestyrdse i den kommende ~æ~on
Formand: Gudmund Schack.
Formand for kaproningsudv.alget : Axel "bth.esen
Ovrige bestyrelsco;medlemmer: Biorn Møller , E. Sieverts, I Normann-I lansen, Aage Bang, M.
Drost Larsen OJ:: l\' O. II. Strigel.
De'iudcn ;\gter bestyrelsen at supplere sig med B. Boescn _
Medlemmer .. f kaproningsudvalget: Jorgen Kriluse o~ Poul etik Jacobsen
Revisorer : Errk f-Io1.1nJ,lnn og Ove Petersen.
Angående punkt 9 .. e mde i bladet.

bekendtskab med disse to skrifter, anbdales herved ilt
rette henvendelse til for "RON ING"s vedkommende
Dansk forening for Rosporfs sekretariat, Vester Voldgade 91. V., Byen 7890, og Eor "O. ,\\,"5 vedkommende
Dansk Idræts-Forbund, Ves ler Voldgade II, V., Byen
8702.

Husk nu DIF's propagandaaften
En time i radioen lørdag den 9. februar

r

Propagandaudvalgel er l disse dage ved at lægge
sidste hlnd pl Eorberedelserne tIl Dansk Idræts·
Forbunds propagandaaften, DIP ftlr en time i
radioen lørdag den 9. Eebruar i en sol god udsen
ddsestid som mellem kI. 20 og 21.
Progr.,mmet vil både omfatte lødig o~ Eornojeltg
und erholdning. Lvtterne "il hore digteren l-I.1IlS
Hartvig Seedorff-Pedersens nye idrætssang, fr"
lederne Af de olympiske lege I Solvei Oslo som
I-Ielsmgfors kommer friske hilsener, og det berømte
fægter-ægtep.tr Ellen og Ivan DSller vil Eortælle
om et liv I Idrætten.
Endvidere kan vi fortælle, at fhv. Justitsm inister
K. K. Stclncke har lovet a t komme med JdrætstegnestIfter", at ...1\,1,'1 .. den Gyldenblonde" rra
"Politiken" som "Jonas" fra "Socialdemokraten"
causerer om deres oplevelser på idrætspladserne,
og at landsholdspillerne fra Københavns Boldklub,
Arhus Gymnastik.Forening, Odense Boldklub og
Koge Boldklub deltager i en ~ItVl!'m·v~d-hvadM
konkurrence. Der bliver ogS.1 musik og sang, o~
vi gentager vor opfordnng om at lade udsendelsen
stå i forbmdelse med en klubaften, Dansk IdrætsForbund hM sørget for programmet i den fOr!ife
time.
(Fra D~nsk Idræts-Forbunds ~Offide lJ c
Meddelelser-s januarnummcr 1952.)

Medlemsforhold i DSR
Udmeldle. 360: II. A. Brondsted. 1113; C hr. Gram·
I lansen. Passi,,: II A Lmdahl. 1362: Niels Jorg~n Thom·
sen. Passiv: Steen Torkild Olsen. Passiv: Jorgen Rønborg
M.lI::.ke. 1296: l-Ians f. Boserup. Passiv: ErIk J'\J!hng
Nielsen. Passiv : Bendt S.:hIOldt. 596: Ib Chrisltansen.
1407: Preben Junget Rohling. Passi\': Franz I Iellberg.
1017· S. R. I 101m. Passiv ; II. Lindstrom. 145· Poul Hel,"
ring. III: A. lI okk·Christiansen. 1243: lIans Marcus·
~\oller.
1335· Verner Tinnmg. PassIv: Ov~ j\1adsen,
Passiv: Jacob Nissen P~tersen . 839: Niels Chr. Jensen
Mollc r. 1041 : Poul Riehn. 860: Carl Rasbak. Passiv:
Il elge I laugaard. lii S: Morten Lange. 1031· Mogens
Eiken. Passiv: Preben Birger Nielsen. 1231 : ,-\rnt Ilovmand. 1267: Edgar Jarl Hansen. 734· Tobias Tobiasen.
Pa<;;Slv: P. Kirkegaard.
Ol'erg.iel fra .1ktiv III passiv. 817: J\\ogens Gotfred
lIammeris. 499 : Flemming Moller. nSI: Lars B. Peter·
sen 293: hnd Pou<;;aing. 161 : Sven Bjerr~. JOb 1L G.
Vandall Nielsen. 1283: Erik Oppenhejm.

KAPRONiNGEN
(

Ilvis du tror, at klubhuset ligger dødt og toml hen her
l midvinteruden, sa tror du fejl. Hver tirsdag fra kI. 16,'50
og hver lørdag fra kI. 13,30 udfolder der s ig et livl Igt og
energifyldt Jolkeliv M i det lille omklædnmgsrum og det
tilstodende robassin. El stadig stigende Antal af klub·
bens medlemmer har opdaget, at man her kan forene det
nytlIge med det behagelige. ,\lange OIf kaproerne fra
.. idste sommer og en del nye .. emner M er her allerede I
fuld sving med at få konditionen byggrt op. Kommer
du forbi pJ de anforte tider, vil du ogsa kunne se for
skellige fanta~lfuldt p.1klædte indIvider dukke ud frOl
klubhuset og j et klædeligt luntetrav begive sig over pol
"promenaden", hvor de til forundrIOg for de kulde·
gysende ~spatl ..e rl'nde", .. spæner" frem og tilbage under
træerne. Jo, der tages fal. FEter trænmgen sidder og lig.
ger man hyggeligt inde i den pragtfuldt VMme bad .. tue
og sludrer om Ildligere oplevelser pol kapronmgsbanerne
m. v., medens m. m sveder al dlrligdom og evt. omhed ud
af lemmerne og musklerne. Sluttelig et forfrl~kende
koldt brusebad. og man lager hjem, veltilpas og med
fornemme lsen af, at man har fået nye kræfter og ny
energi ogsa til 'iit dagl ige arbejde. Ilar man forsl prøvet
det. kan man faktisk ikke undvære del

Ben}'1 leJliglu~den ul at få lært en Virkelig ordentlig,
teknisk korrekt ronin}.:. Jeg kan love, at enhver VII få
meget mere glæde af s in daglige malionsroning, nar han
har la'rt .tt ro rigtigt oj.: har pruvet, hvad det vil "lgt', at
ro pol el hold med den rigtige rytme og den riglIge ud·
nyttelse .tf .111e kroppens muskler. Selvom man ikke
ender ..om europamester (eller lidt mindre), d har man
reSlen OIf ">10 roe rtId glæde af det, m,m har lærl , og det
er slet ikke for tidbgl ,li begynde at tænke pOl. .. in form,
.. elv om man maske Ikke agter at dyrke andet end
motIonsronIng.
Klubben skulle gerne I ar foruden seniorerne o): lUll!'
orerne kunne modt' op med en begynderotter og evt. en
begvnderfirer. der kan fortsætte de traditioner, "011\ vi
med Barry~ storartede IJ1struktion har skabt i denne
klas'ie i de s idste år. De fleste ,lf \·ore begyndere fra
eftetaret er allerede I fuld gang, men \'1 mangler endnu
et par fri .. ke, Ikke for .;må fyre. der \'il gi\·e .;ig sel"
den oph:vclse ,lt træne cn sommer iJ;:enneln ,>ammen med
J;:ode kammerater, lære roningens teknik, som kun Barry
kan lære dem det, og fole kræfterne og livsmodet "okse
med den s t.tdig forbedrede torm Som kaproer opdager

man forst rigtigt, hvorfor der ligger så megen sandhed
gemt i det gamle slogan om, .. cen gang roer, altid roer",
Og så vil jeg ogS.l gerne benytte lejligheden til al retle
en opfordring til klubbens medlemmer, især de tidligere
k.,proere. Vil I være med til at hjælpe jeres klub i den
kommende sæson ved at go re en god indsats pa kap·
ronmgsbanerne, så henvend jer til ,,1\1dthies~ eller "Rode"
elltr mIg. I ler drejer det sig Ikke om at træne eller om
at komme i o rdentlig kondition, for det er ikke i kap·
roningsb<idene, vi ønsker at se jer gore en indsats. Nt j,
det er som I) styrmænd under træningen, eller 2) som
forere af motorbåden Togo til trænmgen
og som 3)
h j æI pein stru k torer.
Af egen erfaring kan jeg sige, at en gammel kaproer
med kærlighed til sin sport ikke kan gøre sig: ~cJv en
storte glæde end den at fore "Togo", hvorfra Barry
herser med de trænende roere, at folge holdenes frem·
gang i teknik og sammenroning, ople ve at se Barry~
instruktion skabe smuktroende badehold og samtidig selv

fa mere indsigt l roningens mangfoldige problemer .• \t
folge Barrys arbejde på nærmeste hold er alene i sig sel\'
en oplevelse, og den tid, man ofrer på træningen, er
langtfra spildt. Altsa, er der nogen, dl'[ har tid, lyslog
Ikke mindst evner ("Togo" er ikke sådan dt styre), sa
vil vi med henrykkelsr hilse ham som motorbadsforer I
den kommende sommer. Der må sikkert være to, tre
medlemmer, der kan ofre et par dftener om ugen pol
denne opgave. Oet vil blive for dyrt for klubben .11 enga ·
gere en fast motorb .~ dsforer, og kan vi blive tre mand ,
er det ikke mere end to aftener pr. uge til hver og h .. er
tredje sondag fon~iddag. Det skulle da ikke være uov('rkommeligt. t IVild ~iger klubbens ungkarle?
I hab om, at vi snarest 'ier og horer en stor flok med·
lemmer melde sig, både til roningen, styringen og motor·
båd'ijobbel, kan vi love alle, at de ikke vil fortryde, al
de kom "ud a f busken".
På kaproningsudvalgets vegne

Jøk.

OIRKENTEIRLNG
Arskontingent for DSR', Skisektion er 5 kr. Regnskabsår 1/10---3019.
Poslkonto 68344, DSR·s Skisektion, Robert ChristianseD. Ewaldsgade 8 A.

Operation. Muddersøle
Såfremt den IO. februar oprinder uden dække af 'ine,
har sektionen til hensigt at modes til travetur fra Klam·
penborg station klokken 10,16 - ogd selvom solet skulle
være stivnet I frost.

Operation. Puddersne
Såfremt den IO. februar oprinder med dække af sne
(alle art ('r, Ira sjaskvåd klampende over daggammel fast·
trampet til nyfalden kridhvid) har sektIone n til hensigt
at modes med brædder under støvlerne. Mødested op·
gives på telefon Frederiksdal 5265 fredag aften den 8.
februar .
Såfremt konditionerne for operation pudder'ine skulle
indtræffe på andre datoer, vil samme telefon kunne give
de til enhver tid gældende direktiver.

Operation. Stakåndet
Under forudsætning af at den danske vinter omkring
hovedstaden mere end cen søndag viser tilstrækkeligt
snedække, vil der den anden snesondag (efter en torsdag
med skifore) blive afholdt 10 og 15 km langrend i Rudeskov. Banelægger: I-Iøeg Rasmussen. Stævneleder: Jesper
I·hen. Deltagere, så mange som muligt fra DSR's ski·
sektion . Ring Erik Jørgensen.
Orienterings-terminerne for den kommende forars·
sæson er endnu ikke fastlagt i alle detolilJer. De kommer
I martsnummt'ret.

N.

"Orientering
Skovenes Idræt~ er titlen pl en propa
gand.1 brochure, som DOF har ladet udarbejde. Den
J:lver en munter vej ledning i elementære orienterings·
problemer, og er særdeles velegnet til at kapre nye venner
for orienteringen. Vil du gøre dit til at hverve nye mose·
g-rise, så ring til Erik Jørgensen eft('r nogle exemplan"r
.lf folderen.
D.lnsk Skiforbunds blad "Ski" vil for fremtidl'n blive
til"endt samtlige medlemmer af DSR·s Ski'iektion, idet
DSF har ændret sine kontingentbetingel'ier derhen, at
hver klub kun !.kal betale 2S kr. i fast afgift om året,
og ikke som tidligere 4 kr. pr. næse. Dette har mulig.
gjort et oplag, som kan trække annoncorl'r - og alts1
billiggør bladet. Vi h1ber på Inleressdnte mdlæg.
Ilohekol hoprendet bliver den 16. marts, efter Olympiaden i Oslo. Som sædvanlig pa importeret norsk Sne.
Danmark bliver - efter fornuftig beslutning af Den
Olympiske Komite - ikke repræsenteret i ski-discipli nerne ved vmlerlegc.ne i Norge i februar. Ingen dansk
har chant.:e for at gore sig gældende.

DOF holder generalforsamling i Kvik·s lokaler, der er
opvarmet også den 17. februar .
Mærkeligt nok mangler kassereren penge i sektions·
kassen. Og det er ikke ham selv, der er løbet med dem
- for der har i lange tider ikke været nogen! Har du
betalt dine 5 kroner til sektionen efter oktober 1951?
Filers gor det nu
(nu, altdl)

OSR's skisektions styrelse.
AktIve orienterere I sektionen kan rekvirere Dansk
Orienterings-Forbunds blad "O-posten" hos Erik Jor·
gensen. Bladet udkommer sandsynligvis også i år med
et nummer for og el efter hver sæson. Det mdeholder
sa mtlige terminer og en række pr.,ktiske oplysninger,
som det er morsomt at "ære å jour med.

E r i k J o r g ~ n s c n, Kvæd~vej 22, Lyngby, formand . Fr.ual 52M.
Va I!n ,., o r I e r, Engdraget 51. Valby, næstformand. VA 3122.
Rob. Christi"ns!:'n, Ewaldsgade SA, N., kassertr.
Svend Nielsen. Rud. Berghsgade 6(J ø. RY 6019.
J Cl r g e n S e l s i n g. KasfllOieal1l: 19, VanllJse, DA 4310 u
J c li p e r H \' e n, Blidahpark 26, Hellerup, red. HE 6862.

Ahlcfeldts.8ad~ 18 A, K. C. 8668.
.Orientering": Jesper Hve.n, Blidahpark 26, Hellerup. IlE 6%2.

.\nsvarsh. for _DSR": H. M. Møller,
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GENERALFORSAMLINGEN
Som meddelt i februarnummeret afholde<; generalforsamlingen i KLUBllUSET

fredag den 29. februar 1952 kl. 20,00
Dagsordenen står

j

februarnummeret. Iler !ika! bringes de forslag, som SIden da er mdløbet

til bestyrelsen:
Ocr ankes jævnligt over, at medlemsantallet er altfoT lille og stadig faldende. fra vores færden
på læreanstalten ved vi, al mange har stor lyst til at blive medlemmer, men det månedlige kontingent
på 7 kr. afskrækker mange fra at melde sig md. ViUe det derfor ikke være pa sin plads at nedsætte
kontingentet for de studerende til f. eks. 5 kr. og kun i den tid, de studerer? Vi synes, at det er
rimeligt. at de, der okonomisk er i stand til det, bærer de storste byrder. Det vil altså sige, at § 6
skulle ændres til følgende:
,.Kontingentet er 84 kr. arlJg for aktive medlemmer og betales med 7 kr. om måneden fra den
L i den måned. , hvilken indmeldelsen finder sted. For medlemmer, som studerer, er det årlige
kontingent dog kun 60 kr. og betales med 5 kr. om måneden fra den L i den mlned. i hvilken indmeldelsen finder sted. Ved rettidig indbetaling af kontingent i manederne januar-oktober bortbIder kontingentet (for alle medlemmer) i månederne november og december. Ved rettidig indbetaling
forstås indbetaling Inden udgangen af den pågældende måned.
Ske r indmeldelse i klubben efter den I. september i en sæson, er kontingentet for tiden indtil
nærmest følgende 31. marts dog kun IO kr. Sådan Indmeldelse er ikke bindende udover sidstnævnte
dato, men finder udmeldelse ikke sted forinden, da kan den forst ske et lr efter ommeldte 31. marts.
I bådhusene skal der findes opslag om, hvor og på hvilke tider kontingentet kan indbetales.
Aktive medlemmers kontingent nedsættes til det hah'e for den tid, hvori de aftjener deres
\'ærnepl igt.
løvrigt kan bestyrelsen i særlige tilfælde bevilge bel eller delvis frHagelse for kontingentet.
Aktive medlemmer kan blive livsvarige medlemmer efter 5 års uafbrudt medlemsskab, når de
som kontingent betaler mindst 400 kr. een gang for alle.
Kontingentet for passive medlemmer er mindst IO kr. årlig. ~
Vi anmoder alle interesse rede studerende om at møde på generalforsamlingen og give ovenstående tilslutning.
458: ]. B. Jpsen.
919: G. Mourir=en

II.
Et medlem har fremsat forslag Om, at adgang~paragraffen ændres, så den kommer til at omfatte også kvinder. Tankerne frd sidste lr !dge .. altså op og ønskes på ny bragt under dfstemning.

STA

DERHEJSNI

GE

StanderheJsnmgen er fastlagt ul den 6. apnl kJ. Il.
Inden den Ild skal pontonen på vandet,
og rochcferne vil væn: medlemmerne taknemmelige, om de vil komme ned og give et lille nap med.
som de nu har gjOr! del sa mange år fo r.
POlltonudJægningen sker søndag den 30. lOUIS, og V I ,tarter kL 10. Dc. SOm kunne tænke SI':
til rodlef A.l.!:!' Bang, Valby 2i78. I lusk at tage frokost med

,lt være med, bedes ringe besked

For oJeblikkel veu rcd.lklOren Ikke om tolgende lar pl.ld\ I

årbogen
Cennem ,iTene har vor afbog ligget L Sieverts' f.l~tc hænder.
Ar efter .ir h;tr man taget det som en ~elvfolge, al arbo,!:cn.
del
var Sievt:rt~' værk. Og sikker som en Clve~l.ldsbibliOlck.ar h.H
h;tn .u efter ,lir tTomkl Siderne færdl~e. I.dt ofu:rc I ude 111
generalfol1idmlmgen l fehruar end for ~enl. 1ft U. gange, han
Ikke hu n.iet det. har det ",lud "ærtt Cl særlig værdifuldt
bidrag fr~ cn ~(;jgt arhejdendt: \krl~nt (dier måske revisor,
hvem "cd '), <;0111 h~r sinket værket de ~kæbnc~v,lngre dA~t:
Det er forstle1l~t, for h"ord.,n ,kulle man kunne ,'ente ,Ii di\\e
velvillige personer, ~t de skulle kunne pr..:ucrc dere~ uvurderlIge
em-SOlng-iltlige md\~b til en he\lemt fri" nlr de h.lt et hdt .ar
til Olt komme ud ;!of træning? S~ meget de' mere Noundring~\'.t'r.
wgt et det, .It SIC:veru trods alt som ofte\t h;!or nået ,li Fuldendt
I"bet 1 tide.
0.1 nu han, ml~undd5esværdigc. Job ~i(,bte ar f.lIdt I undertegnede medJrbejders lod, og m.ln o!l~l i.lt
l
den I l
lime - er lyet til ~mme, falder det mig md. ,li netOp arbogen~
hlblivelse gennem årene er undsluppet mdholdsfortegnel<;ernes
ellers s.\ udtommende opremsninger. IIvorfor ikke gribe Iqligheden til Jt afslore lidi om, bvorlede~ detu: StOllelige værk hliver
tiP Det er dog ogs,S en dd af klubben~ virksomhed, ~om JWn
nem tidernt' en bng række ;!oE vore Inest \"dmeriterede roere
har haft mt'rt' eller mindre periFeri~k berøring med. Om ikke
andet, s.1 ~om "atister for emsige Fotografcr, der har fOrSt,let at
afslore dem I abkens situationer. hebt d fremmedartede for
deres d.tglige dont som vd muligt, Alts"
Emnet wlrbog" sover de J l måneder Jf iltet
selv bcstyrehen
ojner det kun i uklare glimt lret i/(ennem. som en mOlnd. der
tungt \'ender ,ig I sovnl'. og gennem et halvolbent olenl.ig fOT'
nt'mmer, at daggry nærmer ..ig. Og S,l pludsehg er det hOlly,
dJg. og man sk~1 nol en masse på no tmle, for man hM f(lrpliglct sig tiloIt have både detit' og hmt færdigt III be~tl;nll ud
Og selvom moln vidste, .11 forberedelserne burde he~n·I'lIlt:~ I
november, S..lI bli,·er del januar. for m~n kommer i gan~. Ilnm
har nogel Slof";! Er Slaustikkerne gennem~rbejdCl~ Og hVAd med
billeder? Miraklet viser Sig. Nogle har v..~rel til H"m mode 0R

,.nftn ...

