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Ordinær generalforsamling
afholdes i klubhuset

fredag den 26. februar 1954 kl. 20

DAGSORDEN
I.
2.
3.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning.
Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

4.
5.
6.
7.
8.

Valg af fonnand.
Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 2 medlemmer til kaproningsudvalgct.
Valg af 2 revisorer.
Valg af repræsentanter til Dansk Forenmg for Rosport.
Bestyrelsens medlemmer er rodte repræsentanter.
9. Valg af formand for kapronmgsudva[get.
10. Særlige forslag.
Il. EVl!nludt.
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen

I

hænde senest IO dage for generalror-

solmlingen.

Regnskabet er fremlagt til eftersyn på kassererens kontor i henhold ul loven.
Såfremt ikke andre forslag er fremkomne inden ovennævnte frist agter bestyrelsen at stille
folgende fo rslag til bestyrelse for den kommende sæson:
Formand: Gudmund Schack.
Formand for kaproningsudvalget: Poul Erik J;leobsen .
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Biorn Moller. E. Sieverts. J- Normann-Hansen. Aage Bang.
E. &esen og N. O. N. Strige/.
Desuden agter bestyrelsen at supplere sig med M. Enslev Jensen og Jorgen Bent lpsen.
Medlemmer af kaproningsudvalget: Jorgen Krause og f. Langgaard.
Revisorer: Erik l-lil.1mann og Ove Petersen .

Hvad sige .. loven1

.ytårsfor.æt for .tudenterroerel

Hvtrt år moder medlemmerne op til klubbens general.
forsamlingC!f. friske og veloplagte, men som regel uden
at ane det ringeste om, hvad klubbens love og bestemmelser siger netop om disse årligt tilbagevendende begivenheder.
Der skal derfor he r for eventuelle interesserede gives
en kortere orientering om gt'nera lforsamlingerne og de
regler, der knyner s ig til disse.

Jeg vil sl utte op om klublivet, om fester og
mente r i det kommende år!

Først og fremmest skal generalforsamlingerne - slvel
de ordinære som de ekstraordi nære - bekendtgøres
skriftligt med 14 dages varsel til samtlige aktive og passive medlemmer.
Forslag til generalforsam linge n skal være bestyrelsen
hænde senest 10 dage for. og skal i de sidste 6 dage
inden gen('ralforsarnlingcn være fremlagt på klubbens
kontor. ligesom de senest 3 dage før generalforsamli ngen
skal vær e bragt skriftligt til medlemmernes kundskab.

arran~e

•
Jeg vil mode op og g ive et Dap med. n.ar bestyrelse,
fest- eller kapro ni ngsud\'alg beder om hjælp til arbejde,
der ska l og ml udfores i den kommende sæson.

•
Jeg vil sorge for, at de nye medlemmer kommer til
at fo le sig hjemme i klubben, og bliver hængende fast
d ernede fra starten.

•

j

Stemmeret pl generalforsamlingen har medlemmer, som
er å. Jour med kontingentbetalingen, og som har \'æret
aktivt medlem af klubben i mi ndst S måneder før den
måned i hvilken generalforsamlingen finder sted. Dog
må herfra undtages de medlemmer, der kommer fra
ældste og næstældste gymnasieklasse. Disse opnår først
stemmeret, nar de har taget studentereksamen.
Stemmen kan afgives personligt eller \'ed skriftlig fuldmilgt, dog således. at ingen kan mode med mere end een
fuldmagt,
Forslag stillet af bestyrelsen er underkilstet samme
prilk.'iis som forslilg fra medlemmerne.
Lovændringer kan kun gennemføres, dersom mindst
af samtlige stemmeberettigede medlemmer er modt
ell er repræsenteret ved fuldmagt. Er mindre end 1{3 modt,
ska l der indkaldes til ny generalforsamling med mindst
3 dages varsel og med samme dagsorden. Denne generalforsamling er da beslu tn ingsdygtig. Vedtagelsen af lovændringer kr æver mindst 3/ .. af de mødte og repræsenterede stemmer.
1/ 3

Generalfo rsamlingerne er klubbens øverste myndighed.
men et for'ilag som stilles pa sdve generOilforsOimlingen.
og som alisa ikke har været formuleret skriftligt til bestyrdsen inden den førnævnte frist, behøver bestyrelsen
ikke at tage ti l fø lge. Dette fa lder det mange vOi nskel igt
at indse rent um iddelbart_

~n"n,.
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Det skal aldrig mere ske, al jeg efter sondag~turen
smider en bld ind. uden at gøre den ren øg i orden.