CROME &GOlDSCHMIDT
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lah journdlerne Igennem,
de ... ed allerede, .11 langturent'
ikke er hlnct fleTe end sidste .ir, OR .11 klubben mere og mere
bliver en ~'ullerklub. Det vidste \'1 nu alle samml.:n. men dl'
kloge hn ~Igt p:! tal hvormt'gel, Og det kræver respekt .\\'\5ke
\tar det I slalismk arhug n:..'Ste ~r. Og tn hchjerttl nZl>tformOllnd
pro"et at samle Ir.ildene,
f.ir bkli.~k !.t'·men iii at rulle, giver
dess"inl.:t 111 hUlre og \en~tre, \.1 alle de, der du\'ed nodtVungenl
omend nogel I~ng
pludselig Ur nflget p'\ hjeTlt'. \.l:lter sig
~oml, Ja do~ til ,kri"'''llulten
og ~gynder at fodt I her og tn
tWT, at del er ~n anden end den egentlige (SOllI endnu Ic\'er i
uskyldig uvidenhed derom). der skAl flette ~toffet \ammen, Sol
,·;rrket engang med tiden kan pr.lCsenteres 1 nogcnlundt' 'olm,
men hængende form.
Og S..lI en dAg br~·del> hemmcllghedtn. moln Idr al '·Ide:. h'·cm
dtt er rcdak",r, JAmen. sIger man, han holr jo ~Jtertde l(lrlængst
ugt, dl lun Ikke havd" tid denne golng. FuldkolliOlen flgllgt!
"\en det er netop, for ... t sliddet Ikke ~kal lage ah for me~CI af
hans kost!Mrt' ud, ilt m,ln for~t mdk.lder ham nu. J.1 det forsvarhge tidspunkl f~klisk er forpasset. Derved sikrn man sig.
al hiln fo ..... tyrrt\ mmdst muligt. Til gengæld gar miln ud fra.
oll .trlx>l!en hliver bedre t'nd nogen )inde. kort S..lIgt 0111 den Mlnr
klubben ,'ærdig. 1.oglkken er mdlyst'ndt og systemel pr,lkti~k
h"crt bid k~rakleristisk for D, S. R.
Altsl trækker redaktoren nu IrAdent' Sdmmt.n, finder hullerne
nellel oR lægger hovedet 1 blod for oll finde en mulighed for
.11 fylde dem ud pA bedste mlde.
Nogle uger g.ir - og bogtn bliver færdig. Forh~bentltg I Ilde.
Del h~r ,':crt! mig en glæde I lr oIt modtage \.i righoldige
bidrag {rOll ).l\·d gamle kendlDgt som nye. Sit\·ertS hu som
gammel i g.lme·et le..-erel en kendsgerning-mæut't olr<;:o,·erslgt,
Mathis h.lr flikkct kilprontngtn.~ meriter sammen, 0R Myrup
Carlsen h.lr 'ilmlllt'n mt'd Mogen~ IlamOle ri~ forevigtt ~mt.
erf.ltmgcr pol fjcrne vover. Hlut' Roy minde~ klubbt:n~ heden·
gangne !llOre mand, og Cunnu Nyhegn knytter mmdeord til
P. G. ved h.ms bortgang. Amelung kOll.sl(~r et blik IIlhOll~e over
orienteremes Ulol!tt' kilometre i cLan~ke og svensk" 5ko"e. Dcl
af~lorcs og~.1, at de tont'
og dog Sol le\'ende
t,ll for b3dkliometre og Olntal roturt' er blevet til under bolgende rog~kyer

~<lubbens
ro tøj
fl. ko.

•
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udviklet df Sieverb. H. /'>\. /'>\ . og Jorgen " 'oldsen. Og b,lIcdcrnL
kommer frd Ri,h og Bjorn "\oller. Alt i .lit netop de mgrc
dicnser, som er betingelsen for, at årbogen fra den gode. gamk
klub bli\ler. som den ~kal \lære.
Når ~j anretningen er lagt I hænderne pl vor boglr\lkker
gennem en menneskealder. hr. Iloy hos {d. Rich.ud Steenbeek.
Ja. så bliver resultillet altså - to wit - sldan, som bogen er
i år. Og skulle læseren i kommende år hore Iii dem. som arbogens fangarme omklam rer. så ved han altsl nu , hvordan han
hu oll redgere . hvi~ han er en roer af den riglIge sl.J.gs. Il.m
skal så langt (rol olt "ære ked df det tværtImod være gl"d
lige så glold som
A rb og~' rC'd.l klo r en

Idrætsmærkeprøver i gymnastik
afholdes i forbindelse med gymnastiktimen
torsdag den 27. marts kl. 19.10.

Vintergymnastikken
ophorer med udgangen af mart.s måned, således at sidste
gymnastiktnne bliver mandag den 31. marts.

"Uforstyrret læseferie"
Skal du til examen nu I sommer
kan leg .mbefale
dig et fredeligt og roligt st ed, hvortil du garanteret uden
at blive forstyrret kan henlægge din læseferie - nemlig
til Danske Studenters Roklub
her kommer næsten
aldrig et menneske. - Er \lejret godl, har du terrasserne
helt for dIg .. elv - og kan blive dejlig solbrændt samtIdig - et brusebad nu og d., Jager soldosigheden på
flugt. Er \'ejret dårligt, kan du sidde uden at forstyrres
på veranda eller i læsestue, der er endd.l ingen d('r
spi lIn billard mere. Endelig har du også mulighed for
en kort rotur. hvis du skulle fa lyst til det.
Ideen er god - jeg brugte d!:"n selv sidste år.
Kom bge efter kl. 9 (så er de enkelte morgenroere
væk) og du kan "uforstyrret" læse til ca. k\. 16, tage
en kort rotur og så tage hjem - i bevidstheden om, at
du har udnyttet klubben bedre end 99 % af de nuvæ·
rende medlemmer.
1279.

Hå ndbold
Som det efterhanden er gaet op for nogle af D. S. R.s
medlemmer. kan man ! vinterhalvaret spill e håndbold
for ikke helt at forsumpe legemligt. Vi er i Kobenh.wns
Ilandboldforbunds vmterturnermg anmeldt med L og
2. hold I B-rækken og er nu sa langt hemme I turneringen, at det kan fo rudsiges, at l. hold vil ende på
~in sædvanlige plad-!> næstsidst!
2. hold er det nnidlertid gaet noget bedre. idet holdet
placerer Sl~ som nr. 3 eller 4,
Nu kunne det .. nart være pol tide at få .. f tISk blod
på banen" j .. tedet for de efterhånden værkbrudne
.. gamle", ~om nu har kæmpet tappert for klubben gen
nem mange ~r. Vi ser gerne nye ansigter til træning
hver onsdag fr.l kl. 17- 19 i Nørre Alle.
Vordende "stjerncspillere" har lejlighed til at vise,
hvad de kan i

Roernes f-I.indbold-Mestersk.lbs- T urncring,
der afholdes Son d.lg den 9. marts j Qtto Mønsted-hallcn
I Norre Alle mcd indledende bmpe fra kl. 12. De afsluttende kampe begynder samme dag og sted kJ. 19,30.
Vi deltager med I hold i A-rækken ol! 1 hold I 2. holdsrækken.
Ve! modtl
JOII.1S.

K APIRONJINGEN
You are the m.1n I lViInt!!!
Således var tekst('n pa en engelsk hvefvnLngsplakat
under verdenskrig I. og virkningen af den var, at mangen

Erik Kier.gaard
Livjægergcde 23 . Øbro 5152

en mand. som mente Sig uegnet, nu meldte sig under
bnerne og viste si~ at være i hOJeste grad k\'alificeret.
Meningen med denne plakat er god og kunne faktisk
bruges Inden for kapronmgspropagandaen, for vort onske
er netop at forklare dig, at Du maske netop er den mand,
vi mangler, uden at du selv ved del . ,... \aske er det netop
dig, der sammen med 3 andre kan danne ('t hold, der
kan slå alt og - som Ikke at forglemme - kan f.i et kammeratskab under trænmgen og pI rejser, som vil vare
hele livet.
II vis du beslutter dig til at prøve, vil du SIkke rt ikke
fortryde, du vil træffe en nok hyggehge fyre (synes de
da selv). og du vil få en træner, som ikke mange kan
stå mal med, nemlig mr. Barry , lian vil på den forunderligste måde lære dig at ro, det fprste par gange siger han

maske mtet til dig oHrhovedct, men tro ikke, at hall ikke
har set, hvad du laver, nej, del kommer altsammen lidt
efter lidI.
For at du ikke <ikal være ganske uvidende om frem·
tiden, kan du få nogle fa facts, Træning~n foregar for
udl'n tzr~dag, torsdag og lordag i bassin, mell
snart
vejret tillader det, gar \'i pol v.andet og træner fra vort
træningshus i Sydhavnen, h\'or vi ror hver dag en time"
tid. ,"-lierede den H. og 25. maj ligger første kapronang
pol Bagsværd, og du vII fa lejlighed til .1t prDve, hvad du

".1

hu lært i lob mod andre klubber. Sæsonen vd I ar være
slut allerede forsl i juli. nar bortses fra Danmarksmesl~r
skabet den IO. aug., Sol du vil Ikke miste din ,>ommerferie.
Får du lyst til at prDve, 'id. kom blot en lur ned i Svanemnllebugten en af de ovennævnte dage om eflermiddagen
ved ".tlden, .. il. vd du Iræffe en snes kammer.uer, der e-r
mere end \·.llige til at hjælpe dig, så du kan fA dd i de
rare timer, "om \'I har tilbrAgt med kapronmgen
Rode.

O lRJI JENTElR JI NG
Arskontingent for DSR', Skisektion er 5 kr. Regnskabs,h I 10-309.
Postkonto 68344, DSR's Sklsekiion, Robert Christiansen, EWllldsgade 8 A,

I\red~m"l~h

N.

Fal~ler

Siden sidst

It.:'}:

er der Ikke sket s.t lorfa:rdelig meget p.a den mdn; frOnT. I
Sektionen!> virke. I).ct er ~om om 'lIIdtt og ~lDrre l'q;ivtnheder
h.1r i.lgt fuldt ,,"eslas pol vor opmærk~omhcd ~ og Il.\r !.:.unntl
gore det ~.lL megel des !ellere, Og5.1 lordi ~e1v \ltJr~1 herhjemm~
ikke riKtlgt h.u kunnet till;O: en 1x.~lutnmg.

23i3 I.yngby" .Hr, kvauficcrendc B·loh (og kul. ,'·Iob. wm
erl>l.ltmnK for del .lnnullerede K.", i 19SI)

\'i "ar Dlange pl It.l,·etur i hu" kbrt sol~!.:.m dtll ~"nd ..g.
da sneen endnu var Iynd
og vi \'.H nogle stykker p~ ~ki den
a{t('n, d ..... neen v.tr ,,"ed~t
$Om forsogle, en ~lct ikh
rcgn~t om loruaijen_
og fros...et bagefter. Ved Danm;uk... me!otcr ... k,lbcrne pa I'}'n ved
Tommerup, hvor Amdung, Erik Jorgen\en og Svend :'>.'Ielsen
lor.'>ogte sig. 15 km lol ngrc nd, var foret og lorholdene lI.i.rde,
DCI blev ikke til nogen præ.stalLon ai prale med nUl1ll1ler tre
i holdkonkurrenten, mcre end en time dtu vinderholdet frol
OdenSl; Sklldub, Ilennmg Olsen fra O. S. blev danm;ubme~ler
i en ILd, der kun er J minutter darl'Ktre tnd den. hvori Nib
K,lTh\on U"\ora-Nisse) i 1950 i Orn... k\11d ... vik hlev ,ven,k me,ter,
(l.OH7 mod 59.361
Sond ..g den 17. (il. de rI af

JO.''}

m'"

Orienteringens forår ••• son
står for d{)fen Fa.sle pl.mer er la!:1
veJrel mol 5.1. be.~temme.
i h"or hoj grad de kommer lil udford!>t, Nedenfor folger del1
Lmge række ,lf lobsterminer, SOlD desværre ... ne er k,u ... kttri.sere:t
ved en noget ufuldstændIg stedsbestemmdse. D.O.I h,u nemlig
bekbgeligvi~ ikke ladet andet end (bioerne sivr ud
,,i \II
tvinges til .1I henvise deltagerne lil .11 ~o~e na:rmere ofll~· .. mn!:er
pr. telelon ,eneliot fredag .lflen for II\'erl arrangement ho) Erik
Jorgen ..en. Omegnen, Frederiksdal S2M_
Tr;~ningslob ;ur_ al krcd~en (en af dIsse
uatcx:r "il klubben dog s~lIe ~ine medlemmer st.-e\·nc "ed
C3~ehuset i lillerod. sandsynli~vis den 16/3).

2/3, 9/3 og 16/3:

I\IF arr_ h·al. t\- og B·loh. Gælder o8~,I. r,lnglt~le og
orientermgsmærke.

20 ' 4 O.lIlske

~

~tudentCn;

Roklub "fholder Stifmderlobct, s.lndSverige, da mgtn af de: andre luh er planlagt
hm ... idan Ikt gælder h.aliflhtioner til t\ et: B·kl.asse,
rangu~ten og mærkerne. Er der nogen, Ute g.lr med en
banelægger l ma~'en. er han "elkommen til .11 afslore.· del
overfor formanden. /'ohn er og ... J. velkommen III at tilbyde
.11 t.,se et alminddigt n.lp med "ed ,lrrangementet.
synligvi~

o~.

Det er red.s h.i.b, .1I dt sidste wge .. f februar
byde endnu
nogle gode muligheder lor skilob. \'j tra:nger til en, ih'·ertf.lld
kortvarig. genop!i"en af den indtnLmd~ke )kisport

og evt fyn

(,"* J IKHl .lfholdtr Jubilzum\ll.Ib.

s.1 ringe fornujelse ,d skllobet_ Dct hilvde

I Rudcskov bistod vi med arrangementet olf ~ km mærke·
pcover. dtr h.tnle god tilslulning. roret v.tr her bedre OK dolgen
blev helt Igennem en ,ucces_ For forSle gang i D.tnm;uk hit,·
et skiarr.1.ngement opuget hl fjern ... ynet
bla.ndt .lndtl til stor
glrde for I loeg R..smussens unger, ~om siden h.. r gaet i spændt
forventning om, Iworn.ir udsendelsen finder Med_ Fndnu i
skrivende stund er det ikke sket.

mod Lolland

I

2,:'"* K,"·stafet,
4

~;

Bjerglobet, Fyn

... ~. '·manna-kavlt

I

$maJand,

l liS . I\redsmatdl mod Nordjyll.lnd,

It.IS. Præmiciest.

(

SæsonstaMen
for den studenterroer, som med denne sæson vd belr."t:dt de
n.U~trotde sko"'~lLer for forste S.lng. bor tetlchg beg}'nde med
dell.1l{elJoe i klubaltenen den 12. maris kl. 19.30 i Dansk Idr.cbForhunds lokaler, \"elter Voldgade 11 Iler kommer den dy).:uge Torkild·lo·gange·danmarksmes1C:r·Laun;cn hl stede og 111fter
lidi af sloret for nricnteringens my~Iik: og der viSh et par gode
~kovfj[m Gor alvor af detll Vær mtd fra ~.:rsonen begynder
og U. den fulde fornoJelse .af de herlige tUge i den dan~ke
for.J.rs·sko~· Allsl
On.~da~

den 121J. kl. 19,Jt) ; DIf_

DSR'. skisektions styrelse,
1: r i It J () r g t n ~ e n Kv.rdevej 22, I.yngby, formilnd_ Fr.dal HM
VlIgn i'o\oller, Engdrllget 51, Valby, næstformand, VA J122,
Kob. Christiilnsen, EwaldsSolde SAo N .• bsscrer
Svend Nielaen, Rud. Berghsgade 60 O. RY 6019.
J" r g e n S e la i n g, KllStanieallc 19, V.llh,se, DA ·BH) u
J e!l p e r H ven, Rlidahpkrk 26, Hellerup. red. IlE 6862,

\ns",ush_ for _DSR"; H. f',\. Maller, Ahlefeldtsgade 18 A, K. C.866.'s_
" _Orientering": Jesper Hven, Blid.lhpark 26, Hellerup. 111~ 6fi62.
1'--1"><"~'''''
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STANDERHEJSNINGEN

Stille generalforsamling

foreg.lT
kl. 11

Den 29. februar samledes den trofaste generalforsam·
lingsskue atter I klubhuset for at se på resultaterne fr.1
<iidste ar og lægge pl.lnerne for det kommende.

som anført i forrige or

,'i'.1nd,lg den 6. april

Denne begivenhed er kendt og .. kattet af .. lvd unJ:;l'

som ældre roere. Hvis vejret arter sig, er uen en festlig
ouverture til den tilstundende sæsons glæder.
Derfor! langtursroere og kaproere, scul]erroere og tOT"

d.lgsroc-re, hyggespredere og kverulanter (se indE.), Alle
tørner I ud og sætter jef t præg pa ddgcn!
Frokost kan som sæd van hg bestilles forud I kokkene'Stude ntcrsangerne håber at kunne komme som sædvanlig, selvom de samme dag fdr besøg af 57 fin"ke
studentersangere.

Men forinden!
... kal vi have pontonen lagt ud Delle foregår SØNDAG
DEN JO,j KL 9.
Kom ned og givet nap med! Også dette kan være en
fornnjelig foreteelse, når vi bare er sil mange, at de, der
ofrer sig, Ikke skal slæbe "Ig cn pukkel til.
Ve! modt I

Bornholmsturen
foregar, <;om tidligere anfort, I dagene 4/7-12/7 Ocr
er endnu kun indkommet få indmeldelser, h\'ilket måske
skyldes, at vi ikke kan opgive det nojagtige beløb, turen
vil komme til at koste pr. deltager. Vi ligger p. t. i underhandlmg .lngaende transport af bådene til RonnI.'. Dette
skulle helst blive sil bil ligt som muligt.
Jo flere der moder, desto billigere kan det blive for
den enkelte.
Tilmelding for sæsonen; V/\ 2478. Efter standerhCJsnm~ ogsa til kontoret.

Kapronings.ektionen
modes hver søndag form iddag k!. IO I klubhuset, SvanemøUebugten. Nyindmeldelser modtages ul træningen.
A ll e fo respørgsler besvares.

Gudmund S..:hack b"d velkommen og udtalte mindeord om l Il'nning koch og Poul G. Ilendriksen. Staende
.'\:reJ ... forsamlingen deres minde.
Som ~a mange !;ange tidligere blev Carlo Lusen
valgt til diri~ent og f Sieverts som generalforsamlingen ..
,-;ekretær
.\ngaende formandens beretning ma ,'i henvise tLl
arbogen, som alle medlemmerne nu skulle have i hænde.
Iler skal blot nævnes, .1t motionsroningen er gaet tilbage
for næsten alle bådtyper. Så.ledes er kilometerantallet
for 4-årers mriggere næsten halveret. Kun scullermateridlet er blevet benyttet i 'iamme grad som hidtil.
Bemærkc1sesværdib>1 cr, at medlem'itallet er ~teget en kende i
Kaproningen har i arets lob naet gode
forhold til 19.')0.
resultater. På dette omrade er der kun grund til at være
tilfreds og håbe, al kurvens stærkt opadgående tenden ...
ma fortsætte.
Formanden sluttede sin beretning med at tildele Niels
Bræstrup Nielsen Scullerpokalen og Jorgen Krause Sejrs
masten, medens Axel 1'-\athiesen fik Papirkniven.
Bjørn Moller forelagde derefter regn"ikabet. Han op
lyste, at "Vennerne", der havde holdt generalforsamling
en times tid forinden, havde vedtaget at yde klubben et
legat p.i kr. 2000 til umversitetsstuderende i lighed med
polytekmkerlegatet. Desuden er
som tidligere nævnt.. Skovrand" blevet solgt. Den mdbragte 45.C(X) med en
udbetaling pol 5.000 kr. Ejendommen er blevet kobt af en
orIentermgsinteresseret mand, hvorfor det har været mu·
ligt at bevare .. Gasehuset" og dettes grund,
Det i sidste nummer annoncerede fors lag l blev forelagt af den ene af fors lagsstillerne. Ibsen. Det tog sigte
på, at man af propagandamæssige hensyn måtte sætte
forsteårskontingentet ned. Forslagsstilleren mente, at
studenter ",f i dag ikke havde 7 kr. til idrætslige [ormål
pr. måned. Forslaget afstedkom en del diskussion og blev
tilsidst stemt ned. Men de. medforte, at man besluttede
at nedsætte et propagandaudv.llg med den opgave at

hverve medlemmer til klubben pol Poly teknisk Læreanstalt, Universitetet og de øvrige hOJere lærean'italter
En anden beslulnmg gående ud på at danne en gymnasiea fdeli ng, som udelukkende skal tage sig af propa
~andaen på skolerne samt sorge for, at diSse nye med
lemmer kan vokse fast i kJubben, blev truffet på forslag
af Jorgen C. Madsen.
Udvalget kom til at bestå af
Jorgen C. Madsen. Povl l-brsl.1l og 1-1 M. Møller.
Begge udvalg arbejder nu på hojtryk med forberede l.
serne, d. ah kan være klar til .H blive f"rt ud I livet.
såsnart standeren glor til tops.
Et indlæg fra AJleI Mathiesen mundede ud I fnlgende.
<;om bor læ~u!es hvert enkelt medlem p.i sinde: Den bed·
!>le propaR,lRda. man overhovedet kan drive, er den personlige pAvlrkning fra mand til mand! Dette vil ~ikkert
komme til at SId som motto over de to udvalgs drbqde.
Forslag II \'a r en g:enoptagdse af sagen om kvinder 1
klubben fra SIdste å r, Di"kusslonen blev kort. Det 1.\ I
luften, at dette spørgsmål var færdigbehandlet ved sidste
generalforsamling, og en afstemning stemte forslaget ned.
Til slut fremsatte Pagh en kritik af kukkt-net, at dt't
var svært at f.\ middag, og at der Vdr lukket 1 weekend'en.
Schack lovede , iH dette forhold "ku11e blive
rettet
Det var for S.1 vidt en stille generalforsamling, Men
medlemmerne sad i småklynger bag efter til langt ud Pol
natten i saglig og alvorlig drøfte1st" af de fordiggendr
problemer. og et og andet godt kom der også ud af det,
Dette varsler Rodt og taler om grøde.
Bestyrelsens forslag til ny bestyrelse blev vedtaget,
liest)'rdsen har herefter i 1952 følgende sammensætninj:t.
Fonnand: Gudmund Schack, næstformand: Axel Math le"en, øvrige bestyrelsesmedlemmer' Bjørn Muller, Ejvind
Sieverts, J. Norman-I l ansen, Aage Bang, M Drost Lar·
"en, N O, :\. I I Strlgel og B, BOf.'Sen.

Se her-!
Der blev pol generalforsamlingen dannet el udvalg III
varetagelse af propagand.len,
Drt er af stor vigtighed. at dette udvalg td hjælp har
~a mange som muligt helst en hel hærskare
af
o;tude rende fra de forskellige lærean~talter og fakulteter.
Disse medlemmer skal virke som kontaktmænd pa de
pladser, hvor de har deres dagIJge gang mellem ~tuden
terne
repræsentere klubben 1

...

~n"n
CROME&GOLOSCHMJOT

""'UKI

Er du Interesseret I at hjælpr med I den e arbejde, s.a
ring eller skriv ti l en af følgende tre' Birgrr Kopp. GrutS
Alle 16, Ilclrup 573. Jorgen l psen. P. BangsvcJ 214, F .•
Damsu 3369 u. rlln G. ~\ourltsen. Herninggade H, ø.
Alle henvendelscr VI I blive modtaget med begejstringI

Langturarochefen har læat årbogen
og er meget begejstret for den _ Når han aUigrvd farer
I blækhuset skyldes det en passus i l-\yrup c.s lovrigt
fremragende beretnmg fra I l ardangerfjorden . Der står
nemlig : ~[\\on der overhovcdet findes unge langtursroere
I D. S. R.?" Det gor der, men de er i f.itaL
Når man konstaterer, at en bestemt befolkning.,gruppe
stagnerer, må man suge frem til lrsag og begrundelse.
og når Eodselstallet hos langtursroerne er g.lrt nrd, skyl
des det sikkert mangel på fødselshjælpere.
Jeg har allerede tidligne anfurt, at vi mangler nogle.
der kan tage sig af de grønne og i praksis lære dem
langtursroningens kunst.
Derfor nok engang, alle I gamle deep-w.lters,
tænk
pa de unge, n.ir I skal lægge planer for sæsonen,

0.,10, cl 9.-3. 1952.
Danske Studenters Roklub.
Idet Jeg nu har avsluttet mine .,tudler I Danmark og
har reist tilbake til Norge, vil Jeg benytte anledningen til
~ takke for all gjestfrihet og venlighet Jcg har moU 1
D. S. R. under mltt opphold i l)anm;\rk. Jeg VII da ~uerne
samtidig rette en spesiell takk til fru Fjddbo for hennes
store omsorg og gode mat. likeledes sender Jeg en hilsen
tIl Mr, Barry og alle i kaproningssektionen.
Med 1\llsen
Per Chr. Knuhen

Redaktørakitte
Fra og med dette nummer varetages redaktIOnen "f
Aage 8.lOg. earl langesvej 18, Valby 2478. - Opmærk·
somheden henledes pl, at forretningsgangen uændret er
drn, at mtet stof kan forventes optaget, som ikh har
passeret redaktoren, og at redaktionen ~Iutter den 18 I
hvrr mlned
Nu. da Jeg trækkC'r mig ,"bage fra redaktorposlen,
takker Jeg allr, som har været mig behjælpehge, og Jeg
beder om, at den velvillie jeg altid mødte, nolr jeg hen
vendte mig til nogen anglende bladet, også m.l bln'c mm
efterfølger, Aage Bang, til del.
ri M :\loI1er

~<Iubbens
rotøj
fil hOl

S il kegade 11 • T1f. 308.2

RettighedslISte.
En sldan har længe været savnet J klubben. men vII
rra sæsonens begyndelse" være ophængt I glasskabene.
listt'n er mdrettet således. at kun den h0JC'SIC rettighed.
('I med lem har, er anfort.
Vi .mmoder medlemmerne om at under'\ogc. om de er
an fort med den rigtige rettighed og I modsat fald rekla
mere omgående til rochcferncs kontor

St vrmand SI nslru kt i OIlC n!
Vi forsegte her et nyt system I "Iummgen af forrige
<;æson med mdsendelse af talon n Dette vlsle sig des·
værre at være mmdre vellykket og VI beklager. at nogle
medlemmer ikke blev instrueret på denne konto.
I den kommende sæson foreglr Instruktionen hver
rorsdag aften kl. 17. og prove afholdes Sidste lor ..dag I
april mim ed.

Sculler- og Sva .. a-jnstruktlOn afholdes som sædvanlig
Ikke i april.
J...1nRtursrochefen meddeler
at han endnu kun har modtagel l (cen) ansøgnlllg om
tangtur i 1952. for al .lUc kan fa. det bedst mulige ud
af det, er det nødvendigt, at der hurtig"it muligt kan
.. kabes overblik over, hvornar og pa hvilke steder bade
kan overtages, siledes at turene kan kombineres.
Ring til VA 2478 eller skriv til mig per"ionlig eller til
klubbens kontor.
Aage BallJ.:.
Carl Langesvej 18:1, Vb.

2 begyndere, der imsker at komme på langtur I tiden
0;,7-20,.7, bedes snar~t ringe til VA 2478.
Klubjakker

Medlemmer, som er Inleresseret I klubjakker, bedes
henvende sig til kontoret, telefOnisk eller skriftligt. Pri·
.. en er godt 150.- kr.

•
Abent brev til en kverulant!
Kære .. 1279" I
I et krampagtigt forsag pi at være morsom og IronIsk,
forlællu du i sidste nr" hvorledes du har anvendt klub·
ben, og lader samtidig skinne igennem, 011 denne snarere
minder om et hvi lehjem for gamle sofolk og disses enker
end om et samlingssted for glad sportsungdom. Du mener
vel sagtens, at skylden herfor er bestyrel>:>ens.
Det t f galt.

Erik Kiersgaard
livjægergade 23 - 0bra 5152

Skylden er ri I n ! /
Jeg er Ikke teolog, mw Jeg husker et otat fra Johs
}j, 7: ~Den "iom er ren, han kaster den forste sien"
Er du ren?
Nej og atter nej!
Der har været afholdt fælles arrangementer af forskellig art hele sæsonen Igennem. Disse arr.lngementer
har kostet O"", der har lavet dem, sved, blod og tårer,
men i hvor mange .,E dem hM du deltaget og derigennem
ydet din skærv til kammeratskabets og klubbvets trivsel,
Jeg ved det positivt - Ingen l
Vi har afholdt langturskur"ius, for at folk dels kunne
dygtiggøre sig på dette felt og del"i finde ..ammen til
kommende langlurshold.
"'ødte du op? - Nej!
VI har søgt erlarne roere. dm argang, 111 ilt tage de
unge ved hånden, når instruktoren slap dem. dIedes at
de ikke ble\' mismodige. fordi de ikke kunne komme
ud at ro.
....leldte du dig? - Nej!
Kort sagt: Du bar anbragt dig med lad ynde på terrassen og ventet på, at det hele skulle komme væltende hen
over dig som syndfloden. Den lille indsats, Iwer enkelt
må gøre, for ilt det hele kan holdes i gang, den er dig
ubekendt.
lad os vende os III Matthæus 7, 3, der 'iige<; nemlig
.. I lvi .. er du skæven i din broders oJe
..
j" ed venbg hilsen
J.dpfata-lrxlsen

Bestyrelseslisten
forwJlnd: Grosserer Gudmund Schad:, Shdlhuset, Kampmannsgade 2, V. TeU. C. 66«. - /tf.terialforvalter: Civilingenior }. Norman·Hansen, II~rens V1benarsenal, Am,1.gerboule~rd 8, S. TeU. C. 16HO (kl. 10-16). Kus~rer: Fabrikant
Bjom Medier, Bredgade -i7 ", K Telf. Byen 8J63. - Sekrftll!f:
OvC'rassISlent, cand. polll. E/·vlnd Sle\"("S, Dr. Ablld/o:o\;uw, "Ilt
9 1 . V Tdf. Nora IMi9x (0-16. C 608). - Rochefcr: cand.
Jur. Aage Bang, Carl Langesvel 1S:t. V,llby, Tdf. VA 2"78. civ.ing, M Drost L... rs~n. - Arkitekt N. O. N. Strigel. "'-nabromæd~ IJ, K
Slud. jur. B. Boesen, Amalic~ade 11 C.9741
Porw"nd for hproningsudvJllgt:t: Lotge Axel Mathiesen, Ahlmanns AlIt 7, IIelIerup. TelE. HE lSlS. - Assisl~nl II. Luders
Nidsen, Lykkeoovej 39. V,1.1by. TdE. VA 3055. - Jorgen Krause,
Skjold3gervej 28. Telt GE 4762. Politiglrden: C. I+lS, lok. 405.
- p.,lIe Bruun. Teglgårdsvej +l. Telf. OR 4064, 8,30-16.30:
C. 9511.
Poul E. J.,kobsen, Bikuben, Østerbrogade 2l. TeU
C. 2«l6.
Inspektor. KaplaJnloJm~D( C. A Sjellc:, Njabg,)d~ 75 2 S.
Telt SU S06.
Kontorel.
I vintc:rIDllnedernc er kontoret Jukket. Alle hen,"cndcl!K'r
til klubben bedes derfor foretaRet skriftligt
Postadressen
er uændrC't Strand,·... ngel. Kr,benha"n ø,
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"I somme rsol kanalerne sig gennem byen snor" . . . og det er så meningen. at vi som sædvanlig
folger dem og far et charmerende kik på den ældste del af Kobenhavn -

fra sosiden.

Sokvæsthuset, Bombeb0ssen, det skore sving ved Storm broen, alt vil være ved det gamle, og
vi hl.ber, at såvel gamle kanalfarere som unge nybegyndere vil slutte op om denne sæsonens hyggeligste

tUf.

Bagefter -

som sædvan lig -

fælles frokost.

Kr. Himmelfartsdag den 22.

kl. g OD

den årligt tilbagevendende tur for Københavns-kredsens klubber til Skodsborg. Også her bliver det

traditionsrige program rullet af. Eskadreroning derop. Frokost pa den overfyldte "udsigt", Idrætslege
I

skoven, o. s. v.
Tegningslister kommet op i bådhallen.

Den uofficielle
start pil sæsonen foregik sondag den 30. marts, da en hlle,
trofast stab gav mode for at lægge pontonen ud. Selv
010 vi m.qte mase pl, blev det en fornøjelig formiddag,
der vel nok kulminerede, da langtursrochefcn i en lånt
jolle gav solo-opvisning som scullerroer i lav skole. Det
kendte DSR·vid nåede hos tilskuerne ved den lejlighed
op pl højder, der grænsede til virtuositet.
Bagefter blev de.ltagerne om ikke bespist (klubbens
okonomi), sil dog bekaffede p.1 Prytaneion.

Den officielle
start, stand erhejsningen, foregik pdlmesondag den 6. april
k!. Il. H vor vi kender dette kære sceneri! forst formandens programta\e, der i år bl. a. drejede sig om det glæ-

delige faktum, at en deJ medlemmer har lagt sig i selen
til klubbens gdvn: propagandaudvalg. ungdomsroning
m.I11., derefter glider standeren til tops, ledsaget af studentersangerncs skonne stemmer, og når ekkoet fra
hurraråbene er doet hen, går hrs. O. B. Svane, som den
forste. til pontonen og farer snart som Asgårdsreien o\'er
det solglitrende vand - et smukt eksempel på trofasthed
mod og kærlighed til den gamle klub.
Ilvdd er det da, der trods del, at vi kender det hele,
alligevel får vore hjerter til at dunke I brystet af glæde
på denne dag? Det er vel nok visheden om, al nu er
der atter åbent i denne for os sa. velsignede krog af
storbyen, bvor vi i de lyse måneder skal hente 0<; livskraft, sundhed og styrke.
Lad os håbe, at hver enkelt, unJi og gammel. far en
god 0R styrkebringende 85. sæson.

Lodsens åbne brev

St)'rmandsinstruktlonen
ligger fast hver torsdag klo 17 -

og prover foreg.ar

l

maj

måned den 8. og 29. kl. 17.
Sculler- og Svava-prøve afholdes den 29. mal kL 19.

Angående Bornholm-turen.
Vi har moduget tilmelding fra en drl medlemmer,
men vi kan have mange med endnu. Turen (oreg.u, som
allerede anfort, i tiden 47· Il :7, og deltagerne vil få
nærmere meddelelse pr. brev.

Ulovlig seuUeffomng.
Bestyrelsen har opdaget, at en del medlemmer ror
scullere, som de ikke har rct til at benytte, eller, hvad
værre er, uden overhovedet at h.wc s.:ullerret. Der vil
derfor fra nu af jævnl ig blive foret.lget konferering af
scullerprolokoI og rcmghedshste. og ,,,fremi Cl medlem
gribes i overtrædelse af scullerreglementet, b.n del med
fore bode og lab af scullerret, hvis sådan haves.

Unders "En misforståelse"
skri\-er 1279 (der reuelig skal være 1374, vi beder und
skylde fejltagelsen!) som svar på det abne brC'v i Sidste
nr., at han finder, at dette er en grov overfusning, idet
han ikke har tænkt sa meget p.\ klubli\'et J 'ilt mdlæg om
læsefC'rie, men blol har villel papC'ge endnu en made at
benytte klubben pl,
Kære ven, jeg- ved ikke, hvordan du selv har opfattet
dit indlæg, men at der l'r andre end Jeg, du har ment.
at det skulle tages 'iom et te~n på, at alt i klubb('n s,:-ik
ad Pommern til, viser den kendsgerning, al 2 dage efter
at bemenldte nr, var udkommet, kunne man under en fed
overskrift - "Something rotlen" , S\"igter studenterroerne
klublivet
SI.' din
udgydelse aftrykt pd "Berlingske
Tidende~s sportsside, Det var nærmest d('tte, der br.aI:te
mig i harnisk og fora nledigede del åbne brev.
Angående det grovkornede beder Jeg dig erindre, olt
programudkastere og reformatorer, det være 'iig I det
store som j det små, altid kommer i skudlmien, ol! i o\'rigt
h.H det altid været min opfattelse, at vi akademikere har
og bør have et vist frisprog O\'er for hinand('n
Venlig hilsen

Kære rokammera l!
Sa er \'i i gang igen, og som du ved, kommer der hvert
ør i starten en hel del nye unge mennesker ind i klubben.
Disse unge fyre kan udvlklC' :,Ig til at blive medlem
mer af DSR
eller de kan blive studenlerroere.
Ilvad er forskellen? Jo, et medlem af l)SR betaler Sit
kontingent og ror en Sjælden gang. nar alt andet I:bpper,
en rotur, der tit koster ham 20-30 kr., nar turant.dlet
divideres op i kontingentet, - medens studenterroerne
er gutter, "om du og Jeg, fo r hvem klubben og ~olivet
er lige sa vigtigt som den fode, vi spiser. Folk, der .kke
kan leve uden DSR.
Ilvem J.:or en mand til medlem af DSR? Det gor IOd
meldelscsblanketten og kontoret.
Ilvem gor ham da til studenterroer? Det ~or du!
Men du er vel allerede træt af det moralske sludder,
s.'. jel: ønsker dig en god sæson.
Din hengIVne

Laplala-Iods.

Eskadreroningen en oplevelse, man bør tage med
Det er nu Ir.ld,flon, at DSR ror I csbdre hl
Skodsborg p.i KriS" I-lJmmel/artsdag. Ogd i .år v,l
v, arrangere en ddan, og j lighed med sidste a.r
vil det komme 111 at foregd i samarbejde med andr~'
.lf kredsens klubber.
Det bliver lagt :,tort an, idel man fra København .. •
kredsen ... side ønsker at core propat;.1Ilda for ro·
sporten pa denne dag. Det kan vi IO kun være gl~de
for. og vi bor give en han d med i den ,>ag.
Del p.lhviler lH'er enkel deltagende klub at arriIn
gere <;in ej.!en eskadre, og man vil da fra kredsens
side sorge for at samle de forskellige del-e~kadrer
til en enhed.
Men for al et Soldant forehavende kan have sukles.
er det nodvendlgt, al man inden for hver klub
arbejder med den mest punktlige nøjagtighed. Det
er derfor et kr.lV, der stliics til de dclt"gende hC'ld,
at de fllldt OR helt underk.lstcr sig den disciplin • .\~'m
er nødvendig for at holde sammen på
"tort et
foretagende.
Rocheferne regner med, at medlemmerne gar Ind
til denne opgave med samme interesse O)! ,·Hje lil
at nol et flot resultat, 'iom det nu har været tilfældet
de sidste tre ar. Og derfor har det slet ikke giort
os betænkelige. at bade presse- og films folk kan
ventes til stede for .al referere bq:i\·enheden.

".l

Lp I.

~n"n,.
CROME &GOLOSCHM'OT

~<lubbens

~"'UKI

rotøj
D, hOl

Silkegade.ll • nr. lO8'2

-

Der er J slags mænd: Dc dodc. de levende og dem. der se;fer på havet.
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Vi har modtaget en .utikd om

Langtur.liv

-

lkt var alls;' ikke logn - alt, hv ... d de g ... mle h ... vde ud~ungel
... f lovord over I;Ulgturen~ herligheder, nlr dennC' foregik lan/l:S
de svC'nske kyster med dC'res storbdne n ... tur, de pragtfulde ~(ll
nC'dg.mgC'. mlgern~ h;n... skrig o,s. "~o
En skon junid ... g stod ~'i, d_v.s. en oIutoriteblro roehd, tn do.
emeritus, en hojviden~k ... bdig og ~om fnlge her.tr brandfof\'irret
dr. med. in spC' s ... mt 2 studlOsi udi fru JUSUh,U tjeneste "ed
1). F. D, Ss mere veltjente end egendig komfortahle rUII:b,\li
.ODIN" bound for Gotcborg .
• FREJA· og • TJALFE", disse 2 perler i klubbens fI .lde, 1,1
!lurrede p.:i I lugen, efter al underugnede esk ...drechef h.wde
mlttel kalde en dd havnearbejdere, der tog på klC'noJierne,
~om v... r dC'l brolæggerjomfruer, bl orden ved hjælp af f... ~le ord
og udsigten ul en I-oaler pol holdet!! regning.
0...1 gode skib .0D IN"s luristkla!<sC' bod ikke pA overd.idi\!heder, hvad bekvemmelighed og moderne komfort angik. Sidst·
nævnte be!>lOd i et rum med en af de kendte kummcr, der ud,
bredte en ikke altfor bdugclig duft, ~om lovrigt tilwg, d.l
~kuden fik soerne fr ... Kattegat forind nnrd for Llppq;:rund
fyrskib.
Luflen pJ. tUrIStklassen, hvor enh"er form for ventilation var
I-oitndlyst. blev hurtigt, så man kunnt ~kærC' i den, og ud pA
nditen bef... ndt det me,te af holdct ~Ig oven d<!:k.
Og hC'r
folndl jeg da og\J \C'd solopgolngslld turen~ yng~h: og mC'\i
uC'rf.unC' medlem ~ iddend e i læ af .1gler~lc d;ckshus i ~chk.tl-o
med hende
De ved hende, ~om ... ltid er om bord pa en rutehAd, hende, der har "jne sl bl" som dell beromie grOtte pl
Capri og former, der Ur en græsk ~udinde til at fule Mg hc~k<!:mmcl. Jc~ Irak mig diskret [orefler, men kunne ikke IJde
være ... t mumle de vi~e ord: • Var dig, \) ~omand, for kvinder,
drik og joderne i Algier·,
Det ",enske told,·æsen. - Vi Ira,'C'dC' fra kontor iii kontor.
~llar Ni inte !isens?" o. s. v. Da lil sidst kg!. S\"enskol lullkon·
trollorcn i GOleoorg b ... g Ct skrivebord p.i ~Iorrebc med t\nholt
og I en uniform, som ingen d ... nsk hotelportIer kunne on~ke sig
bedre, i teldonen udtalte: ~ Vi slapper dem~, var \'i ved at on\ke
hele broderfolket eller I hverl fald den del deraf, der var be·
hurdadc i tul!t.'Ialcn, ad 11.,., til.
Den føll'(ende d.ll-: I-olev Ixsætninjl:erne (uldmon~lfede, idet beo
meldte doctor kom med toget. og ad denne "ej arriverede ot:d
en i klubl-oen kendl m,uinein,l!;enim, der mente sit;; ~a ,·elhe·
vandret udi teknikkC'ns problemer, ,li h,lII kunne bandiere en
primus og !>oIlede~ gore tjeuC'Slc som kok.
s.a begyndte fiJ:rden, og jeg vil ikke triL'Ue evt. læ~ere, der
har k.tmpC't ~ig frem Iii dette sted I bercmingen. med n,1Iur·
he\kri\'e!o;er fra ode ,kær og tavse fjorde; alt det kender I mdlll
br,l:kfornemmeher. 1eg vil langt hellere pJpege, hvuTJ.H1 ens
fordringer og kr.lV .,Iemmes ned 1'11 en \ld.ln tur, ah det ~m.iliKe,
horgerlige og snerpede !Itryges ... f en, Ilvor tit ~ker det f. ek\.
Ikke for os i det d.lglige, .lt vi r.l en r ~t,luration finder t.'I cenll·
f{ram ilE en karklud pA den lal erken eller Imp, en velklædt ti'·
ner lige har oInhragt foran os pl den d,mnende dug. Oil h\· er
"i op over ~vineriet . hidbider vZrlen og truer med l::kstrabiadel.
.'1en deroppe w:d festmlltidet i græsset mellem gedernc~ efter·