•
.ar jeg forlader klubbens hytter efter week-end·turen.
.. kai disse fremt idig være i pinlig orden.

•
Jeg vil i det hele tOiget "ærne om klubbens matefid
og Inventar og soge, at andre ikke upåtalt lader h.int
om dette.

•

•
Var det det, du besluttede ved .irsskiftet?
NÅ ikkel j.l. sl ma du undskylde! - Men vi håber
tiJ næste .ir ....
L. p/./.

l...lngtursroche/cn meddeler:
.\lIe, der er interesseret i langtursroning i frankrig

1954. bedes give mode i Dansk Idræts Forbunds lokaler.

V. Voldgade 11

~.

torsdag den 25. februar kl. 1930.
Iler vil vi s.i nærmere drøfte: planer og muligheder
for at f.\ gennemført et s.idant foretagende.

Llubbens
ro tøj
n.

b...
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Hvad siger loven?

",tår.for.æt for .tudenterroere.

Ilvrrt år moder medlemmerne op til klubbens generalforsamlinger, friske og veloplagte, men som regel uden
at ane det ringeste om, hvad klubbens love og be<>temmelser siger netop om disse .uligt tilbagevendende begi \'enheder.
Der skal derfor her for eventuelle mteresserede gives
en kortere orientering om generalforsamlingerne og de
regler, der knyurr sig til disse.

Jeg vil slultt: op om klublivet, om fester og
menter i det kommende år!

forst og fremmest skal generalforsamlingerne - såvel
de ordinære som de ekstraordinære- - bekendtgores
skriftligt med li dages varsel til samtlige "ktlve og passive medlemmer.
forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen
i hænde senest IO dage ror, og skal i de sidste 6 dage
inden J;ener.,lforsamlmgen være fremlagt på klubbens
kontor, ligesom de senest 3 dage for generalforsamlingen
skal vært: bragt skriftligt til medlemmernes kundskab.
Stt:mmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som
er a Jour med kontingt:ntbetalingen, og som har været
aktivt medlem af klubben i mindst 8 måneder for den
maned i hvilken generalforsamlingen finder sted. Dog
må herfra undtages dt: medlemmer, der kommer fra
ældste og næstældstt: gymnasieklasse. Disse opnår forst
stemmeret, nar de har taget studentereksamen.
Stemmen kan afgi\'es personligt eller ved skriftlig fuldmagt, dog såledt<;, at ingen kan mode med mere end een
fuldmagt.
Forslag stillet af bestyrelsen er underkastet samme
praksis som forslag fra medlemmerne.
Lovændringer k.,n kun gennemfores, dersom mindst
1/ 3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer er modt
eller repræsenteret ved fuldmagt. Er mindre end 1/3 modt,
skal der indkaldes til ny generalforsamling med mindst
3 dages varsel og med samme dago,orden. Denne generalforsamling er da beslutningsdygtig. Vedtagelsen af lovændringer kræver mindst 3.1" af de modte og repræsenterede <;Iemmer.
Generalforsamlingerne er klubbens overste myndighed,
men et for..lag som <;tilles på selve genera.lforsamlingen,
og som altsa Ikke har været formuleret skriftligt til bl'·
<;tyrelst'n inden den fornæmte frist. behonf bestyrelsen
ikke at tage til (alge. Dette (alder det mange v.l.n<;keligt
at indse rent umiddelbart.
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arran~e

•
Jeg \'i1 mode op og give et nap med, nir bestyrelse,
fest- eller kaproningsud\·.l.lg beder om hjælp til arbejde,
der skal og ml udfores i den kommende sæson.