laden~kaber, der ser man slOrt pol, om kammerolten ,ætter sig pl
den kartoffel, man lige h.lr tilbt. Dc:n I-oliver omhvggdu;;t ~krAhel
sammt"n og anl-oragt oven 1'1 flæ~kt"l, som mdn et ujef,hk torlOden IliL r JroPI\et i mælkekTU~el og samlet op med begsorte
fingre. Og efter m.Utidet torrer m.lon de. fedtglinsende fingre ug
munden olof i \kjonen og sender en medlidende t.lonke ul de .loTmt"
dj;rvlC', der i Mat "he:\"iOI dOJer med den hah'e hummer hos
Oskar D.lVid!.en.
Bageftcr "liver sl grydcr og hlikservite vasket af i ~1tand
kanten, og ej heller ville nogen her beg,l den taklll,~hed .li ... nke
over, ,It en af kammeraterne. i en ... fst,lnd af 2 III fra op\'asken,
borster \Ine tænder - dier gor noget, der er .,,-ærre.
SoImttdig opdager man, efterhinden som turen ~krider frem,
h"ordan de ~m.i probdemcr bli\"er ~tore, og de store genvordlg.
heder. som vi ,IrlIIC' menn~ker til daglig gir og tumler med,
derved I},j, tn vidund~r1ig m.ide trænges i baggrundC'n
En morl':(n dgnede jeg noget \enere end de ... ndre.15om
leder af en \ad.lO tur bor man .lInd pol \'i~se måder \oge dl~kret
at pOlOtere ~tandsforske ll e n ). \'i l.l den morgen S,l langl fra
menneskdl~c v.ininger, al m;I:lk ikke kunne fremsk.lffes lil von
sædvanlige .winefoder-, rl h.1\'regryn med m.... lk; der ~kulle
ko!':r'> gtod. Dette afstedkom derude horte jeg et dr,lheligt \o~loIg,
hvor ber mand h.wde ~tn C'gen uforgribelige menmg o~ den
relte ttll>erednm~. Dct nUJ I luften med f.lgudtf\<k slsom .HOllsgtod, centent, klisler. k1uml>cr'· m. m. ligesom jeg ti ud. for
ved hj .... lp ,lf mm ... utoritel at Mambe stnden. \"ar denne sluttel
olof Sl~ se'" Inl'(en hol~'de i kamr.eM hede Id!::t mærke ul, at turens
udmærktd~ .. tungmand~ lrede igt havde siddet i en krog og niberedt hele rnoTgenmaltidct.
Vcd slutnmg:en af denne tur \'oIr vi alle, sclv ogsl ham, der
den sid.\te d.lll i ha~t malte tran\porlcres Iii SoIlgreen,ka ~Juk,
huset med en ;IJ...Ut I-olindtarm, enige om. ;\1 \'i h ... \·de haft en
~trollende tur. og
g siger s lutteltg min gamle . Ocsætnmg, h~'or
de end færde\ I Is~e fordomte d.t/ole· En hjenehg t.tk , fordt I
volr med ul oll ~ka"e mig et minde (or Itvel

Jc

KAPR.ONiNGEN
S.i er sommeren kommet, og træningen er kommt"1 ind i \ln
raste, daglige g<!:nge. Endnu er holdene ikke endeligt sammen·
~.11, men det str ud til, .lt vi vil kunne (a en udm;crket IUIILorolier og tn lovende begynder·otter. Ml~ke der derudover bli\'cr
m.l ndskab Iii enkelte .tndre hold , men derom kan altsl endnu
in'~t ellddigt \iges.
Til de tr;l;'nende roere skal her kun btmærkes, .It de md gllre
\tg klart. at der nu kun er ~, 4 uger ul den ror~te regatt.l.
Dc:t gælder derfor om Ikke at spilde en eneste Irzmng\aflen.
Ilusk, at nar man h.u givet tilsagn om at være her til en beslemi Ild. s.i kan det kun ~trolgf('s ~om utilgivelig hen,)'n,ll)~hed
over for kammeraltrne og Barry, dersom m,ln enten helt bltver
,'...:k, uden .1\ meddele noget derom formden, eller kommer drys.
sende l,lng tid efler det aftalte tids:r.unk1. lIusk, ,lt for at .lit
hn klappe, er det nodve-ndigt al e .,ftalte' tider overholdes.
Del skulle ikke v~re nodvendigt, at ftil 9 til 18 mand skal \1.1
uvirksomme og "cnle pA el enkelt .s no\"I~, der ikke forsllr
kolmmeratskolbeb u,krevnC' love.

"j

regner med, p.t dtl tidspunkt delle skri--es, at \'i kon eftC'r
p.lske flylIer III S)'dhavnen og hegynder roningell lOUIrigger.
Og d, tr der vore nye medlemmer. Her vil jeg ge rne benyi!e
lejligheden til ,li herigtige en udl-oredt mis-opfaltebe, nemlig at
dcr er for\kcl p,1 dtn rotcknik. der an,·tndes i inrigger og Olltril'(Ker, s,i.lede, .lI forst.l, at vi~se medlemmer tror, at den roning.
som kilproerne pr.l;'\!erer. er .,nderledes end den roning. mdn
~om .alnllndeltgl~, motionerende medlem har brug lor
Det er g ... n_ke hen i vejret, Sdvfolgdlg har man i ronmg,
som i al .lnden idræl, mest gl.-.:de af at værC' udo~'er, nar m,ln
holr lært p.:igældtndC' idræts rette lC'knik. Og~a motionuoc:rtn
og I... ngtu .... rneren vil fl mest gl.l'dt af sin idr;l:\, dersom han
har lærl teknikken lil bund5 og for~t.\r ... t dn"ende den riglIgt
i blden. Der\om nogen af de nye medlemmer skulle have 1/,,,
tIl .lt forsnge dl'fes e"ner som k.lprotre, er del slet Ikke ar
lidligt at begynde straks. Vi skal ~om bekendt lil tfter,iret slille
IO hold til ~peil- og holcheglaslohcne mod Kvik. lige~om vi ~om
u:dvolnllgt regner med at kunrfe sIllle en god begynder-alter tIl

cfterarskaproningc:n, der gerne skulle kunne vinde !i.n,d Hlgsom bcgynder-kravc!ottcr, o~ endelig er der jo mat~hen mod
Arhus UDlversitet. der i dt \k ... 1 finde ~tcd i Arhus med det
dcnil horende f~t1igc: ur,:mgcmcnl.
[kr er ahs.l nok i1f opgaver for vorc k.1niner. Vi h.l.bcr pJ,
.'It \i s.unmcn med rochcfcrnc kan fmde de rette emner frem_
\'j pltænkcf. nar nu træningen i Sydhol.vncn er kommet t fo1SI
og sikker g;tngc, al sorge for instruklloll.,ronlng om eftcrmiddotgc:n
ved l6-tidcn
fra Sydhavnen for inlcres~c:rcdc mul;r.· ,
\'ordende kar.rocre sommeren igennem ~.ilcdcs.lI dc: med et
~J.mmc k.:m a en idl om. hV.ld det drCJer ~t~ om, og leve sig
ind i Sydh"\'nc:n~ særligt' ø1onc·.
'len mere hC'rom, DM d,~c planer C'r mere Ud.Hhc,dcdc og
det mere aktuelle trznLllg~.lr"'cidc er kommet L endelLge. f.lSte
rammer

Besty ..elseslisten
Form .. nd: Grosserer Gudmund Schack, Shel1huset, Kampmannsg ..de 2, V. TdE. C. 66H. - M .. teriMforv../ler: Civilinge.
nior J. Norman·lb.nsen, Hzuns Vlbc.narsc:n;aJ, Am~uboule·
vard 8, S. Td!. C, 1614(1 (kJ. 10-16). - Kanm:r: Fabrihnt
Bjorn "\oller, Bredgade 47 4 , K, Telf. Byen 8J63. - Sekretær:
Ovud~sistent. cand. poltt. Ejvind Sieverts, Dr. AbLldgd.lrds AII~
9 1 , V. Telf. Nora 1~9x (10-16: C. 6(8). - Rochefer: coind.
jur. Aage Bang, Carl L.1ngesvej 18', Valby, Telf. VA 2'178. cL~·jng.;.t DrOSl u.r;,en. Arkitekt N. O. N. Slrh::el, Knabro·
str3:de !J, K. - stud. jur. B. Boe;,en. Amaliefoide II. C. 9Hl
POl"m ..nd for kaproningsudv.1Llgcl: Lzgc Me Mathiesen, Ahl·
mann~ Alle i. lIellerup. Telf. ilE 1515. Jorgen Krau<>c,
Skjoldagervej lb. TelE. GE ..762. Politigirden: C. H"";, lok, -W~.
Poul E. Jakob~~n, Bikuben. Osterbroj.lde 21. Telf. C. 2-W6.
Inspektor: Kaptajnlojtnant C. A. Sje le, Njoilsgade 75 2 , S.
T elf. SV 806.

Jok.

o RlIJENTJERlIN G
:\rskontingent fot DSR's Skiscktion cr 5 kr. Regoskabdr I 10-309.
Postkonto 683...., OSR'. Skisektion. Robert Christiansen. E",aldsgade 8 A,

N.

o~ .lbne. for igen at ~k.lbe lob, hvor orienteringen og ikkl' blot
r.ud, \,'etles j hOj,ædct. Banl'r med wommende JXI~tcr og gerne
ret \ynlige skærme, m.i l det l.1nge lob V.1:'fe losnLng~u p;a. dl'n
nu r.ldende mis!re. L",d os hah.;. at KUfStn ~n.lrt l.rggts om
jo for jo hdkre!

Siden sids"
19.3: Det er omsider rygtedes, at Sektionen~ in;,truktionsalten
h.lYde stOul.1tt tilslutning. l'dover arrangoreme mødte 112 mdnd
i de dejlige lokaler i OIF og nod godt .f foredrag og blm I I Tror du pJ den? Nok tr lokalerne gode, og filmene os,e.
og ,Ur.lngorerne osse, og foredraget o~se
men IiI~hLlnin8en
'·.1r O (siger og skriver NUL). S.\ noget ml der Altså .111igesel
"ære i vejen

Kopp ...mollen IIØ fo .. Klippan
von et ideelt s.amling~stcd for .STlFINDERl0BET" den 2u.
",priL Den langsmalIc ~o med \lu~-bruSl't og de hOJe. tunge
guner med Iy,ende birke imeUem
det vat wenskt,s\'cnsk .
Og cndnu t.cdrt: terræntl osterud var en overdldighed .lE mO!>er.
in.1gr.ll, ()detorp og g.mund, tæt skov. 165 dehagcre von .lnmeldt
til luhel
og fik en dag ud af det! Enkelte tllbragtt op til
5 umer i "ildniS~ct
Svend Nielsen og Erik JorgenJ>en var
mestrt for \ gode baner, og .lit klappede som det 'Kulle
\'!LIder i HA blev Knud jensen, i liB IId)!e Nidsen. mtd
Jor/olen SeJsing so\n bedste mand fr.l DSR, nr. b, og dermed op'
rykktt i A-klassrn. I I IC ble,· K Llngc Jorgeostn en fLn nr.~.
Olaf \'.lud! '1'0 og D.ahlkild ÆO. O.lnlesejrtne ulf,lldt Ayoe
NLcI\en. i DB Kan:n ni~ho, og JunLorvinder blev Olc HoInStn.

nlJ: For\! ved ~mling~pl.ltben i Kværkeby hlev del meddelt,
Lyngby IF's konkurfen~e, ~om efter LLldbydel~en bl.a, gjaldl
omlob af det i efter.het .mnullertde K)\\ i Sk,lDe, og~.\ denne
gang mitte afholde\ uden .11 gælde Kf.\·værdigheden. Denne
gang v..ar det ~tærke snefald lonug n:n sk}·ld L miseren <me
steder Il driverne en halv meter hoje. S,·end !'.:iehen opn.lede
pi den udlnærkede ~enior·hane al vinde ""lJbenh;a."n"ne~ter·
skabet" for ;a.nden g.:mg. uden at blive mester Ilvor mange gange
~kal det mon vindes for .1I blive anerkendt?
.li!

JOiJ: KIF\ lob i Store Oyreh;a.\'e s,ute rekord i tUn\k orienf.lntasti~k!
Troru
terings historie med i.ah 275 deltagere
del .koordm.1tsyslem" som ,·ejene i denne skov d.1nner. ,...ar
det lykkedes at El fuldgode baner lagt ud
bl. il. takket v,\'re
el diskVAlificerende forbud mod at lærdes på landevejen. Poster·
ne var dog lidt vel 1hne. og l.i sl ofte lLRe hdg gran tykninger.
at det blev ,'el ensariel. I.ohtrne frolL (.yngb,· IF lob af 1I11,:d
5elrl'ne,
mens de 270 orienterere Eik fornøjelsen af "Jr~olcn
og de sidsle rt:,ter .lf ,nc i \kovbunden.

KM-Stafetten
den 27.14 hAr 54 anmeldle hold, der.lf '} fra DSR. I ilA Robert,
Erik I SeJsmg,
i 1113 Ponsamg. Lange Jorgen~cn, Ih·en og
L OB Iloeg. \'oigt, Ilee.

Det store maleri
der er holdllr;l;'.n1ie i STIFINDERl.OBET
og mange andre
præmier
uddeles ved præmil'·ballct arrangeret ",f koben
h.avn\kred\en loulag den 17 moli i K"IK's fesbal. Kum klok ken 1'1.'\0'

6,14: Skovene ved jyderup v.u ~kuepl.lds for HKBll'~ lubi.
læumslob. DeltolLgerne matte hver bet.!.le 16,i~ kr.
eller den
SolLmme pns som for et godt loh i $nnge. _\'olLlen". man fik for
prisen i h'derup t.iltr ikkt 'olLmmenlignin~ med S\l'nske haner
- hvilket ikke er .f.1brikolLnlen\". IIKBl!\. skyld. "R.1Stoffct",
terrænet, blev udnyttet \.1 godt det lod ,il{ gore. hvilket desværre ikke vil sig~ rtt mtg~t uodtf dl' nugo\:ldcndt ht~temmclsef.
Det er lK"I!LVt ugorligt at !.lve god orientering efter nordisk
monster i Sd ,m;a.lle skove. ~om h~r ~t;a.r til r.tdi~hed. ,\bn t~'ingt,
ogs.i hl 0\·er8;a.n8e mellem \Ko,·ene 1M cn made, der kun levner
ULnterC\~ante, forud givne rutevalg. IIvorn.\r Lnd~er DOI· ,II man
må lægKe Jlfincippl'rne om og genopt.tgc g.lm[C! dalo(c~ bane·
former. s,Hedes at skovene nær Kobenhavn kan brugts åKen"
~Pu1ielobene" - s.ilede~ med foragt hIdc! af nogle. med hædl'r
.1f olLndre
tf i virktligheden en ;a.f de f~ muligheder. der \t.i.r

Gå sehuset
udleje' ugevis L tiden
}e'f'tr Ih·en. HE 6~2.

junL lil I~. oiUgust. Ilen,"endd~e ILI

Etter glorværdige merillef blandt sektionen~ orienterer.: i
d.ln .. ke, ~ven~ke og norske ~k{lYe, er Sven Illum dr.lgtt \"e~terud
og hu ~l"et ~ine tellpæll' ned i CanAda. i [>\onlre.ll I LID dyrkeT
fOl'\pændt b<oton og olietanke. R.lpJlOrt om ednolLdi~ke \kow k,lD
fl1f\'entC\ inden .lret er omme .

•

Ans'·,luh. fot .DSR", Aage Bang, Carl L.1n!{ewej I~, \'.llh\" tlf Valby H7~.
~Orientcring": jesper Hven, Blid.JLhpark 26, Hdlerup, HE 6862.
IO

,

' . """

...

'OKlU'

MEDLEMSBLAD

FOR

DANSKE

20. ÅRGANG

r

o

POlYTEKN"KROK l U.

STUDENTERS

ROKLUB
NUMMER 6

JUNI 1952

Den årlige:

A\

~

II

~

IFIE§lJ

afholdes som sædvanlig på klubbens fødselsdag d . 13. juni kl. 19 00

PROGRAM
Kl. 19 starter præsentatlonsronmgen af kaninerne.
Cl. kl. 20,JO: Kanmtale, der i år holdes af dr. med. II l.efcl'rc.
Derefter præmieuddeling.
Så glr dansen, der ud på aftenen vil blive afbrudt .lf et tr.lktement bestlende af snitter og øl.

r

Da det i år er klubbens 85 års dag, håber vi, at alle medlemmerne med deres damer giver
mode denne aften.
Bille!!!'r kan købes på kontoret, i kokkenet eller hos insp. S;elle senest den IO. Juni.

Prisen

er 2 kr., og heri er includer!'t snitter og oL

De kanmer og instruktorer, der ddtager i

præsenlallon~ronmgen,

har gratis adgang til festen.

Tegnmgsliste for deltagel .. !' i præsenliluonsroningen kommer l bidrhallrn.

St .. øtanke .. til kanine .. ne
(uofficiel velkomsthilsen)
Ocr huserer i det 20. århundredes mennesker mere
eller mindre be\·id.,t et fænomen, .. om betegnes med det
fine ord, escapisme, eller mere jævnt kaldet ~drommen
om den øde sydhavso" , kort Solgt: en trang til at slippe
bort fra hverdagens uhyrer i form af politisk spænding,
karriercjolg, ehamen ..dille o, lign. Denne trang kan gl\'e
sig udslag L, at miln sam ler på frimærker. bliver radioamatør, dnkker bajere o. lign., kort sagt, man søger pa
en eller anden måde for en kort stund at t.age en åndelig
lerie fra tidens trængsler og vende styrket tilbage.

Er der noget ill sige III. at dette fænomen breder sig?
Nar man ser pa verden
Jeg nej.

I

almindelighed, sa mener

Er nu D. S. R. en sådan escolpismens hOJborg, hvor
trætte .. ruden ler og kandidater m. m. kan soge helse, ndl'
verden syncs dem lidt for sireng "t 1e\'{' i?
Det afhænger af en se"'- Det gælder om at Idge klubben med dens fortrin og mangler på godt og ondt og
gore den til et sted, hvor man fuldt og helt hviler sin
.~nd og slipper for enhver form for bekymringer og
ærgrel~er og helliger sig friluftslivet og kammeraternes
muntre lag.
...

jamen, vil nogle sige, hvad f ... er det nu for en
artikel! Er D. S. R. ikke en sportsklub, hvor vort hellige,
lysende mal er gennem idrætten at nærme os det fuld komne fysiske legemsideal?
Hertil må jeg have lov at nævne, at fornylig har en
fremstående personlighed lOden for Dansk Idrætsforbund udtalt noget i retning af, at medens man tidligere
kun ville anerkende en Idrætsindsats, hvis udøveren bagefter følte sig som en værkbruden, anser man i dag sporten for en munter fritidsleg, hvor idrætsmanden morer
sig og slapper af; hvis han sa samtidig får lidt fYSiSk
velvære ud af det, så er det kun godt. Jeg kan også
citere et af de kvikkeste, men samtidig mest urolige
hoveder i dansk politik, K. K Steincke. Ibn har engang
sagt : "En sund sjæl I et sundt legeme, hvad i alverden
har de to ting med hinanden at gure!"
Derfor, tiltaler klubben, dens folk og omgivelse.r dig,
da kan du, hvadenten du er sportidIOt eller ej, om du
er ung eller gammel. enten du ligner Apollon fra Bellae
eller sl id og modgang har givet dig en skikkelse som
QuasImoda, her i D. S. R. finde en ø i livets stormomsuste hav, hvor du - for at slutte lidt pladderlyrisk _
åndelig talt kan hvile drommende under palmerne og
kigge på sydkorset.

Om kanaltupen
den 4. maj er der ikke meget at sige. Vi var som sædvanlig begunstiget af vejrel. Vi slap gennem kanalerne
uden at blive generet af .. dobbeltsengen"; formatiOnen
af bådene ned gennem havnen var usædvanlig fin (- og
så påstar man, at studenterne under alle forhold er
individualister!), og sluttelig havde vi en hyggelig
verandafrokost.

Derimod!
blev

arrangementet

med

(' s k a d r e r o ti i

Il

g e Il

til

Skodsborg Kr. himmelfartsdag noget af det helt store.
60 både fra 9 klubber havde samlet sig for I fællesskab
at propagere for roningen på turen op langs kysten,
og der var fra ledelsens side gjort alt, for at dette foretagende skulle klappe fuldstændigt, hvilket også skete.
Det var et betagende syn, da de mange både i en fast
sammentømret form.ltioll stævnede forbi Bellevue og
Tårbæk med kurs mod Høje Skodsborg.
Vi skylder en tak til dl' enkelte roere, der til fulde forstod a rrangementets betydning og medV irkede til dets
gennemførelse; og sidst, men Ikke mindst, skylder vi en
tak til eskadreledelsen, J. C. Madsen og I I. M, Møller,
for deres store arbejde med at planlægge, samle og gen-
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nemføre eskadren. Vi haber, kammerater, at I er rede
dertil mange år endnu, så vi kan få en fast, årlig tilbagevendende, levende propaganda for den idrætsgren, vi sæt·
ter højest af alle.
Det sk.ll iovrigt nævnes, at den kgl. marlIle og fa . Avia
radio, Kastrup, havde vist en enestaende imødekommen·
hed ved udlan af fartøjer og radioudstyr.

Lodsens å bne brev
Kære bestyreIsel
Det er mig bekendt, at der fra unge, imtiativrige men·
neskers Side gøres l'n indsats for, at kaninerne straks skal
have styrmandsret, udd;mnes til styrmænd og roere samtidig, saledes at de ikke går og bliver kede af det, fordi
der mgen styrmand er til at sejle med dem.
jeg er afgjort modstander af denne tanke, og Jeg sk.d
forklare hvorfor.
jeg stod fornyhg på J\\JF "KORSOR"s kommandobro
og så på, hvorledes kaptajnen og styrmanden med stør·
ste forsigtighed dirigerede det Store fartøj ud af havnen.
Da vi skulle svaje i yderhavnen, lagde 2 robåde sig stærkt
i vejen for færgen og generede dens manovrer. Da \ .j
UdI ('fter kom ud af havnen, matte kaptajnen til telegrafen igen og varsko maskinen, fordi en motorbad opforte sig t('mmelig mærkværdigt forude.
Dc ved, ligesavcl som jeg, hvor stort ('t ansvar der
hviler på en sådan skibsfører, og hvor hard t, der .. las
ned, hvis han begår en fejl. Derfor vil det ikke undre
mig, om skibsfarten en skonne dag med fuld rct kræver,
at enhver form for lystfartojer .. kaI holdes borte fra
havneomritder og sejlruter. Dette ville være {'n katastrofe
for os. Dette moment, at vi roere frit kan færdes overalt
langs kyster og i havne, betyder utroligt for mig personligt. og jeg vil tro, det ogs.! gør det for andre,
fI.'\ en rent bortset herfra har De sikkert ogsa i Deres
mandagsavis i højsommeren og efteraret studeret en stadjg tilbagevendende notits "sondagens sejlulykke", læst
om, hvordan uerfarne sCjlsports-, kano- og kajakfolk har
sat livet til ved dumdristighed og mangel pa indsigt. Jeg
har altid følt mig glad ved og stolt over, at man aldrig
har truffet roere i del selskab - og det ville jeg gerne
vedblivcnde glæde mig over.
Når derfor nærværende sporgsmål forelægges bestyrelsen, beder jeg Dem takke imtiativt,lgerne for deres
gode vilje, men forklare dem, at vi må sætte ind andre
sted('f for at afhjælpe disse mang!('r, som iovrigt ogs" jeg
sukker over.
Jeg har selv uddannet sa mange styrmænd, at jeg er
klar over, at en kanin skal have lært b.3den, havnen og
dens trafik og ikke mindst "soen, nar dcn skummer vred",
nærmere at kende, for vi kan overlade ham ansvaret for
fartaj og besætning.
Med venlig hilsen
L.lpla'a-lodsen.

~ <r lub bens
rotøj
Ib bo.
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Skabene
skal lOmmes eller kortet forn,;'es inden den 10. jUni, hvi'i
ikkt bliver skabet brudt og det U<.'ri værende tl.JJ la~el I
forvarmg.
Sh'rmands- og sculler-instruktion
foreg.\r i Juni maned hver torsd.lg kl. 19.
Prøver den 12. og 26.. ligeledes k!. 19.
ll.wnevæscnet bemærker,
at når spærrel ysene er tændt pi brot.unene pli Knlppelsog Langebro, er det strengt forbudt .lI benytte midterste
broløb.

•

Bornholms/uren
Deltagerne heri vil Eå skriftlige instruktioner tilsendt
ca. 12. juni .

Kontoret
J.:'or opmærhom pi!., at Eordi man aHordrer klubben fly ttebevis ul en anden roklub her eller i provinsen, betr.,/.:tes mem ikke derved co IPSO som udmeldt. Der mOl .. I.e
en særskilt skriftlig udmelddse.

KAPRONiNGEN
Nar dette gar i Irykken, cr den forste kaproning, køben·
havn .. mestersk.,berne pa Bagsværd, allerede .,hiklel, men
jeg vil allig<.'vel ikke undl.,de at komme med ct par he·
mærkninger om de lob. hvori vi er anmeldt,
Vi er anmeldt i beg. lun. og sen ....:uller samt i beg.
OR jun. otter. I sen. sl:uUer skulle Robert have en stor
chanlo.:e for al vmde, hVIS han blot holder hovedet klart,
idet hans duappeste konkurrent tilsyneladende er Sak.. købing-manden. Jun. sculler er der vi"t kun en enkelt,
der tror på, og beg. sculler er veJ nok et lob, hvor vor
deltager kun kan overraske.
De to ottere består af lUller begyndere med undtagehe
af de j jUniores på jun. holdet. som vist kan fa noget
beo:;vær med Kvik's otter, specielt da en enkelt eller to af
vort mandskab tager lidt let pol trænIngen. Begynderne
ror i Eorhold tIl juniorernr forbavsende godt og h;ar, hVI~
mtet uheld indtræder, meget store vinderchanlo.:er.
Ilvis alt forløber godt, har vi tænkt at starte med jun.
otteren i Maribo den S. juni, og d;a der ikke er nogen

beg. otter der, har \'1 t.l."nkt ;at lolde denne "tarte I Viborg
..amme dag.
.\len hvorfor nu .,1 dcn snak om begynder og jUniores
i en olympIadesæson ? Ila,·de "i Ikke en ,en. firer sidste
år. Jo, det havde vi g;anske ngligl, og \'I !>okylder maske
en forkl;aring for, hvorfor den ikke st;arter i oh . .\rsagen
er den, at vor stroke fra sidste år, Kjeld, ikke mente ;at
kunne afse tid til træningen på grund af sme studier, og
d;a klubben IO som bekendt ikke s\'ommer Iseniores, \'olr
det ikke muligt ;at fmde en ny mand.
Imidlertid mit \'1 håbe, at de unge rocre fra I ;ar ma
opn;a sad.lnne resultater i ar under I\\r. Barrys træn mg,
,H de eventuelt kan gore sig gældende ,"'ed udtagelserne
til eurupamesterskaberne på 13agwærd næste ar, og for
at de medlemmer, som ikke kommer til kaproningerne,
kan have en Io.:hance for at få de friske resultater, vt! vi
forsøge \'ed opslag i klubben ilt give oplysninger om
anmeldcl,er og resultater ved regattaerne I løbet af sæ,>onen.
Rode.

Bestyrelseslisten

Erik Kiersgaard
livlægergade 23 - 0bro 5152

Formand.- Grosserer Gudmund Schack, Shc:Uhusel, Kampmannsgade 2, V. Tc.lL C. 66«. - ftlilfcriaI!OCV.l/tu: Ovilingcnior J. Norman-H"nscn, H.zrcns Vlbcnarsena.l, Amagc:rboulevud 8, S. Telt C. 16140 (Id_ 10-16). - K.IS.Jcru: Fabrihnt
Hjom Møller, Bredgade +7., K. Tele. Bytn 816J. - Sekrclær:
Ovcrasshtent. ~,'nd. polit. Ejvind Sie.. erts, Dr. Ablldgaardlt Allf
9 1 , v. Telf. Nora 1%9x (10-16: C. 6(8). - Rochefer; "lild.
jur. Aage Bang, Carl ungesvej IS', Valby, Telf. VA li7!!.
clv.mg. M. Drost larsen. - Arkitckt N. O. N, Slrige!, Kn.abro,træde Il. K.
stud. jur. B. Boe:sen, Am"liegollde 11. C. 9iil.
Formand for kaproningsudvalget: Lzge Axel M.athiesen, AhlJorgen Kr,1Usc,
manns Allt 7, Hellerup. Telf. ilE 1515.
Skjoldagcrvej 28. Telf. GI: 4i62. Politig!lrden C. 1-H8. lok, '«15.
Poul E. J,lKobsen, Bikuben. O)terbrogadc 2'l. Telf. C. 2-106.
InsfHktor: KaptajnloJtnant C. A. SjeUe. Njalsgade -:'5 li. S.
•
TeU. SU 806.

Jamen, vil nogle sige, hvad f ... er det nu for en
artikel! Er D. S. R. ikke en sportsklub, hvor vort hellige,
lysende mål er gennem idrætten at nærme os det fuldkomne fysiske legemsideal?
Hertil må jeg have lov at nævne:, at fomylig har e:n
fremstlende personlighed mde:n for Dansk Idrætsforbund udialt noget I retning af, ;u medens man tidligere:
kun viJle anerkende en idrætsindsats, hvis udoveren bagefter folte sig som en værkbruden, .lnser man i dag '.iporten for en munter fr itidsleg, hvor idrætsmanden morer
sig og slapper af; hvis han Sol samtidig far lidt fysisk
velvære ud af det. så er det kun godt Jeg kan ogsa
citere et af de kvikkeste. men samtidig mest urobge
hoveder i dansk pohtik. K. K Stem~ke. Han har engang
sagt: .. En su nd sjæl i et sundt legeme. hvad I alverden
har de to ting med hi nanden at gorel"
Derfor. tiltaler klubben. dens folk og omgivcl!>er diJ:,
da kan du, h\'adenten du er sport idiot eller ej, om du
er ung eHer gammel, enten du ilgner .\pollon fra Bell;\(
e!Jer slid og modgang har givet dig en skikkelse SOm
QuaSImodo. her I D. S. R. finde en o i livets stormolllsuste hav, hvor du
fo r at ~lu1te Ildt pladderlyrisk
åndelig talt kan hvile drommende under palmerne og
kigge på sydkorset.

Om kanalturen
den 4. maj er der ikke meget at sige. Vi var som sædvanlig begunstiget af vejret. Vi sid P gennem kanalerne
uden at blive generet af .. dobbeltsengen"; fo nnatIonen
af bådene ned gennem havnen var usædvanlig fin ( og
Sd pastar man, at studenterne under alle forhold er
individualistcrl), og slutteliR havde vi en hy~~elig
verandafrokost.

Derimod!
blev arrangementet med e s k ,1 d r c r o n i n g e n til
Skodsborg Kr. hllnmelfartsdag noget af det helt store,
60 både fra 9 klubber havde samlet sig for i fadlesskab
at propagere for rOnlngen pol luren op langs ky,>!cn,
og der var fra ledelsens side gjort alt, for al dette foretagende skulle: klappe fu ldstændigt, hvilket også skete.
Det var et betagende syn, d" de mange både i en fast
sammen tom ret formation stævnede forb i Bellevue og
Tårbæk med kurs mod l løje Skodsborg.
Vi skylder en tak til de enkelte roere, der III fulde for·
stod a rrdngementels betydning og medvirkede til deb
cennemforelse; og Sidst, men ikke mindst, skylder vi en
ta.k til eskadreledelsen, J. C. j\\adsen og H. M. ,t\\ oller,
for deres store arbejde med at planlægge, samle og gen·

...
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nemfore eskadren. Vi håber, kammerater, at l er rede
dertil manj.;e .ir endnu, så VI kan få en fast. Jrlig tilbagevendende, levende propaganda for den idrætsgren, vi !>ætter hOJest af alle.
Det skal iuvrigt nævnes, at den kgl. manne og fa, _\via
radio. Kastrup, havde vist en enestående imodekommenhed ved udlan af fartojer og r.adioudstyr.

Lodsen. åbne brev
Kære be!>tyrelsel
Det er mig bekendt, at der fra unge, Inlliahvnge menneskers Side gøres en indsats for. at kaninerne straks skal
have styrmands ret, uddannes til styrmænd og roere samudlg, s.aledes .at de ikke g,u og bliver kede af det. fordi
der lOgen styrmand er ul at sejle med dem.
Jeg er afgjort modstander af denne tanke, og jeg skal
forklare hvorfor.
Jeg sIod fornylig på M F "KORSOR~s kommandobro
og så p.l, hvorledes kaptajnen og styrmanden med storste forSigtighed dirigerede det store fartoj ud af ha\'nen.
Da vi skulle svaje I yderhavnen, lagde 2 rob.ide sig stærkt
i vejen for færgen og generede dens manovrer. Da \'i
lidt efter kom ud af havnen, Jn.1tle kaptajnen ul telegrafen igen og varsko maskinen, fordi en motor bad opforte sig fl'Jllll1elig mærkværdigt forude.
De ved, ligesOlvei som j('g, hvor sto rt et an<;var der
hviler på en ,jdan skibsfører, og hvor h,lrdt, der "las
ned. hvi .. han begår en fejl. Oerfor vil det ikke undre
mig, om "kib.. f,lflen en skonne dag med fuld ret kræ\·e.r.
at cnh\·er form for lystfartoJer skal holde,> borte fra
havneomr.ader og sejl ruter. Delte ,·iIle være en k.lIastrofe
for os. Delle moment, at vi roere frit kan færde!> overalt
langs ky~ter og i havne. belyder utroligt for mig personligt. og Jeg vil Iro. det og!>.\. gør det for andre,
Men reni bortset herfra har De Sikkert også i Deres
mdndagsavl'i i llOJSOmmeren og efterdret slude ret en .,ta.dig tilbagevendende notits "søndagens sejlulykkc", læst
om, hvordan uerfarne scjlsports·, kano- og kajakfolk har
sat livet lil ved dumdristighed og mangel pa ind<;igt. Jeg
har altid fult mig glad ved og stolt ove r, al man aldrig
har truffet roere I det sel.skab
og det ville jeg gernc
vedblivende glæde mig over.
Når derfor nærværende spørgsmj,! forelægges beslYrelsen, beder Jeg Dem takke. imtiati\'tagerne for deres
gode viljt'. men forklare dem, al vi ma sætte ind andre
steder for al afhjælpe disse mangler, som iovrigt også Jeg
sukker over.
Jeg har "elv uddannet sa mange slyrmænd, .al jeg er
klar over, ilt ('n kanin skal have lært bolden. havnen og
dens trafik og ikke mindst "soen, nar den skummer vred",
nærmere at kende, for vi kan overldde ham ansvaret for
fartøj og besælning.
,\\ed venlig hil.<,en
Lapla/a-/oJsen

~~IUbbens
rotøj
1.1. 110.
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Skabene
skal tommes eller kortet fornye~ inden den 10. juni, hvis
ikke bliver skabet brudt og det deri værendt' toj taget I
forvaring.
Styrmands· og sculler·instruktlon
foregår i juni maned hver tor<,da~ kl. 19.
Prøver den 12. og 26., b~elcdes kI. 19.
/I,wnevæscnet bemærker,
.lt når spærrelysene er tændt pol brotårnene på KOlppel,,og Langebro, er det strengt forbueJt .lt ben)'tte midterste
broløb.

Kontoret

Bornholmsturen
Oelt.lgerne heri vil fa skriftlige instruktioner tilsendt
la. 12. juni,

gor opmærksom på, .lI fordi man .lHordrer kJubben flyilebevis ul en anden roklub her eller i provinsen, belr:.gtes man ikke derved eo Ip.,O 100m udmeldt. Der IlU skeen fo.1!r'ikilt l>kriftlig udmeldelse.

KAPJRONTNGEN
Nlr dette gar i trykken, er den for.,te kaproning, kob~n
havn<;mt''iterskaberne pol Bagsværd, a.Jlcrede afviklet, men
jeg vil alligevel Ikke undlade at komme med et par he·
mærkninger om de lob, h\'on VI er anmeldt.
Vi er anmeldt i beg. jun. og sen. s(uller samt i beg.
o~ jun. otter. I sen. sculler skulle Robert have en .. tor
,hance for at vinde, hvis han blot holdrr hovedet klart,
idet hans skrappeste konku.rrent tilsyneladende er S.lk.s~
knbing-mandt'n. Jun. sculler er der vist kun en enkelt,
der tror på, og beg. s(uller er vel nok et lob, hvor vor
deltager kun kan overraske.
De to ottere bt'står af lutter begyndere med undtagelse
af dt' 3 Juniores på jun. holdet, som vist kan fa noget
bew<cr med Kvik's otter, specielt da en enkelt ellt'r to af
vort mandskab tager lidt let p.1 træningen. Begyndt'rM
ror i forhold til juniorerne forbavst'nde godt og har, hvis
Intet uheld mdtræder, meget store vinderchancer.
llvis alt forlaber godt, har vi tænkt at starte med jun.
otteren i f'. \ aribo den 8. Juni, og da der ikke er nogen

beg. otler der, har vi tænkt at lade denne \tarte i Viborg
... amme dag.
.\len hvorfor nu al den \nak om begynder og jumores
i en olymplddcsæson') Jld\'de vi ikke en sen. firer sidste
.ir. Jo, tiet havde \'l gan<ik.e rigtigt, og \'1 skylder måske
en fork.laring for, hvorfor den ikke stdrter i ar ..\rsagen
er den, at vor stroke fra sidste .ir. Kjeld, ikke mente dl
kunne afse tid til trænin!!en på J::rund af sine studll~r, og
da klubben JO som bekendl ikke svommer i seniores, var
dN ikke muligt al finde en ny mand.
Imidlertid må \'1 h.lbe, at de unge roere fra i ar må
opn.1 sådanne resuItatt'r i ar under ,\\.r. Barrys træn mg,
at dt' e\'entuelt kan gore sig gældende vt'd udtagelserne
ul europAmesterskaberne pl Bagsværd næste år, og for
at de mt'dlemmer, som ikke kommer til kapronmgerne.
kan have en chance for at få de friske resultater. VII vi
for\llge ved opslag i klubben at give oplysninger om
ilnmt'ldelser og resultater ved regattaerne I løbet df Sa!Rode,
'ionen

Bestyrelseslisten

Erik Kiersgaard
livlægergade 23 . 0bro 5152

PCKmllnd: Grosserer Gudmund Schack, SheUhuset, Kampmannsgade 2, V. Telf. C. 66«. - Maf.rialforvllJter: Ovilingtnior J. Norman·Hansen, lI,l1;rens Vlbtnarsen;l], Amagtrboulevud 8, S, Telf. C. 16140 (kl. 10-16). - KlISSerer: hbrikant
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Arskontingent ror DSR', Skisektion er .5 kr. Regnskabsår I 10-30.9.
Postkonlo 68344. DSR's Ski5ektion. Robert Christiansen. Ewaldsgade 8 A. N.

Triumf -

Triumf!!

Med to "ny(''' og fire gamle Nmosegrisc" tog DSR
stafctsejrcne hjem ved kobcnhavnsmc<";lt'rskaberne I Grib·
skov den 27. april. Det blev en ægte DSR-dag, som endnu
engang bekræftede, at vi kiln
Paradoksalt nok må solmtidlg 'iiges, at dette 11..kc- er
cl ehempel POl, at vi kan , nar \"I vII.
for \i ville f.tktlsk
Ikke den daR. Ilcldenes sammensætmng var dIkteret af.
hvem vi kunne monstre : et II A·hold med Sclsing, Erik J.
og Svend Nielsen, et IIH·hold med Ponsaing, Poul (Rode)
Jacobsen og liven. Og endelig el OB-hold med \'oigt,
II"cg og Het',
der dog nOJedes med at glæde sig over
skoven.
liA-holdet startedc= med en fin præslatIon af Sebmg,
Som kun har labet to sæsoner, og netop er blevet A·løber.
I Ian naede frem 3 minutter efter hurtigste mand p.i 1.
bane, Torkil Laursen. Prima præstation! Kom igenl
Erik Jørgensen gav sig ud pil 2. bane l roligt tempo, for
Svend Nielsen var til kaprøning!otræning og havde kun
en svag chance for at na frem i tide til at o\'erlage bud·
kavlen. Men da Frlk uanstrengt kom 111 skiftet, va r llurak·
let sket: en taxa havde rushed Svend fra Itolte til Motrum
- og han forsvandt som et rådyr over den nærmeste
bakkrkam. - - t B·kldssen gik Ponsamg SIkkert og stot
gennem forste bane på en tid, der sikrede os en fin
position eher skihct. "Rode" kom ud på SIO tur <jorn
anden mand efter Boris fra FI F (og denne var senere
så hensynsfuld at udgå). Og Rode må jo have ,mlæg
og hurtige ben, for også han gIk fint igennem. Sidenhen
blev det undertegnedes tur, og hvadenten det nu ~kyldes
egen nonchalan,e eller arrangementets mangelfuldhed :
jeg troede faktic;k midt I forvirrmgen, at jeg var kommet
ud på mm rUl e som nr. 6. eller 7. mand, - uden nogen
som helst chance. Ganske naturligt blev tempoet derfor
noget slentrende, men hele tiden i prik. Jeg missede J -I
minutter ved 5. post og luntede i mål. Stor var mm glæde
derfor. da Erik råber .. Tillykke med sejren!"
.. Det
var dejligt," siger Jeg, "al A-holdet vandt", Og Sol far jeg
svaret: .. Ja, det gjorde de også/"
- Det var .1hs.\
dobbeltsejr.
Triumf! T riumfl

7-manna-kavlen
blev afholdt den -I 5 på gr,-ensen mellem SmJland og
Blekinge. Udover at kortene var gamle og besværlige og
at 11l'lmuth Olsen, Lyngby, lob et fini natlob. har red .
ikke kunnet fa særlige oplysnmger. Det danske hold
blev plaleret omkring nr. 80 ... f 150 delugende.