•
Jeg vil sorge for, at de nye medlemmer kommer til
al fole sig hjemme i klubben. og bliver hængende fast

dernede fra starten.

•

Det skal aldrig mere ske, at jeg efter sondagsturen
smider en båd ind, uden at gore den ren og i orden.

•
'ar jeg forlader klubbens hytter efter wcek-end-turen,
skal disse fremtidIg være i pinlig orden.

•
Jeg vil i det hele taget \'ærne om klubbens maleriel
og Inventar og soge, .lt andre ikke upatalt lader h.int
om dette.

•

Var det det, du besluttede ved arsskiftel?
Nå ikke! Ja. sl mol du undskylde! - Men vi håber
til næste .ir •...
L. pI./.

L.mgtursrochefcn meddeler:
Alle, der er interesseret i langtursroning i Frankrig
1954, bedes give mode i Dansk Idræts Forbunds lokaler,
V. Voldgade 11 2 ,
torsdag den 25. februiJr kl. 19.30.
Iler vil vi sl nærmere drofte planer og muligheder
for at fl gennem fort et s.idant foretagende.

~<lubbens
rotej
fl, bos
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IC L/)lGf~st
påtænkes afholdt

I

klubhuset

lørdag den 6. marts
Reserver venligst dagen

r

Nærmere enkeltheder

Skulle der være •.•
nogle ældre medlemmer, der har mulighed for gennem
forretnings- eller andre forbindelser at yde hjælp ved
forsendelsen af bAde til Frankrig i sommer, vil langtursfochefen være meget glad for sna rest at høre fra disse.
Ring venligst til RY 292.

Der er stadig . . .
gAng i træningen i klubhuset onsdag aften og lørdag
eftermiddag, og der er ogsl hyggelige solmmenkomster
ovenpa bagdter, ligesom badstuen giver sit bidrag til
sundhed og velvære. Der er plads til nogle få stykker
endnu. Derfor skulle du tage dig sammen og bestemme.
at nu er tiden Inde til at du kommer i form. Ocr u
{'ndnu c=t par vintermlneder tilbage. hvor du kan få det
fulde udbytte af dit kontingent. Jeg regner med, at vi
modes førstkommende onsdag ~J1er lørdag .
.. He1årsroeren" .

Bestyrelseslisten
Porm.ind: Gross~rer Gudmund Schack, Shellhuset, Kampm.lnnsgade 2, V. TelE. C. 66K. - MII/erilllforv.iItu: OviUngeniOf j . Norman·Hansen, Hz~ns VIbenarsenal, Am.lgerbou(e-

I

næste nummer!

yard 8, S. Telf. C. 16140 (kl. 10-16). - Kasserer: Fabrikant
Bjørn Maller, Bredgade +7., K. TelE. Byen 836J. - Sekre/rr:
Over.usi.stent, cand. polit. Ejvind Sieverts, Dr. Ahildgurds AIlt:
9', v. TelE. Nora 1S69x (10-16: C.60S). stud. polyt. j .B. lpsen,
Fortvej In. Vanløse. Telf RØ 1504. - Rocheler: cand. jur.
Aage Bang. Itelsinsborgsade 231, ø. Telf. RY 292. - Arkitekt
N. O. N. Stogt!, Knabrostrzdc n, K. - cand. jur. B. Boesen,
Amaliegade 11. PA 7559y. - stud. polyt. J'.\. Enslev jeMcn,
Lonpringsvej 16, Char!. Telf. DR 615.
Fcn-mand for kaproningsudvalge/; Poul E. Jakobsen, Bikuben,
Osterbrogade 13. - jorgen Krausc, Skjold.agervej 2S. TelE. GE
4762. Politig.irden: C. 144S, lok. -tos.
Lzge Axel ,\\athiesen,
Ahlmann5 allt 7 I, Ildltrup. Telf. ilE 1515.
Inspe.klør:
SV '106.

KaptaJn C. A. Sjelle, Njalsg..ade 75 s. S. TeI!.

Erik Kiersgaard
livjaegergcde 23 . Øbro 5152

Ansvarsn. for
~

~

~DSR·:

Aage Bang, Helsingborggade n l tv., O. Telf. Ry 292.
.Orientering": Civilingenior Jorgen Selsing, Kastanie AII~ 19, Vanlose.
"
"
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Lørdag den 6. marts kl. 20 i klubhuset
Vi har hcormed lagt an til en ,'mterkoms,lmmtn for alle unge og gamle DS R-roere, Vi byder
-

foruden dans -

pol forskellige o't'erraskeJser i aftenens lob. For.H festen k;'In fa et fornøjeligt

præg, h.u vi, da det jo trods alt rr midt i karncv.llstiden, udsat en præmie til den herre og dame ,
der moder op i det morsomste og mest fantasIfulde (men absolut ikke dyreste) kostume. Vi håber
derfor~

at ITIl:'dlemmerne sætter fantasien i sving, "å vi denne aften kan se en virkelIg broget forsam -

ling fylde klubbens lokaler.

Velkommen den 6. marts

ps.
Billetprisen bliver 1.50 kr. for enkelt og 2,50 for par, og billetter kan enten kobes forud pa
kontoret eller samme ,dun ved indgangen mod forevismng af medlemskort.

Smorrebrød kan bestilles pi RY 4S

ol

senest Jen .J. marts.
FESTUD\ ' ALGET

Det kan allerede nu oplyses, at

STANDERHEJS
e .. fastsat til søndag den 4 . ap .. il -

PONTO

I

GE
og at

UDLÆGNINGE

følgelig ske .. søndag den 28. maris
Alt naturligvis under forudsætning af. at isen har sluppet land og hav af Sit fa\'ntag. Sker
venter rocheferne atter i .ir til ponton udlægningen, at se de 15- 20 trofaste. der hvert år "gor
sig våde" denne forarssondag + måske nogle nye ansigter, hvem beretningerne fra disse foreteelser
vil lokke ned til bolværket.
d~tte.

Fælleslangtu .. en 1954 Fyen .. undt
i dagene 3 .-13. juli
Det er jo efterhanden ved at blive en tradition. at
klubben hvert år arrangerer en fælleslangtur, og denne
er i år henlagt til de fynske farvande, et kendt og skattet
langtursområde, hvor mange DS R-roere gennem tiderne
har sejlet vandet tyndt.
Da det sandsynligvis bliver nodvendigt at begrænse
deltagerantallet, bør tilmelding ske snarest enten til klubbens kontor eller til langtursrochefen pi RY 292.
Pris pr. deltager antagelig kr. 75,00 - muligt mindre.

Det var deprimerende!
som arrangor og leder af turen til G.isehuset søndag
den 31. j.muar, at mode op i Ilolte kl. 10 og holde mand tal over deltagerne. Der var 21 ! ! - siger og skriver to.
Selvfølgelig 2 fra den trofaste lille flok, d"r altid gtver
mode.
Det er forståeligt, hvis klubbens ledebe snart ikke mere
gider ofre tid og anstrengelser pa at planlægge arrangementer. I hvert fald gider vi ikke mere hore pa vrovlet
om, at der aldrig sker noget, for når interessen for Eælle<;-

,.nftn ...
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ture er SÅ ringe, er det JO snart spildt ulejlighed at afholde dem.
,\len nok om detJ Vi tre, der mødtes, fik en god dag
ud af det. Ruten var den sædvanlige over Stavnsholt og
Bregnerød. Vejrguderne var os temmelig nådige, for selv
om det var ret koldt (hvilket måskc var en væsentlig
årsag til det ringc fremmode), så havde vi hele tiden hoj,
klar frostluft, og l3.ndskabet var bestrøet med nyfalden
pudderc;nc, og intet tager sig så. godt ud som Ravnsholt
skov isnedrilgt.
Da vi nåede hytten, havde vi en del besvær med at f.i
denne varmet op, fordi alt jo var gennemkoldt, men lidt
efter lidt blev der lunt og hygsomt og vi tilbragte et pdr
"koslige" timer foran pejsen, inden vi luntede til 16.59
fra Allerod, efter atter at have overgivet hytten til frosten
og sneen.
Vi forsøger, som det kan ses andetsteds i bladet, os nu
på ny travetur i marts, og regner med et betydeligt bedre
resultat end det sidste.