Kredsmatchen mod Nordjylland
gik den 11 'i I Dronninglund Storskov. el af de stærkest
kuperede terræner herhjemme. Banen var lagt af en garn·
mel DS R-orienterer, Erik Juul Kristensen. du nu sUr
sine folder i Alborg. Den gamle kIlometersluger. Iver
.\ggerbe\;k. vandt for Jyderne I 1.56, hele 20 mInutter
for"l1 nr, 2. Carl Petersen, Vcn;ard. Knud Jensen blev
bedste koben havner, nr. 3. Sejren i lO+mands·holdet gik
ul Jyderne_ Svend Nielsen var Ikke med.

Præmieuddelingen
fandt o;ted I ,'tr ved cn vellykket fest i KVIK den 16,.5.
Erik J" r gen~en havde fornoJelsen at mdkassere megen
ros for vort arrangement af ~Stifinderlobet" l Sverige.

Skov_._onen
er slut for i 3r - vi ø nsker orientererne god ronmg, med
fortsat fines te vejr - og håber så at modes endnu flere
I skovene ttl september.

DSR's skisektions styrelse.
E r I k ) u r 8 e n ~ l! n , Kvædevej 22, Lyngby, formand . f'r,dal 5265.
Vag n N o II e r. Engdraget 51, Valby, næstformand. VA 3122R o b. C h r I ~ l i,t n lo e n. Ewaldsgade S A, N .• hSSl:rer_
S~' e n d N i e I s e n, Rud. Berghsglde 60 0. RY 6019.

Jorgen SeisIng. Knslamcalle lU. Vlnt"'e, DA +JiOu_
J e s p e r li ven, Blidahpark 26. Hellerup. red. HE 6862.

•
Ansvarsh. for ~OS R" A,tge B,tng. Cnl ungcsvej IS. Valby, tU. Valby 2+:-lj.
• .Orientering"· Jesper Hven, Blidahp.uk 26. Hellerup. IlE 6562.
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Kaninfeøten
R. af Dbg.

Den 25.
~Iclf(' I

lUnI

d. 3, fik vor In~pdi.tor. kaptaJnloJtnant C ,-I

den gr.t stue l klubbt:n id lian ... ,\L1J{"'læt "ongen

p('r'>{llllig (wcrf"k, ]);lIll\ehrog,>orJenl.'n .. ndderkOf".

Dcr u vel mange, Jer gennem tidernt: er blevet bl.:
nddel med denne udmærlsel,>c, men de færreste har faet
den pli en .. il il!refuld made, ..om del blev Sjellc til del.

SJclles arbejde (or 1). S. R.
været m'mt

l

.,nart 20 ar har Ikke "ItHI

,\1 hold{' JUstits ug orden l en !.",",Jing af

md,vIJuallsll .. ke "k.1d{'lllikere I .lIlI.' aldre nel ak\'Mlum

,.

ilf

origInaler" ... om et medlem engang mCJ.:cl rammende ud

trykte det, er ikke nogel mlsunddsl''iværJlgl arbt'Jde, og
'ia meget 1I1ere pm,værJIj.!1 er det, ,lI S,ellc har klaret det

gennem alle dls'ie ar, foruden at han troligt hver vmter
har radbrækket gymn,l, lcme UK under "m lcdel"e .lf kantarel med uendelig lanj!modighed .lmnodet re .. tanterne
om al bnnj!e kontlllj!cnlbctalini!cn lorden.
SJclle udtalte eng"n.\:"

,.Det ,·ærSle, miln koln 'Ige om

et m;andfolk, cr, ilt han er rar"

.'la. .. ke vil Ikke alle bifald ...

denne udtaleb.e, m('n ~Ikken l'r det, al bal! den ~tilr d('r
('I 100 'Ir mandfolk med et langlog godt virke i klubben
ha...: !olg:. og 111vI,> mdre Cl h,ertc banker v,armt for D. S. R
Oj! alle vi, der gennem arene har læn

.11

kende ug holde

af Sjclh.> "om vor og klubben, \·cn, \'1 glædes over den
ære. der er blevt'l vi"t ham, OJ! ønsker ham af hjertet

IIL tY",,!:: 1

Den lJ. juni blev en .. !rollende .-allen. Det var klubben ..
')'i·ar, dag, og l den anlednlDg gav foruden kamnerne,
der JO ViIT aftenen ... hæder"gæster, en repræ'entiltl\· skare
ilf ældre og yngre medlemmer mode for .lt fejre fødselsdag.,barncl Pol behorig VI'>
.'\an "artede mcd den tradltwnelle præsenLlllons
ronini!. hvor 16 k.1.mnhold fremViste for,kellige .. 1Harter
for den Slrengt' dommerkomue: In .. truklllr Ipsen<; hold
hJem forte di.' "',l.,uvanlige ... bpsnollt.
l3agdter ... amledes man I ...alen, hvor dlvers~ honMa
tlore . . hC\leg taler .. tolen. l'ormanden hud velkommen "jo":
uddelte papIrknIve Itl Hjarn .'\oller og Inspektør SJelle,
og klubben<; A:ft· ... medh.·m. prof. Se.:her, uddelte I ~m egen<;kab af overdommer prænller ul kaninerne. l)ern~1 tog
LundqulsI fal pol en historisk forelæsOIng oV'er studcnler·
rOlling ~ennem S"" ar; MathIS greb lejhgheden Id al
..nakke for sm wge mo.,ter, oJ..: omsider n.iede man til
ct af "henens hovedpunkter. dr med Ilalfd.,n I.efhre.
der holdt en ,lldcles blændende kanmtale. der fik trofiCi.'rnC I montren til al klirre veJ for<;.lmlmg:ens juhel.
Fn ,muk J..:cstu, kom dt>rp.a 111 kende. da 11 ,\\. .\løller
overrakte nogle bordl;lInper til verandaen, som en kreds
.lf medlemmer h;l\fde skænket klubben I daJ..:cns anled
nmg. Sluttelig henfald I formanden 111 nOJ..;le mærkeltgc
ht:tragtnmger over .. vundne liders kanmorgltr.
D.-a s"len kort dter var ryddct, klang ... miCJ..:lendl.' Ioner
fr.l hJornel, og ældre og yngrt s,,·ang de udkårne. mdlll
man dter en times forløb blev trakteret pol ol og snlllet
(800 ,tk. fabrIkeret pa rekordtId af fru I-·Jeldbo mtd
terner). Sa gik dansen videre. Gladl.' stemmer summede,
r.1\"gyldenl ol ~kummede, forplad~en \'ilr Illummtret, kort
'agt, VI h.wde en dejbjo": aftcn!

f:r
I Juh oJ..: august er der Ingen ilfranFZell1enter. men ul
,>cptcmber lægger VI atter ud med st udentermatchen I
.\rhU';, Knkmah:hen m. 111. Endvidere kommer den ,uligt
tllb.lgevendendc omcJettur III al foreg.a i denne måned,
og enddl}! er der den hyggel ige klubkapronmj!. Gør derl'fler .,om I ugebladene
fnlg med I næste nummer

•

Styrmands· og scuflermstruktwn

foregar fort"al hver tor"dag kj 19

l.dngtursrochefen

j!or p. I , studier I barkasseromng ved den kg!. marine
i Arrcsodal 1 mellemtiden bedes henvendelse ... ke til
rocheferne Drost Larsen OJ:: Srrigel

Lodsens å bne brev
Kært langtursroer,
Sa er vi midt I hOJsa.'Sonen for langture, og det gar
efter sigende noget bedre end !oldste,'.ir Foreloblg har
11 hold \'æret eller tr POl langtur, og flere følger efter,
men det k.m blive bedre endnu, o~ VI "kai navnlig have
de unge Interesseret ,
Langtursrochefen har arbejdet lIled al koordmer\"
turene, gore materlellet kl.ar, forsende badene o. s. v., så
den side af Sagen er i orden, men han savner, det ved
jeg:, lidt sammenhold mellem Ja ngtursroerne og hdt udbygnm~ af In"tltutlonen langture, skabt af langturo;roerne
'ieJv,
livorledes skulle dette ske?
Ma Jeg komme med et forslag?
D. S. R. er frakt ionernes klub. v. har Vennerne, der
Slorladent stiver økonomien af, "kisektIon, handboldafdeling, kaproningsfolk m. m., Ja, man pistar sågar, at

der I et hjarne af huset af og til er nogle fyre, der arbeJ
der for at genvinde de skånske provinser
gennem et
bytte med TI\'olt! Ilvorfor d.l Ikke skabe en Iangtut'5,
sekuon, kald den sadan eller måske finere ~ThC' Deep
\'('aler ,'\\en SouetyM. Jeg er ligeglad. Kort sagt, en uof
fidel og uhoJtldelig kreds af fo lk, der af og til mødte!o
td rigtige manneolftener, hvor der lOgen damer var III
stede (end Ikke I garderoben), og hvor man mmdedb
fordum .. lUre og planlagde kommende, udvek'ilede etfa
rln~er og !old!.t, men Ikke mlnd .. I, drog de unge td sig
og .lbnede deres 0lne for lanl!turel1~ herligheder og Inuhg
heder
Der er pumpet (tisk blod I langlursromngen gennem
fællesturen 111 liornholm, men det er mm overbevisning,
at VI kunne na endnu videre ad denne vej, d tænk
nver del
Venhg hilsen
La,JlatiJ-lodsen

-

Idrætsmærket
Prover lil Idrætsmærket \"II finde "ted I forste hal\'del
af september m,med,
:\lJe, dC'r kunne lænke" sig at tage Idrætsmærket I lobet
al efter..ommeren og vinteren, bor derfor straks ga I
trænmg med hen .. yn III
Ronmg,
Lob,
Kast og
Sprmg
I næsle nummer af bladet VII tiderne for prnverne..
aflæggdse blive meddelt

KAPRONiNGEN
Siden Sidste referat er hele den egentlige kapron Ingssæson afviklet, Idet alle kapronmgerne af heMyn til
olympiaden har ,'ært'! placC'ret I slutnmgen af maj og
forst. Jum
Dette .arrangement, som har gjort sa...'Sonen så kort som
5 uger, havde for begynder- og Junior- holdene gJorl
fo rarskapromngen den 24 og 25. maj meget afgorendC',

~n"n,.
CROME & GOLOS C HMIOT

".-UK I

idet et hold, 1>om Ikke klarede "ilg ordenthgt lil denne
regatta, Ikke havde ret lang tid olt forbedre sig til de fol
gende Mævner, ligesom det var vanskeligt al foretagC' en
omgrupperlng pa den korte tid
Efter min mening er dette tilfældet med klubben I .ar,
hvilket vil ses af de opnaede rhuJtater eller relterC' Ikke
opnåede resultater

~.;{ l bbens
U

roløj
......

Silkegad e 11 • TIi_ 3082

•

Forårskdpronlngen.
beg. sculler~ D.S.R. nr. 4 i ·HH, nr. l Stevns ).45,
sen. s..:uller: D.S.R. nr. 2 i 8.31.3, nr. 1 Saxkoblng 8.25.3,
beg. otter' U.S.R. nr. 4 i 6.55, nr. 1 Kvik 6.39.8.
Jun. otter D.S.R. nr. 3 i 7.08.2, nr. 1 KVIk 6.44.S,
jun. s~uller slaet ud i Indledende heats.
Som man ser, op noledes kun sidstepladser I alt undtagen
sen. sculler, hvor Robert roede et udmærket lob indtIl
200 m for mal. hvor energien tilsyneladende fuldstændig
forlod ham trods det, at han 1.1 pol en fin andenplads .
De oVflge lob behover mgen kommenlarer.
Memngen var nu, at \'i skulle have været I Nykobln}:"
14 dage senere, men vi besluttede at vente til den mter·
natIOnale Pol Bag-wærd for at fa me'it mulig Ild td Olllgruppeflng.
Ved den Internationale regatta pa Bagsværd den 14. og
15. Junt startede vi i beg. otter med del gamle mandskab
og i Jun. letvægtsfirer, som let lod sig danne, idet næsten
samtlige pa beg. otteren var letvægtere. l de to lob blev
VI slaet i Indledende heats. Yderligere havde vi anmeldt
j beg. fIrer med den anden halvdel af otteren og I Jun.
firer med og uden med resterne af juniorotteren efter
udrensningen, nemlig lyng, Lenskjold, Bjorn Andersen
og Tage Møller, men i disse lob måtte vi afmelde p. g. a
sygdom.
Igen en omgruppermg, således at VI nu har en beg.
firer med P. Husum, Olesen, BJorn Andersen og Mogens
Haut, som efter meget kort træn mg startede i Soro den
29. jUni, hvor de blev or. 5 I 7.235, nr. 1 Kvik 6.59.5.
Det var vor mening ,lt holde vor sen. sculler uden for
konkurrencen, mdtil udtagelsen j Sorø, bortset fra en
enkelt let start I Kolding den 22. jUIlI, hvor hans kon kurrent Kurt Israelsen fra Vejle afmeldte udmiddclbart
for løbet. Roberts ~tart i Sorø ,'ar en stor skuffelse, idet
han forst gennem opsamlingsheat kom I finalen, hvor
han blev nr. 5 i 7.56.2, endog slået af begynderen fra
Stevns. Nr l blev Saxkobmg j 7.37.2.
Næste start bliver D. M. på Brabrand den IO. august,
hvor vi starler Iletvægtsfirer med Bjørn lyng, Tage
{\løller, P. E. Jakobsen og Svend Nielsen, samt måske I
beg. firer, hvilket dog afhænger af trænmgen, idet begynderne har mistt't godl 14 dages træn mg p. g. a. ferie.
Som det tydl'ligl fremgår, er resultaterne indtil nu megel

C • b"

I

_

Erik Kier.gaard
livjægergade 23 . Øbro 5152

sloJe, men der er altid et nyt slag at vmde, og \.\ træner
nu til efterårskapronmgen den 7 september, men VI
mangler stadig et par "tærke folk midt j glgotteren.

R0de.

Be.tyrel.e.li.ten
Form.lnd: Grosserer Gudmund Sch~ck, Shellhusel, Kampmannsgade 2, V. TelE. C. 6644. - M~rerialforv~flct; CiviUnge.
nior J. Norman-Hansen, II;rrens VåbenarsenAl, Amagerboulevard 8. S. Telf. C t61iO (kl. 10-16). - KAneret: Fabrilu.nt
Bjorn Moner, Bredgade 47 4 , K. TelC. Byen 8363. - Sekretoler:
Ovtralisistent. cand. polIt. Ejvind Sieverts, Dr. AbildgdiUds Alle
9 1 , V. Tclf. Nora 1869 x (10-16~ C. 60S). - Rochefer: c-lnd.
JUt. A'\ge B,1ng, Carl LangcliveJ 18~ , Valby. Telf. VA 2478.civJng. M . DrOSl Larsl.!n. - Arkitekt N. O. N Strigel, Knabro·
,træde 13, K
tand Jur. B. Bocscn . Amaliegadc 11. C. 97-4t.
Formand for kllproningsudllalgel: Læge Axel Mathiesen, Ahlmann.~ Alle i, IIelIerup. Tdf. ilE 151S .
J{nge.n Krause,
SkJoldagervej 28. Telf. GE 4762. Politig.irden; C. I+iS, lok. 4OS.
- Poul E. Jakobsen, Bikuben. Ostl.!rbrog.1dl.! 2}
Inspektor; Kaptajnlojtnilnt C. A Sjelle, Njalsgade 7P, S.
Telf SV 806.

OllHENTElRlING
Efterårets løb:
Kobenhavnskredsen under Dansk Orientermgsforbund
har udsendt listen over onenteringstermmer for efte.raret 1952
Træntngslob (Kbhvn.kr.)
J l. august
6. 'ieplcmber· Natlob (D. R.)
Begynderlob (D. K)
7
Natlob (Frederiksborg I. F )
13
Frederiksborg I. F., H!llerod
14
Frederiksberg I. F
21
Helsillgor Roklub
28
Variationsorlcnlerlng (Kbhvn.kr.)
5. oktober
Pokalløbet (K. S.) (kval., rangl. -t- mærke)
12.
D. {\\. damer &. herrer og F. M old·boys
19.
JUniorer
K. M. (kval., rangl. + mærke)
26.
8. november : K M., natløb.

c. .

Træning til kaproning
Da medlemmerne forhåbentlig i nær fremtid kommer
hjem fra ferie, bedes interesserede snarest sætte sig i for.
bindelse med formanden , telf. C. 6644 mellem kl. 9- 16"',
eller melde sig i klubben , telf. Ryvang 48.
Vi skal bruge nye folk til efterårskaproningen den 7.
september, Kvikmatchen den IO. september og eventuelt
også til kaproningen i Helsingør og Malmø.

Men det haster!!
Mr. Barry venter med længsel.

Anw'lr,h. for "DSR"; Aage Hang, Carl Langcwq 1~. V:tlhy, lif Valby HiS,
•
".Ori~nt~ring"
jc-"pl:r II ve.n, Blidah p,lrk 26, He.lIerup. HE 6562.
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Den årligt tilbagevendende

O I1wLet

~ul!fU!i~e!

eller Omelet V, som den i ar ma kaldes, afholdes

søndag den 7. september
med start fra klubhuset k!. 9,00 pr. og hjemkomst k!. ca 16,00.
Madpakke og landgangstøj medbringes.
Arrangørerne gør, hvad de kan for atter i ar at leve op til traditionen,
og vi håber, at alle gamle »omelctfarere« og mange nye. der har lyst til at
prøve denne specielle sport, møder op og sætter deres præg på turen.
Se iøvrigt oplysninger inde i bladet.

Søndag den 14. september k!. 15 00 afholdes i Arhus den årlige

STUDENTERMATCH
mellem Arhus og Københavns universiteter

Lørdag-søndag den 27.-28. september

LANGTURSKURSUS I NIVA
Atter i år afholdes klubbens langturskursus
Nivåhuset med start fra
klubhuset lørdag k!. 14,30 og hjemkomst søndag k!. ca. 16,00. Vi opfordrer
alle yngre langtursroere til at deltage heri.
Tilmelding til rochefernes kontor senest den 15. september.
Sovepose, toiletsager og tørkost til 2 dage skal medbringes.

Ang.omeletturen

Lodsen. å bne brev

kan for kaniner og "ndre umdviede f:lves lolgende orien·

Kære rokammerat!
Har du nogenSInde spekuleret o,'er, hvorVIdt vi l.)SRfolk er nok i os selv, dier om ,i har noget a.t lære hos
andre klubber?
Er vor klub og dens muligheder så store, at VI kan
leve Isolerede fra alle andre klubber uden .u agte pa.
hvad de foretager sig, og h,·orfor de gor det?
Nej - og aller nej!
Tag pOl. dine ture, langture og kortere ture og aflæg
visit hos de mindre eller meget små klubber. Her VII du
mode folk. der ofte .ubejder under meget vanskelige og
prim luve forhold; men her vil du også mode folk. for
hvem ronmgen betyder hele livet. hvor de rammer, der
er skabt om deres idrætsudovelse ofte bet)'der o~ har
betydet årelangt slid, og hvorfor deres både og huse er
blevet nærmest en helligdom for dem. Ht:r vil du modesammenhold og roerhulllor og en gæstfrihed over for
rokammerater udefra. der grænser til det utrolige.
Jeg tror derfor, at det oflt: "il give stof ul eftertanke
hos os fra "ropaladset", a.t træffe disse folk. Vi vil derved
indse. hvilket aktiV og hvdken rigdom vi beSidder I \'ort
store klubhus med det~ enorme flade. Vi "il den'ed fole
os a.nsporet til al gore mere for klubben og dens fremud. end vi ellers ofte tænker på i det daglige.
Sldan har jeg folt det. og sådan tror jeg også du vil
fole det.
Med venlig hilsen
Lapl.lta-Iodsen

tering:

Turens oprindelse fortaber sig noget hen i del dunkle,
og I hvis sygel ige fantaSi dens mærkellJ:c niwn er und·
fanget, vides CJ heller. ,'I.\en nok er dt'l. Der har til da.to
været afholdt 4 af dl~'Ie ture, der g.1T ud på at deltagerne
holdes i uvidenhed om. hVold de skal foretage sig, hvor
de skal hen, og hvilke oplevdser og ubehageligheder dl."
kommer ud for. Kort sagt: en rotuf ud i det bia.
Sbl man gLve en historisk beretnmg om d,sse tures
forløb, kan man nævne, <lI den forste blev en vældiJ;
overraskelse - for arrangørerne. Der mødte Ikke flere
deltagere. end man med nod og næppe fik SdmmenSa! l
bådehold, og det blev så kun til lidt alnl sondagsplasken
pl sundet. Næste tur blev mere vellykket, her blev deltagerne sendt til bunds efter dykkerkors på vej ul Skodsborg m. m., og heroppe VM nogle Gefion-skonheder md·
lagt i arrangementet, som dekoratIV baggrund for en
frokost i det gr0nne. På tredIe tur ble\' deltagerne af
"\oller lodsN ind i en tunstbil og på bedste fIrmasko,'
turs facon kort tI l lyngby, hvo rfra man i den stedlige
klubs både besejlede Furesoen med omlIggende vandarealer I ustandseligt .. kænderi med dt: tusinder af kanofolk, der boltrer sig heroppe. Sidste tur i rækken foregik
som et forhindringsløb ned gennem havnen, hvor man
ani ob hidtil up røvede steder, f. eks. Bunkerdepott:t,
Værflbrot:n og isbryderen ~LlLLEBJORN", og der var
underlige opgaver hvert sted. Ved isbrydt:ren f. eks. ind·
øvede man oldrikning i -t-,hers Inrigger - uden brug af
samfundshjælper.
Omeletten er s.ilede'i de uanede muligheders tur, ah er
sandsynligt pl en ddan dag - ligefra sækkeløb gennem
Frederiksholms kanal ul ballonopstignIng på Ilvl.'n . Og har dIsse linier Ikke afskrækket dig, Sol
vel modt den 7, september kl. 9,00.