Skabene
Dersom du endnu ikke har fjernet dit rotøj fra sidste
ar, er det tid at gore det nu, inden bestyrelsen gennemgar skabene og træffer dispositioner ang. dIsse.

I~lubbens
rotøj
rI. ,"o.
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Det kan

allered~

SYA

nu oplyses, at

DERHEJSN.NGEN
er fastsat til søndag den 4. april -

og at

PO YONUDLÆG .NGEN
følgelig sker søndag den 28. marts
Alt naturligvis under forudsætning af, at hcn hoa sluppet land og hav af Sit favntag. Sker
dette, venter rochefcrne atter i år til pontonudlægnmgen, at se de 15· ·20 trofaste, der hvert år "gor
sig vlde" denne forlrssondag
mlske nogle nye .1nsigter, hvem beretningern~ fra disse forett>elser
vil lokke ned til bolværket.

Fælleslangturen 1954 Fyen rundt
i dagene 3.-13. juli
Det er jo efterhanden ved at blive en tradition, al
klubben hvert år arrangerer en fælleslangtur, og denne
er i .år henlagt til de fynske f.1rv;mde, et kendt og skattet
Iangtursomrlde, hvor mange DSR-roere gennem tiderne
har 5ejlet vandet tyndt.
Da det sandsynligvis bliver nødvendigt at begrænse
ddtagerantallet, bor tiImejding ske snarest enten til klubbens kontor eller til langtursro"hden pa RY 292.
Pris pr. deltager antagelig kr. 75,00
muligt mindre.

Det va .. dep .. ime ..ende!
som arrangor og leder af turen til Giisehuset sonda~
den 31. januar, at møde op I Holte kJ. 10 og holde mand
tal over deltagerne. Der var 21 l I
siger og skriver to.
Selvfølgelig 2 fra den trof.lste lille flok. der altid golver
mode.
Det er forståeligt, hvis klubbens ledelse snart Ikke mere
gider ofre tid og anstrengelser pa al planlægge arriIngementer. I hvert fald gider vi ikke mere høre pol vrøvlet
om, at der aldrig sker noget, for nar interessen for fælles·

~n"n,.
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ture er sa ringe, er det jo snart spildt ulejlighed at afholde dem.
.....1en nok om detl \'i tre, der mødtes. fik en god dal.:
ud .lE det. Ruten var den sædvanlige over Sta\"Osholt og
Bregnerod Vejrguderne var os temmelig nådige, for selv
om det var ret koldt (hvilket maske var en væsentlig
.irsag til det ringe fr~lIlmode), s.i havde vi hele tiuen høj,
kLn frostluft, og landskabet var b~stroet med nyfalden
puddersne, og intet tager SI): sa godt ud som Ravnshoh
skov isnedragt.
I)a VI nlede hytten, havde vi en del besvær m~d al fA
denne varmet op, fordi alt jo var gennemkoldt, men lidt
efter lidt blev der lunt og hygsomt og vi tilbrilgte et par
~koslige" timer foran pejsen, Illden vi luntede til 16,59
fra Allerød, efter atter at have overgivet hytten til frosten
og sneen.
Vi forsoger, som det kdn ses andetsteds i bladet. os nu
på ny travetur i marts, og regner med et betydeligt bedre
resuhdt end det Sidste.

Skabene
Dersom du endnu ikke har fjernet dit rowj fra sidsle
år, er det lid at gøre det nu, inden bestyrelsen gcnnem'
~.lr skahene og træffer dispOSitioner ang. diSse.

I<lubbens
rotøj
u.

hot

®
~Ohn
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TRAVETUR TIL GÅSEHUSET
SØNDAG DEN 21. MARTS
Start fra Holte s tation kl. 10 .

~Madpakke

m e dbrinqes . H jemkomst kl. ca. 17

VEL MØDT

Jdræfsmærkeprove j gymnastik

afholdes mandag d. 22. marts kl. 19 i Statens Gymnastikinstitut i Nørre Alle.

Langtursrochefen
hører som sædvanlig gerne fra alle. der agter sig på.
langtur i 1954. Jo for man giver livstegn fra. sig des bedre
båd, materiel m. m. kan man sikre sig.
Rett;ghedslisten
vil blive revideret i lobet af marts man ed. så den er
klar til sæsonens begyndelse. Dersom nogen har noget
at anke over vedrørende deres placering på listen. send
da venligst snarest et par ord desangående til rochefernes kontor, så vil sagen blive undersogt.

Be ..t~rel .. e .. listen
Pormand: Grosserer Gudmund Schatk. Shdlhuset, Kamp-

mannsgade 2, V. Telt C. 66i4. - M~'eri~/forv~/ter: Civilingeniør J. Norman-Hansen, Hærens Vilbenarsenal, Ama.gerboulevard 8, S. TdE. C. 161~ (kl. 10-16). - K~S!erer: Fabrikant
Bjørn Moller, Bredgade .7·, K. TeU, Byen 8363. - Sekrdær:
Overassistent, cand. polit. Ejvind Sieverts, Dr. Abildgaards A11~
9 1 , V. TeU. NOta 1869 x (10-16: C. 60S). stud. polyt. J.B.Ipsl.'n,
Fortvej 152, Vanløse. TdE. RO 350i. - Rochefer: cand. jur.
Aage Bang. Helsingborggade 2J 1, ø. Telf. RY 292. _ Arkitekt
N. D. N. Strige!, Knabrostræde 13, K. - cand. jur. B. Boesen,
Amaliegade 11. PA 7559y. - stud. polyl. M. Enslev Jensen,
Lovspringsvej I C, Char!. TelE. DR 615.
Formand for kaproningsudvalgel: Poul E. Jakobsen, Bikuben,
Østerbrogade 23. - Jørgen Klause, Skjoldagervej 28. Telt GE
4762. Politiglrden: C. 1448, lok. 405. - Læge Axel !\\athiesen,
Ahlmanns .lIll: 7 1 , Hellerup. Telf. HE 1515.
Inspektør: Kaptajn C. A. Sjelle, Njalsgade 75", S. Telf.
SU 806.

KAPR.ON][NGEN
Nu er det på høje tid at komme igang. Der er nemlig
allerede fuldt sving i træningen. Klubbens nye træner,
Kaj Traulsen, er begyndt at arbejde med roerne. Det
er hver onsdag aften og lordag eftermiddag det foregår
i robassin og badstue, og bagefter er der kammeratligt
og hyggeligt Samvær i spisestuen på I. sal.
Der er fra klubbens side gjort alt for at de folk. der
melder sig, kan finde sammen, både ved .lrerne og når
de har sluppet disse. H vis du går og vakler om du skal
binde dig til en hel sæsons daglig træning eller ej, er du

i tvivl om det nu er umagen værd, så snak med de gamle
.. kanoner" ude i klubben. ll or hvad kaproningen har
betydet for dem. Minder og venskaber for livet, rejser
i ind- og udland m. m. m. Tænk på, at måske er Du
manden, der som stroke eller scullervirtuos igen kan
bringe klubbens navn til at strale på det firmament, bvor
det desværre altfor længe kun har blafret ubetydeligt.
Men er det i år, du vil igang, sa er det tid at du starter NU.

Festudvalget .. øger
Ung, iderig studenterroer med lyst til at få en
stor del af sin fritid spoleret under forsøget på at
sætte liv i kludene i DSR. Uddannelse underordnet, lUen cykel og godt helbred nødvendig. for den
virkelig egnede ligger der mange, store og krævende
opgaver klar til at blive taget op.
Stillingen honoreres med: vrøvl og spektakel.
utak og besvær.
Henvendelser bi lagt anbefaling ti l kontoret DSR,
billet mrk. "godt tosset".