Hvad sker der
på klubbens I.lngturskursus ,\ 'II'.i"
Der lærer man al den teori, som en ung langtursroer
har brug for. Der er lektIOner I
planlæggelse af langtur, navIgering, somandsskab,
livrednmg, madlavning, proviantering , materiel
behandling m. m.
For at hele dette program skal kunne afvikles pol cn
week-end, må imidlertid alle deltagerne indstille sig pl
al indordne sig fuldstændIgt under kursuslederen. Sker
det, og det gor det altId, lover vi, at alle dem, der vil
deltage. nok skal få noget ud af det.

~n"n,.
CROME & GO LOS C H M I OT

".-UK I

Idrætemærkeprøver
Prø,·en i 20 km roning vil finde sted fredag den 5.
september.
i'\ odested og -tid: Klubhuset i Strand vænge I kl. l i,OO.
Deltagerne må hel~1 selv sammensætte rohold . Med lemmer (ikke deltagere), der "il være styrmænd pl denne
lur, bedes ligeledes gl\t: mode samme tid og sted. Der
startes fra klubben og ros ned gennem havnen til slusen
og tilbage til klubben.
Proven i roning over 2 km VII finde Sled mandag dt:n
8. september.
Mødested og -tId : Klubhuset I Strandvænget kl. 17,00.
SammensætOlng af ro hold og styrmænd til denne prove
_er Wll..9'venfor nævnt.
. _
Prøverne i lob. Spring og ka~t "II fmde sted torsdag
den 4. september.
{\\odested og · ud : Østerbro Stadion kI. li.15.
Indgang: Staunmgs Plads.
Gymnaslikproverne afholdes til "Inler, herom glHS
nærmere meddelel .. e. O\'rige oplysnmger fas "ed hen "endel~e ul klubbens Inspt:klor.

~<lubbens
rotøj
fl. ho,

Sillu:gade I l • TIf. 3081

•

Styrmands- og sculler instruktion hver torsdag kl. 18.30.

G,mnastiksæsonen beg,nder
I. oktober
Første gymnastikaften bliver onsdag den I. oktober
kJ. 17,15 - 18,15.
Tider og stedet et følgende:

i. Danmarks HOJskole for Legemsøvelser (Statens Gymnastikmstitut), Norre Alle:
Mandag og torsdag k!. 19-20.
Leder: GymnastiIdærer M. Andersen.

Tirsdag og fredag k!. 17-18.
Leder: Insp. C. A. Siclfe.
2. GI. Nctropolitanskole. Frue Plads:

Onsdag k!. 17.15- 18.15.
leder : lnsp. C. A. S;elle.

Indul vi har set, hvor mange af ",'ore medlemmer der
møder til svomnlng, vd vi ikke arrangere nogen form for
tilmeldelse, man henvender sig blot i svømmehallen til
gymnastiklærer M. Andersen.
L Urne skulle altså efter programmet finde sted torsdag
den 2. oktober kl. 20-21.

Svømmehallen

I æske chokolade pr. mand

I Danmarks Højskole for Legemsøvelser.
Hv('r torsdag aJlen fra 2. oktober i tiden fra klo 20-21
har vi - i lighed med sidste ar - fået rådighed over
en bassinhalvclel for et deltagerantal på mdtil 30 pr. gang.
Dette antal er absolut i den forstand, at det ikke ma
overskrides. og det ml betones, at der ikke er tale om
almindelig badning, men om svømnmg under tilsyn, så·
ledes at der hver gang vil være en leder td stede. t hallen
og afsæbnings rummene mol man kun færdes b,ubenet
eller med trætofler, evt. med gummIsko, der ikke anvendes til udendørs brug. Adgang til bassinet er kun tilladt
efter afsæbning. Deltagerne må selv medbringe sæ be og
håndklæde. Deltagerne har adgang ul omklædni ngsrummet 20 min . for timens begyndelse og skal have forladt
hojskolen senest 20 min. efter timens afslutning.

giver vi ikke, mcn vi tilbyder god motion i form "f håndboldtræning og deltagelse i Københavns Hlndbold Forbunds pokal· og mesterskabsturnermger, i hVilke D. S. R.
nu i mange år har deltagct med vekslende held. Vi har
brug for mange deltagere, og der skulle \'Cl ogsa i D. S. R.
være mange flere, end den "udvalgte skare på 15-20
mand, som år efter å r moder op, der kunne tænke sIg
at lege lidt med en bold i vintersæsonen.
Derfor mod op til håndboldtrænmgen, der begynder
onsdag den IO. september kl. 18,15 i Otto Monstedhallt!n,
.Vorre Alle 53, og få "bol do jet indstillet".
l'okalturneringen begynder den 5. oktober, sJ. det gæl·
der om at komme igang med det samme.
Det er d i g, vi har brug for!
Jonas.
Y

KAPRONiNGEN
Grundet på ferie er der ikke modtaget stof.

Best,relseslisten
Formand; Grosserer Gudmund Schack, Shdlhus~ t, Kamp.
2, V. TelE. C. 6644. - /tJaterialforvalter; Civilingcnior J. Norman-Hansen, Hærens Våbenarsenal, Amageroouleyard 8, S. Telf. C. 16140 (kj. 10-16). - Kasserer; Fabrikant
Bjørn Møller, Bredgade 47·, K. Tdf. Byen 8363. - Sekretær:
Overassistent, c"nd. polit. Ejvind Sieverts, Dr. Abildgaards AII~
9', \'. TelE. Nora 1869x (10-16; C. 608). - Ruchefer; cand.
Jur. Aage Bang. Carl LangeSyel 18', Valby. Telf. VA 24;8.civjng. -;-..,. DrOSl Larsen. - Arkitekt N. O. N. $trigcl, Knabrostræde D, K. - cand. jur. B. Boesen, Amaliegolde Il. C. 9;41
Formand for hproningsudvillgel: Læge Axel Mathiesen, Ahlffi.lnnS AilI!: 7. Hellerup. Tdf. ilE 1515. - Jorgen Krause.
SkjOldaservej' 28. TelE. GE 4762. Politigården: C. H-I8, lok. «15.
- Poul E. akobsen. Bikuben. Ostcrbrog.ade 23.
Inspektor; Kapt<ljnloJtnant C. A. Sjelle. Njalsgade 75 t, S.
TelE. SV 806.
mannsgad~

Erik Kiersgaa .. d
U.... jægergode 23 . Øbro 5152

OR][ENTERING
Årskonti ngent fo r DSR'. Skiseklion er 5 kr. Regnskabsår 1110-309.
POfiikonto 68344, DS R's Skiseklion, Robert Christiansen, Ewaldsgøde 8 A, N.

Nu er det tid!
for nye: orienterue - og de. du blol er ny"gernge
ul",
slikke hoveder frem, og del er ogsl ud for de ~ g .. mlc: r",,'c~ • .i'
fa skyllet ~trands.lndel ud mellem Tæerne og f.1 rystet del g.lmlc
kluns. Mugm:de ug gulnede - med den særegne duh "f mOSt,
gunn.ile og ærlig svcd. som ~e1v gcnugnc: hold v~k Ikke kan
fjerne - dukh'[ nu oncntcrmgstoJct frem ile ~omml'rcn~ gem·
mer. Nu sk,d det luftu i Oll ~m mangfoldighed. For he!!vndcrc
kan her !JUo]es. al hver cnc"\! d.tn .. k orienterer har sm menmg
om, h,'o rdol" den rigulIC dragt scr ud - og ktdchS er den l
hven fald ikke.
Da Jcg forlede n mugede ud, faldt Jcg over en bcm.crknmg i
.trbogcn fu, ·n. idcl del bemærke!> . .11 i l \'.1r en af ,'ore 'Ion;
z.soner. hvor DSR 100dh dommerede Kobcnhdvns orienh;nng
Der ~Iod. ~Cd 65 af DSR's medlemmet har prov(;\ onentermFcn
men de 6~ er inFen fremgdng i forhold til sidste .Ir. lfi:r ma
,ære mdnge flere l DSR, \om h,u IV~I og e\'ner for onenterinp;::
for mgen skill blide miJo! md. al onenterlng er svær l den for·
,und dl ikke enh\'er skulIc kunne f.1 fornoJell>e dcu! [krfor kom
ud og prov lykken i skoven \'j nnsker al m.mge flere roere lobl
f.l. fornojelsc af denne ...,dle "POr! j ~ mdlemsæsonernc· •
S.1Vldl arbogen H.
Siden d.1 har VI l>krut! vore forventnmger i retmn! :lf :lnl.l1
begyndere betydeligt ned, og vore result.uer er ogs.1 b evet mea
be~kcdne som fo1ge ilf. .u de .mdre h.lt lurelos kunsIen ilL
Men nu kalder vi ahd igen til en ny sæson. og i be!r.lgtnmg
ilf vor! rLllge held pol k.lp ro mngsl;.anen i den forlohne o;omrnl'r.
bor der gores noget for ill DSR ikke hdt glemmes.
Mosc,Ii'nsen,

kl. li.lli. IiJemrel~t med tog fu. IItJlerod kl. 22.49 eller 0.29.
Su"afgift kr. HXl bedes sendt ni sektioncM gIrokonto.
Anmeldcl~e scnest ~ond.lg den i ,il E. J.
li ~(ptember. Træl11ngslob arrangeret af Fredenhborg Idræts·
forening. -- Herre B C<I. 10,4 km. Old &\"s ca. 6,) km
Kort, mllde~lC'd. ~tart.1fg,11 og ,lnmddebC' som for n.lTlobct.
ForSlc SIOr! kl 10,00. Tog fra Kobenh,l\"n H kl. ~,I~.
21 september. Abl'nt lob arungcrel af Frederiksberg Idrieh·
foren mg. Ilerre :\ og B c.t. 1O.~ km, O ld Boys ~. ",li km.
Begyndere ca. 6,0 km. J.ubsområde; Tokkckoh ht·gn. Knrt
140.000. H,Uerod 2~2b .•\\ode~led; AUd'ud kro. Suru(glfl
kr. 2,50. Begyndere dog kun kr, 1,00. bedes ~~ndl 111 ~ckllo,
nens glTokonto. Anmeldelse ~enCSI mandag morgen den I~.
Iii E. J,
2:~. ~eptember .·Ib,.nl lob arr.tngerel af HeI~mgor Rl'kluh.
Lobet \'11 formcntllg forcf!.1 i Sverige, men n;t;>rmtre med ·
delel~e er Ikke fremkommel endnu.
Anmeldelse og oplysninger ho~ E. J. ~tm!~1 lord.l!; 20. \ept
t oklOhcr. !'"riallønsorJl'nlcring drrangerct .If t\llbenh.l\:n\
kredsen. N.rrme re oply~n Ln8er , næste nummer
12. oklobcr. Pokallobel, kvalificerende i A- øg B·klil'~erne.
19. oktober. Danmarksml'slcrsk.1ber
26. oktober. J\.nbenhal·nsmesll'rskaber, kvalifi.;crcnde I A- og 8 klasserne.
"t. november. Knbf'nha,'nsmc!fcnkabf'r I nilllob,

Prøv at orientere
Torsd"g den 4,
interes~erede

~ept"mb,.r

LOBETR.I:.\'/\"G. \", ref!ner med at kunne arrangere en
~adan msdag og fredol g ~a. kl. I i. Inlcre\~erede bcde~ rmge
ul S"C'nd ;-":Iehcn. RYv",ng 6019. hedsl kJ. I" -1\01.

indbyder Skisekllonen .llle

111 modt i klubhen kl, 19,30.

INSTRL,KTION

F I L,\\

Sko\·tne k.llde r.

Om nordisk akademisk mesterskab
i orientering
som det plejer at hedde I disse spalter
.\A.\J
har modugct m\'1I.lUon fn. L'ppl>ala til l. NA.\\·"nenterm~
den 22. oktoher. og \'i hal;.er ,li fj, ~ eller 4 milnd med fra D~K
p.i du d.1Il~kc ~·molnd~hold,
,\1en efteruets lob vtl VtSC, h\Cm der er bedsI. Idet holdet Ikke
,ælles for dtu pokallobel d,.n Il,
"l:\,'\ alholdles lot\le golng i Fi~ku~ i Ftnl.1nd , IlMi. h\'or
\"i I Cl pr.1gtfuldt terram over en fin l i km bane Ikke enlililnFt
var I stand ul ,li f.l hde holdet ,gennem
I Oslo 2 ar senere kom vi ud for klipper. som kun nordmænd
k.tn ka ldl' .fladl· terram, Iler fik \'1 lige netop ~ mand ,,,tnnem,
Aftenen dcnmod '·.lr vores, - men dtl er en helt .lnden
hi'toric. Begge lure bød. I",ad oritntering og g.l.'\tftlhed dng.lf.
r" de helt store opltvd~er.
1'\1.1 B.lr luren III den wtnl>ke ~tor~ko\' Og nar \1 nu kender
kortene - har fuldl hold
og held I ~proJlen
ja, sJ. f.lir
\'1 \e. h\'ordan det g.1r'
eller
\'i

Efterårets løb:
lav n gl b"der s.\'SOnen p.l folgende;
11. august· Træmngslnh .1uangeret .1f Skodshorg-!'\<l'rum Idræl'"
forenmg. "\ooe\ted Lol1lkhu\ p.l \estsiden af Rudt ,kcl\"
kl 9.JO. Anmeldel\e og: heulmg- af 1oliI"ilfgift kr. 1.00 ~ket
pl mødestedet.
Kort Seniorer I 100,000. Ilel~lngor JJ_
Old &ys I iO.OOO. I-Iollerod 2il21:1.
(0,. september. Sat/ob arrilngen:1 af D.lmerncs Rokluh.
I lerre A s.. B ca. ') km. Oid Boys ca. 6 km,
Slartafgift kr. 3.~O. hedes ~endt til sl'kllonen.' glrokonlU.
Anmeldelse "ene~1 mandag den I ~eptembcr lil Enk JorgenSen. Yderllgerco In~lrukllon ubendes de anmeldle.
~eptembct. Bco!fl'nderlob arran~erCI af Damernes Rol..lul;..
Startafgift kr. 1.00 hedel> Sendl til sektionen .. guokonto.
Anmeldelse Senl!lol mand"g den I. 5eplember III E l
Yderligere msnukllon til~ende, de .1nmeldtc.
NB. I LobsomriIdel er heltggende i Kobenh.1yns n . erheJ.
13. ~eptcmbcr. ,v"t/ob ilrr.lngeret af Frederiksborg Idræl~forenlnS,
Ilerre A og B ca. 10,4 km, Old Boy~ ca. 6,3 km.
Kort· J :40.000 ur 262.,\. Fredensborg. ml medbrmge\.
•\ 10dested Luthersk .\\I~\ionsh{}jskole ved sk;cnng Fred(n'
borgvej;'Gribsko\'bane, 400 m nord for SIOhpavlllonen\ trin·
I;.rzdt. For~te 51.11't kl. J9.X"I. Tog afgar fra Kobenh.lvn II

OSR's skisektions styrelse,
E r i k J O r g e n, e n, Kvæde\'ci 22. Lyngby. form.lnd Fr.dal ~2M.
Va!il n .\\ o 11 e r. En(!dra~et 51. Valby, ntSlformand. VA 3122,
Rol;.. ChriSlIansen, E......t1dsg.lde SA N., kaHerer.
Svend Nielsen. Rud. Berghsgade 60 ø. RY 6Ot 9.
Jurgcn Sel~ing, J..:lIstaniealle 19. '\"~nluse. DA HJOu .
J e s p e r H ven. Blid.hp.rk 26. Hellerup, red HE 6862,

•

:!..-..

.DSR- Aage B"'ng. Carl Lan/o:esvej IS. Valby, Ilf. Valby
. Orientering·· Jesper Hven. Blid,lbpark 26, Ll'lIerup. HE 6562.
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KLUBKAPRONING
søndag den 5 . oktober kl. 10
pOl den sædvanlige 1000 m bane ved mdsejlingen til Kalkbrænderih,wnen.
Der udskrives folgende lob :
Lob nr, l: F"kultetslob for Universitetet i {.,hers mrigger.
Lob nr, 2: Gig.lctvægtsfirer. Ingen enkelt roer over 70 kg og holdets gennemsnIlsvægt ikke o,'et 61,5 kg.
Lob nr. J: F,lkulteTslob fo r D,mm,uh tekniske Ilojskolc i 4-årers mrigge r.
Lob nr. 4: Klubmesterskab i 2·jreTS inrigger,
Lob nr. 5: 4-.irers ~ka n inlob~. Kun ;\bent for roe re, der er indmeldt cfter den l. januar 1952.
Lob nt, 6: Lob for D id-boys. Kun aben! for roere nvet 32 ~r. LøbeT forega r i gig·ouer, hVIS der bh"eT tilstræk·
kelig tilslutning,
Lon nT. 7: KlubmeSTerskab i 'l-årers inrigger,
Loh nr. 8: Klubmesterskab i single-sculler.
lob nr. 9: 4-1rcrs in rigger for motion$foere,
Lob nr_lO: Match mellem Unive rsitetet og Danmarks tekniske Ilolskole i gLM·otler.
I klubmesterskaberne modtager de vinde nde roere og styrmænd D. S. R.s solvmed.uller; L de ovrtge loh
D.S. R.s bronzemedailJer, Opmærksomheden henledes pk, at ingen bn deltage i to umiddclban pol hinanden folgende lob. Eventuelle mdledende heats vil blive roet kl. 9.
Specielt henvendt til de n stOfe skare af motionsroere onsker beSTyrelsen at gore opmærksom pol. at
meningen med klubkapronLngen er den. <It .:alle klubben5 medlemmer skal deltage - det er okke kun noget, der
arr,lOgeres til fornojclse fo r de 25-30 medlemmer, der dyrker kap roningen til daglig. Iler er en gunstig lejlighed
til fo r alle klubbens medlemmer uden undt.1gelse ,li v~re med og i forening skabe en morsom og fornojclig d.1g
i klubben. Hold jer derfor ikke tilb<lge, men tesn ier på de I h.l.dehal1~n opslåede lister. Af hensyn hl pLlnlægningen af kaproningen er det bydende nodvendigt, at alle deltagerne tegner sIg mden tegnlllgs ristens udlob;
denne er

r

fredag d en 3. oktober.
Efter lobenc~ ,lfslulnmg samles vi som ~ædvanlig til froko~t i klublokalerne, hvor præmIeuddelingen vil
finde sted.
Kokkenet vil i dagens .1nledning levue en frokost - bC51dende af varm reT og en ol - til den yderst
f,H'or,lble pris af 2 kr. ullder foruds.11tning af, al Ii/me1ding finder sleJ 5enes/ torsdag dpn 2. ok/ober til kokkenel

STANDERSTRYGNINGEN
foregår søndag de n 26. oktober kl. 11
men forinden det kan ske. må vi hilve pontonen taget op ilf vandet. Det er en hyggelig beskæf·
tlgelse. som der altid plejer <It modt.' mange op li l. Ma n skal Slille i sill e gamle klude kl. 9.00 og
ikke vært.' bange for at blive lidt våd eHer beskidt (det er alt id spændende .H se, hvem der får den
obligate sok): desuden gor man klogt i il t medb ringe en madpakke. Efter at standeren er strøget,
nyder man nemlig den sidste frokost, og fru Fjeldbo .. ælge r de sidste basser og de sidste bajere, Alt i alt en hyggelig dag.
Vel mødt den 26, oktober kl. 9.001

•

Studente ..matchen i A .. huB
blev en storslået oplevelse for o!., d~t fik den lykke at
overvære den. Ikke alene lykkedes det for vort' raske
gutter atter at hjemfore POLITIKFN's smukke solvfakkel til det kobenhavnske unlVerslfet, men rent bortset
herfra IOr det nok sIges, at hele arrangementet var lagt
således an, at