Der har den 25. feb ruar været holdt mode ang.
Frankrigsroningen; herunder aftalte man bådtransport, og folk tegnede sig til ture. Der er dog endnu
chance for at disponere over den udstationerede
bid

I

månederne april og maj.

Omgående henvendelse til langtursrochefen.

•
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Arlkontingent for OSR'. Sklaektion er .5 kr. Regnsklbslr 1/10-30,9.
Posl koolo 68344, DSR's Skiacktion, Robert Christiansen, Frederiei.gade 31. Kbhvn. K.

Si tager vi fat igen
på en ny sæson og hlber at (,':n masse nyopdukhde
slJcrndoberl: vil fvlkes i sektionen og tage' fat der. hvor
vi gamle er ved at tabe pusten. Alle de unge og ~olmle
DS R-medlemmer, der nu har været ude og nyde en
ordentlig dansk vinter med både ski· og skjotelob. vil
komme ind i en død periode her i foråret, inden roklubben lukker porlene op. Ganske vist er der træn mg i robassinet, som jeg ikke skal kritisere, men jeg synes dog,
at det må være morsommere at tage en tur i skoven og
få frisk luft i lungerne, i stedet for at sidde og sjappe
i robassinet og få gammel kalkpuds ned i håret. Vi invi·
terer på instruktion både i molfts og april, således at de,
der er for kuldskære til at være med i forste omgang
kan få en chance senere. Den 14. marts moder man til
træningslubet i Haresko\'en, som er nærmere nævnt i
programlisten. Instruktionen j april vil blive nærmere
annonceret i aprilnummeret.

/4 . marts : Instruktion ved trænIngslob I Har!!skoven.
,\ladested: Regatta pavillonen bag Aldershvile
kl. 9,00. Forst!! start kj. 9.30. Kort I :40.(XX) kan
købes på mødestedet. Startafgift kr. 1.00.
21 marIs: Holbæk O. K.s kvalifikationslob i Brorfeid!!
skov. ,\lodesled : Gården .. Pedersmind!!" syd
for skoven pl Holbæk-Ringstedvejen. Første
start k!. IO. Banelængder: HA Il km, HS 9
km, YOn 8 km , ÆOB 6 km , Kort A 3224 kan
Ikh køb!!s pJ modested!!t. Startafgift kr, 2,50.
Tilmeld!!lse senest en uge for til formanden ,
28. maris : Træningslob i Rudt'sko\". Se iovrigt den 7.
marts.

Ved trænmgslobel d!!n 14. marts laver vi inslruk·
lion for nye medl!!mmer. Vi beder dem, der er
Interesserede mode op ved rostatlonen ved Regattapavillonen i god tid og meld!! sig til r!!daktoren, der
er 190 cm boj og indehav!!r af en gul Cilroen K.
19.535. Hvis man ringer op I god tid. er der måske
en chance for at bliv!! kort derud isamm!! Citroen.
Man bor medbringe gammelt kluns til at gl i skoven
m!!d og en solid ma.dpakke med masser af kalori!!r
til bageft!!r. Handklæde og kompas er også nodvendigt, men s!!ktion!!n rolder over enkdte golmle
kompasser, der kan annnd!!s til de forst!! forsog.
Gamle udtr.idle sko er glimrende, nar der ikke
skal sættes rekorder. Kort kan kobes på stedet.
lIusk at være derude senest kJ. 9.00. da vi hel<;t
skulle have en halv time til radighed for instruklianen . Inden teonerne .. k,,1 proves i terrænet.
Ve! modi!