\'1

fik en dag ud af dCI_

Men for at starte fra en ende. så startede en repra!senta!1\' skare, der (oruden otterens mandskab bestod af
diverse honorationl.'s og bumlere med f IANS BROGE
lørdag aften den 13:9. Med båden rejste iovrigt også et
selskab af charmerende unge mennesker fra Dansk Vandskiforbund. der. som et led i arrilngementet, skuJle give
en opvisnmg i Arhus havn.
Vi \'ar dårligt kommet ud af Kbhvns. h.lVn, for roerne
på moderlig VIS bl~v lagt I seng af Krause, for al de kunne
være udhvilede til den følgende dags strabad!>er, og lidi
efter lidt fandl ogs,) vi andre til koj<;.
Næste morgen blev vi pa kajen l Arhus budt velkom·
men af A. S. R.s bestyrelse med klubbens charmerende
formand, Otto BJcrrulll, i Spidsen. Ffter et ha'iti{:1 mor·
gencomplet p.l ~Ro)'aIY dro~ mand!.kabet af ,>ted ul Urabrand for at hente den bad, de havde Unt der ItI løbet.
Vandskifolkene trænedt' l havnen, og vi andre gla:dt'de
os over byen o~ dens smukke omegn og var kl. 12,10
til frokost på S""portspavillonen som :\. S. Rs gæ .. ter.
Da frokosten var slut, begav vi os derpa ned i havnen
spændte på, hvad fremtiden Ville brmge.
KI. 14 stanede vandskifolkene. dere'i op\'isnmg, og man
kan \'ist roligt sig~, at nar dag~n bl~v en sad.m publikumsucces, som tilfældet var. 'ia skyldtes del ikke mlnd'it
deres mdsats. Flegante shownumr~ vekslede med blæn
dende kun'itlob. Det var 'itorsl.lct at se pl. Imedens dette
foregik, udviklede nogle nydelige studmer en vold~om
aktivitet Pol kajen. idet de solgte wmpatimærker til del
begejstrede publckum.
KJ. 15.00 gik starten pol løbet, Og jeg er gan<;,ke VI'!>t
ikkt nogen kapacitet pol kaproningens om rade o~ ,>om
følge deraf ikke Videre kompetent til at udtale Inlg, men
'li meget kan jeg Sl~e, at det blev en glimrende mat..:h
med et forry~ende oplob ned gennem sltppen. d!.'t J.lnJ;:c,
smalle bassin i Arhus havn, der er som skabt til kap·
roningsbane. D.l vore gutter sejrsIkkert gled i Indl med
en foring Pol :'J lænl:de. Jublede "Ile vi bumlere nede pd
"de reserverede" \'1 h.n·de .,t.å.et i en frYJ,.'1ehg ang'it for.
at sejren i sidste ..ekund skulle glide os .lf hænde.
Da matchen S3 var færdi~, istemtt' t.1xachauffnrt'rne'i
orke'iter, der iØVflJ;P h.wde musiceret nydeligl under hele
fort'sti11ingen, "Kobenhavnermarch" III ære for del o;cj
rende hold. og umiddelbart derefter fik Rode, .,om hold
kaptajn, faklen overrakt af prorektor ved Kobenha\'n'i
universitet, prof. dr. H Mosbcch
KI. I7.JO samledes derefter alle \'i, der direkte eller
indirekte havde noget med foretal;endet at gøre, på .\rhus
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unlvesLlet som ,"rhus studenterforenings gæster ul en
festmiddag l d"gens anledning, Middagen foregIk I universitetets smukke vandrehal, og som sædvanlig blev roidrætten og studenter-idrætten i det hele tage I hyldet af
forende personligheder, bl. a. universiteternes rektore-r,
formanden for de dkademlske Idrætsorganisdtione-r, prof.
Knud E, Møller, redaktør Jlassdger, Po/ltlk':lI, og formanden for A S. R., reviSor OUo B/errl/m. Desuden takkede
formanden for Dansk VandskiForbund. overbetjent HallboU. fordi vandskiloberne havde f~et lov til at delt.1~e- i
Slævnet. lovrigt havde vi DS R-roere den glæde at se en
af klubbens ~amle kendinge, prof, jørgen Diell, præsidere "ed bordet i sin egenskab af ledende senior I .\rhus
st uden te rf aren ing,
Efter middagen trådte- vi dansen. og der herskede- en
glimrende stemning, Indul vi kl. 22 begav os ud j Un!\'ersltetets smukke friluftaditorlum, hvor prorektor. prof.
Mosbech i fak lernes skær fik trofæen overgivet og blev
anmodet om "t Opbe\'dre den på Københavns Universitet i
det kommende år. Derefter sang studentersangerne, og
den stemningsfulde hojtidelighed sluttede med Tage ,\\01·
lers fortvivlede for.;og pa .11 holde- en baltak
Sol fort"attes festen. indtil VI k\. 23.JO drog: af sted til
baden, Og: her gav ,\rhus·folkene:, der næsten alle va.r
fulgt med derned, o~ en 'iå dundrende afsked,,~alut, al VI
sent VII glemme den. Raketter (o'r mod himlen, aftenens
danseorkester 'ipdiede \'idere på kajen, og serp~nlLner røg
i hovedet på o'.;.
,\\en "nart lagde: skibet fra kaj, kamme:raternes ansigter udviskedes, det samme ItJorde snart efter h'sene frd
byen. og \"1 gik til kOJs dodtrætte, men et .!otrålende rominde rigere.
.. Bumlcrcn~

St)'rma IldSI n sI ru kil on
foregår resten af sæsonen Iner tirsdag kl 17,00.
I Sculferprotokollen
skal nl.ln huske foruden Sil navn, af hemvn tIl kon·
Irollen, al opføre Sit medlem~nummer.
Langlllrsrcxhefen
be:der sæo;onen~ langtursrocre om s n.l r e s t III kan ·
lorei at mdse:nde meddelelse om det antal km. de I ar
har lagt bag 'iiI!, s.lleJes at vi I J.:od tid kan fa o;tatl'itikken
gjort færdlj.!.
Kontoret lukker
med udgangen af oktober man ed. Postadreo,sen for bl n'er dog uændret: Danske Studenters Roklub, Strand~
\'ænget, Kobenh.wn O.
Ilen\'endeJser bede:s \'enlig'>!
sh skriftligt.

1< lubbens
rotøj
fhlo.,..

Silkegade 11 • Tlr. .3082

G,mnastik
Som omtalt i sidste nummer af D. S, R. begynde r gymnolstiksæsonen onsdag den l. oktober.
Af hensyn til vore nye medlemmer skal VI, .'Oom vi
plejer. fremsætte nogle orienterende bemærknmger om
klubbens gymnastiktimer, der i år som sædv.lnhg ledes
af inspektor Sid/e og gymna.sllklærer M. Andersen.
Ocr undervises i almindelig mo tionsgymn.lstik omf"t
tende fritstlende oveiser, lob, rlbbe- og bomovelser, lovt',
spring over plint, buk eller hest, behændigheds0vdser
m. v., mdledet eller afsluttet med en rask omgang h30dbold, når deltageran tallet tillader del.
Til disse øvelser eller i det mindste de vigllgste af
dem kan alle uanset alder være med - også de. der ikke
j årevis har gjort g)"m nas lik. Dc er alle velkomne. og De
vi( hurtigt gere den opdagelse, at det passu Dem storartet, og at De hurtigt bider I trit med de mere hJemmevante og trænede gymnaster på holdene. vel at mærke
hVIS De passer timerne nogenlunde regelmæssigt.
Vi, der gennem mange år har deltaget i klubben<; vintergymnastik, kan ar errarmg bevidne, hvor udmærket mim
bermder sig ved denne alsidige motion, og hvor Hlegnet
den er til at vedligeholde og styrke den gode kondition.
som rosæsonen matte have givet en
Derror siger vi både til de g.un le og de nye medlemmer:
Hvis De vil lyde et godt råd, sl rind en tid, der pas<;er
Dem, og mod frem. når vi begynder,
.'-\andag og torsdag kl. 19 -20.
Tirsda)!" og fredag klo 17-18.

Onsdag kJ. 17,15 18.15. Svomnlng: torsdag kl. 10-21.
Alle dage undtagen onsdag: Statens Gymnastikinstitut,
Norre Alle. Onsdag: GI. f\\etropolitanskole, Frue Plads.

.yt medlem af "Vennerne"
[n af klubbens gamle kaproere, mgemor Alfred Mad·
j Ria de Janeiro. er p. t. hJenune
på ferie og har benyttet lejligheden til at melde sig ind
I ~ Vennerne"
Det er en stor glæde og hjælp (or klubben, når de
gamle stotter os pol denne mlde.

sen, som opholder sig
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Nu er kolpronmg\~~ontn 1952 OVUSLltt. og klubben holl il!
ikke værel sær!!,I: fremtrædende bl.indl ~eJrberrerne I Jr Tværl
Imod m.i d~1 erk"ndes, at del sikkert bar været det .mitgrcste"
.lr. kluhben I Sit IJnKe liV cndnu har h,lft, nJ.r man t.1g,,1' ant.111t1
,1f trænendc rocre i belugtnmg.
Hemmod slutningen var del dog, ligesom dcr Y,~IC ~Ig enl)'~
nmg I .'Ilt det murke, og dct er derfor !rods itlt mcd en Ikke
rmge optimisme, itt vi scr hen til den kommende \æ.~()n. De itf
vore roere. det er blevel ved lil defl .bltre" ende. har vist ,It
de h.lr no~et ;af det rigtige I sig. og vi sigu til o~ scl\', itl sJ
uhddige kim vi ikke være i endnu en s;t:\on
\'1 deltog ,llt~.l i Ditnm,lrksmes'cr~kitbeme pl Br,lbr.-.nd su.
hvor vi
.som forhlbenlhK medlemmerne bekendt
kl.rede
os pæR! med de IO hold, vi c:herh.1nden havde ulbitge. C'n beo
gyndedirer, dC'r gik en .I,lnd" frem p.i pla~eringsskJliten, idct
de blev nr, 4, ~dlll' en lelvægtsfiru, der havde sin for~te ~t.lrt
I D.1nmitlksme~Ief'ikabslobet. hvor de n.lede finah:n, men dIer
<II holVC opbrugt alle kr.-:flerne i et mellem hUl Ikke rondede
at komme bajere op p.t 115len end nr. 6, h~'ortil dog skal beID,ærkes, at de i dl,t indledende heitl leverede Lynghys sejrs·
v.tnle lel\xgtsfirer en kn.1ldhard kamp, hvor det forst pi 1011
stregen hlev ,lfg/ort, h\'em der skulle gl direkte i findlcn Bt:,l:yn-

Erik Kier.gaard
livlægergade 23 - 0bro 5152

der·flferen ~titllede endvidere i l-IelslOgor, In-or den sies endnu
en plitds pol pbcering\listen
denne gitng til nr. lo og senerC'
st.u-tede de I Mdlmo. hvor de tO gitngc n.lede ;!'platben, blAndt
,lndet ~Iog de her deres tidligere hårde konkurrenter frit I.yngby_
0<.:1 er s.1lede~ sl<ldl,l:l gitel frem, og der er ikke tvivl om, ;al
denom di~~e fire energiske
men g.1nske .Rronnc· r()Cre allerede fra fodret h.1vd" r()Ct firer. havde deres re~ult.der ,
sommerens loh sikkert v.rret 1,1Ilgt hedre og hAvde utVIvlSOml
givet nogle ~eJre.
Vor dehitgclse I dler.arskapronmgen h1C'\- dluh<lndcn indsrk~nket III Io lob. iJet den gennem det me~IC <Ii ~ommeren
forheredle begynder-otter ikke kunM s'artc~. d.1 der hl.lIld! d~t
frem~kaffede mandskab var ,.I. mdnge fuJald pl grund .lf fc:rit.
~ygJom. ebamensl.r.~nmg, ulvsl m. v, at VI ugen for tcgatt.len
stod med ' ..m brugbdrC' roere. og derfor ble" holdet afmddt.
Til gengæld rorw.uede vor energiske lilte ~Iyrmand, Kurt 1\iicl·
~en, !>.ilvtl B.ury's, Kluhben~ som sin egen ære ved I et aldclcs
udma:rktt roet lob .11 crobre en Andenplads i ~ingle-sLuller for
drenge. ]-I,an blev her ~Iilet med fi sekunder <It den IO ir zldrc
og ry~isk mq;"t sta:rkere deltager fra IIelIerup, der har roet I
to s.r~oner og bidl!l hitr været gitnske uden konkurnnte I ~H\
kla~se_ Han Mev virkdig truet af Kurt. der ruede g.1nskc u,mpo·
ner,,1 og i den effekllve sliI, som &rry hilt l.rt! ham. og som
her Iydcligt viste. oll med tekniken i orden kan ~n lille, k.,mpglad roer udrnærktlJ'lve en lanst ~torre og slærkere konkurren!
mere mod~tolnd. en denne brydc:r ~ig om lidierupdrengen
fyldte dagen cfter rcgolU.len l i lr og kan ~itled~ ikke Slolrlt:
mere i dr~ngdob. og \'i h.ibcr, at Kutl vil fortS .... tte. ~om ban
er bcgyndl
d vil blde han og kluhben og ro~porten U gl.Tdt
deraf. Bu\'o Kurt, godt roet.
Mtn ogs.1 vores iunior-otter_ der vitr §.lmmCn~at oll ~lI;ynder
fireren og IO mitnd rra lelvxgbfirercn plus Otte (der enddig
var kommet i trænmg IKen) og Andersson frit forhets begynderOIllr, leverede en a1>\olul storartet pr,r.suhon SitmmCn med
Lyngbys otter (der Iigdedes er ~ammensitl af en begyndC'r-firer
og en lctva:ghfircr, og hvh roere i sa:soneM lob er g.iet fu
sejr til sejr, i j\-hlmo vitndt de begge ottcr·lobcne) Vilt vor"
roere me~tre for det db~olul f1olte~te og mul spændende otterlob, der I mange ir holr vzrel .11 se pl B.lgn;.:rd ~o. Forsl
roede holdcne i el knolldh.irdt rolee dadl lob, hvorfor der ble,·

•

dekr('terct omst.H1 uden pause. Bådene gik derfor direkte tilbage
til st,)r! og leverede med det samme ct akkurat liges.'!. spændende lob, som Lyngby - ,'cl nok p1 grund af storre ~rfanng
og bedre form - vinder med l / IO sek. (ta. l m), tiden kun
l sek. langsommere end fUr5{C gang. Det allcrbcrutc ved det
hele VM, at begge hold. da de kom i land efter disse tO hårde
konkurrencer, viste sig

.11

væ re de bedste kammerater af verden,

og mdhy rdes på holdene var der heller ikke ! .. [e om sure miner
eller skænderi - glimrende eksempel på fin sportsJnd og godt
k"lInmcratskab -

$torartel gjort -

tak for det.

Vi slurtcde således den egentlige s~on med siger og skriver
1 2 sejr. ,'len som sagt, det var, ligesom vi på Jti sidste blev
kJ.H over, at n u gik det st.erkl frcffidd, og l'et fik vi i hvert f.lld
kl.uhed pa. de. der gennemførte hele ~ommerens træning. h,u
nu l.rrt af alle deres tabte kampe og holr 0:rdaget. ,11 konkurrencen er hård. s.i del bn ikke gores me teknik .llene. Vi
regner med at komme stærkt igen i næJtte sæson.
Roerne har s iden taget a fsked med mr. Barrv ved en lille
5,lmmenkomst i klubben. og VI håber alle, a.1 han vi! komme
Igen n,~ste år. og al vi da. vil ku nne give ha.m et bedre men neskemolleriale .lt ,lTbejde med, end vi ha r kunnet byde ham i
dette år. Det er ikke hans skyld. dt vi ikke en eneste gang er
golet forst ovcr mAIstregen.
Som opmuntringe r oll1crsidst på folIderebel lykkedes det os
forst. fredagen efler Bolg~værd-regatlolen, ,11 erobre .SpcJ let' 111bolge fra Kvik. hvorimod vi tabte kampen om "Bohieglas~el'
Udtagelsen ti! disse lob skabte mandagen formden et forblaffende liv i klubben og i havnen. hvor moln kU'1ne se iah
S tO-årers både sUs gcva.ldigt o\·u en st rækning pol 800 meter,
for ,11 de .kloge·, B.lrry. t\\dthiesen og $chack. kunne finde ud
af. hvem der skulle have æren af oll repræsentere klubben i di~se
to traditionelle. morsomme lob, Det V.lr dejligt at konstatere. at

der ~'ar Sd mange unge mennesker. der havde lysl ul al prove
kridternl'. og vi hOlber JO, al dl' alle mode r fri~kc til "intCftrorningen i b.assinet. ligt:som "i dIlerede nu efterh'ser næste ,irs
nye. s~jrri~e toere, Vi vil snart kalde jet til vintertræning.
Om det sidste k.l.p roningS.lrrangemen l (foruden klub-k.lptomngen). nemlig matchen om .faklen· mellem Arhus og Kobenhllvns universitet. kan der læses ;mdctsleds j bladel. men her
skal kun ~igC5. ,11 "ort hold visle en særdeles smuk og dfckth'
ronmg. som v;akte almi ndelig anerkendelse hos .eksperter·, således at denne ro-konkurrence absolut ogsl romæssigt ligger i el
hojt pl,ln.
Slot p.l en m,lger sæson - VI haber og tror pil bedre resultater i 195J - og der er jo Europa-mesterskaberne,
Jok.

Bestyrelsesl isten
Formand: G rosserer Gudmund Sehack, Shellbuset, Kamp.
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Bjorn Moller. Bredgade 47~. K. TdE. Byen SJ6J. - Sekretær:
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ORiEN T E R iNG
Ars kontinge nt fo r DSR', Sk isektion e r 5 k r, Regnskabsår 1/10.-30}9,
Post kon to 68344, DS R', Skisek tion, Ro ber t C hristiansen, Ewaldsgade 8 A, N.

Efterå ret
tegner ni ,11 blive lige så flimrende , som ~ommeren h:!1 V.l:ret
då rl ig. Luften er hoj o~ k ar, sko,'ene Sol smukke som nosen·
smde. Og inden længe bliver farvepragten så ~Ir.ilende, al blot
del at komme ud i ,-;koven. er en betagendt ople\'else, Og n.ir
del d tilmed kiln ske i forbindelse med et Qricnteringslob. der
forer ~ n på tværs gennem de smukkeste områder _ j,l. ~r det
da så. mærkeligt. at lobene h,'er sondag trækker mange. mange
delt.lgerc ud?

Siden sidst:

enhver ;,mag - og ;,a lobe~ der dter ~pcci.1lko rl med en
hel del "eje eie udraderel df kortel. Pl den made og I den
;,kov bhvcr det del helt ~lOre.
Anmeldelse til Erik Jorgensen. Frederiksdal 5265. ~n,lTeSI.
19110: Dilnmarhmcster5k.lberne afholdes Cl sted i Danmark.
Yderligere oply~ninger er ikke fremkommet frol Forbundet
endnu . Rette vedkommende \'il fl besked i Ilde.
16110: Kobenh,wn5mesterskilbeme afholdes pol Sjæll.Ind. Vi
ved ~ndnu kun • .l! ,mmeidelsen skal være os i ha-nde sencsl
den 20/10.
9111 Kt\' i natorientering, Anmcldel~e ;,eneSI den 3/11.
21'11 Præmiefest i Slot5glrdcn, Pilealle, kl. 19.30.

ha r der været træningslob i den hyggelige stil fril Lollikhus i
Rudeskov. nallob i Tokkekob Hegn, begynderlob sammesled~.
n.ltlob og træning i Gribsko\'s sydlige dl'!. og .lUe steder har
VI haft deltagere med. Placcrm gs-resultalerne . har ikke været
glImrende. men fornojelscn: I topkJasse. Ole Rmdung er blevel
nr. 2 i H B i natlobel den 619. og vi andre har hoved~agelig
.bolilniseret·.
Nu begynder lobs.progr,lmmel imidlertid sj sm.lt .11 skifte
karakter. og det bliver eflerhand~n mere regu lære konkurrencer.
si vi i de kommende sondage nok må se lidi mere pil tid~
øko nomIen. l\'\ens bladel trykkes lobes et .ihent lob i Tokkekuh
Hegn, arrangeret af f If. og sondag den 28. september drager
VI over Sundet til Helsingor Roklubs åbM lob någon~tam i
Sverige.

Oktober.

Ordinær generalforsamling
I

DSR's Skiseklion afholdes den

22. oktober i klubhuset kl. 19,30
Da~sorden

efter lovene,

Ilar du nogel på hjerte.
hjerte, ~.i. kom ,1Iligc\'ell

~,l

kom 1 Har du ikke noget p.i

OSR's skisektions styrelse.

5/10: Et pudsigt arrangement. som hor trække fuld ! hu~: Varia·
tionso rienlering i Rudcskov, lagl af Schilling Hansen. An·
meldclse den 2/10 (men kan nok nås senere). Kort: I :40.<XXl.
n r. 21l2S benyttes ved kortlæsnmgsovelscn. og depont:res
derefter. idN reSlen af lobet sker efter skitser. Der blIver
lange kompasgange. punkt- og linieorientering og andre
spændende krumspring. Der er samlet instruktion lidt for
k!. IO på Lollikhus. Anmeldelse til Erik Jorgensen. 2,50 kr.
Kom med 1 Vi bor kun ne kl.ue os fint i sådan et lob .
12/10: Pohllobel. arrilngcret af Kobenha\'ns Skiklub i Tisvilde
Hegn. Der er masser af klasse r at vælge imell~m. noget for
Ansvarsh. for

~DSR·: A.lge
.Orientering·~

E r i k J o r g e n s e n, Kvædevej 22, Lyngby, formand. Fr.daI526S.
V Il g n M o II e r. Engdraget 51. Valby, na:stformand. VA 3122,
R o b. C h r i s t i,l n s l' n, Ewaldsgade 8 A. N .. kasserer.
S \' e n d N i e l s Il n, Rud. Berghsgade 60 ø. RY 6019.
Jørgen Selsing, Kastanieallt!: 19, Vanlose, DA 431Ou.
Jesper l i ven. Blidahpark 26, Hellerup. red. HE 6862.

Bang. Carl Langesvej 18, Valbv, lU, Valby 2418.
Jesper Hve n, BIi<b.hpark 26, Hellerup, HE 6862.
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