Stifinderløbet
har vi desværre måttet stryge af programmet for forlret, da det ikke har været os muligt at få reserveret
søndagen eher Påske til dette lob. rasken var vores eneSle chance for at lægge et ordentligt lob i Sverige, og da
Klf har sat sig eftertrykkeligt på denne dato, må vi
renoncere, idet vi ikke mener at $ti[inderlobelS vel ren nornerede kvalitet skal lide under manglende iid til
ordentlig banelægning. og muligheden for at lægge et
ordentligt lob på Sjælland er lig nul, da alle skove undtagen de velkendte i København .. omegn er lukkede eller
reSt'rverede til andet formll. l stt'det for kommer I lolbæk
m~d !!t kvalificerende lob i marts. Vi hJber at komme pl
a[t'naen igen en anden gang.

Skiføret
har været lidt svingende. Den første sh.ondag sneg
temperaturen sig over frysepunktet og for!!t var t!!mme·
lig tungt. Anden skisondag dter advent var der derimod
6--8 graders frost. men til gengæld ret Hhunigt" fore.
l'>1ange af sektionens medlemmt'r var denne dag i Rude
skov for at hjælpe Jesper J Iven med Nationaltidende!>
.. <;kattejagt"; et pointlob for skiløbere. Amelung og ca,
150 andre deltagert' kunne glæde sig over Jespers vel·
tilrettelagte arrangement og det smukke vinterv!!jr. Vi
haber at dagen vil virke som !!n fin propaganda for orient!!ringssporten j al almindelighed .

Program for marts
7. marIs: Træningslob i Rude skov. Mødested : Rud!!glrds stad ion. kl. 9,00. Forste start kl. 9,30.
Kort l :40.CXX) kan kobes på mødestedet. Startafgift kr. 1,00.

Foreløbigt program for foriret
21 marts :
28. maris:
11. dpri/;
19. dpril:
25. dpril·
9. mai"

Holbæk Q.K. Abent lob. Kvalificerende .
Kredsmatch. Sjælland. Fyn og lolland-fa lster.
Lyngby l. F.: Abent lob, Kvalificerende.
Kredsen : Stjernelub.
KIF: .·\bent lob. Kvalificerend!! .
KM s tafet .

DSR's skisektions styre
Erik ]ørgf'nsen. Kv~devej 22. l)'ngby, formAnd . Tlf, b+5265.
t'.1.a:n Mol/f'r, /I\.tglekildevej 7, Fredenksbug, n;e~tfmd. VE 21-1-2.
Røb. ChristiAnsen, Frederici;ag.ldc: 31, Kbhvn . K., k.1sstrer.
SI'end Nielsen, p. t. Irisvej 20, Roscnvil!ngct . Arhus.
]orgf'n Selsing, Ka~tOlni e All~ 19, VAnl05!!. DA 700.~.
)f'SPf.'J llven , PAradi~k.leret, Holte. HD 2286.
Erik k/Jer, do Chri'it~Men. R)'esgad~ 126. Kbhvn. O.

•

AnsvArsh. for .DSR- : AAge &ng, HdsingborggAde 2P tv ... O. Tdf. Ry 292.
•
• .Orientering·: Civilingeniør }ørg!!n SeJsing. K.\St;ani!! AU~ 19. V;anlose.
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ROK L UB
NUMMER ..

STANDERHEJSNING
SØNDAG DEN 4. APRIL KL. 11
som sædvanhg under medvirken af stuclentersangerne.

Den f.rUes frokost Indtages på \'erandun under de vante former.
l lighed med forrige år vil der efter frokosten blive afholdt aution over glemt rotoj. Der
udbydes i år en hel del, heriblandt mange gode ting, og det hele er rent og Ist;lhdgjort af fru
Fjeldbo. såledts at du er gode muligheder for at komplettere eller forny .. ro-garderoben-,
Frokost kan bestilles forud pl RY 48 a -

Generalforsamlingen
den 26. februar indledtes ml!d at formanden udtalte
mmdeord over et af vore hOJt skattede medlemmer, der
er afgået ved døden i 1953. professor Aage Bentzen, hvorefter forsamlingen stående ærede hans minde.
Efter at Carlo Larsen var valgt til dirigent og Sieverts
til sekretær, gik formanden i gang med beretningen, og
da den var slut, skitserede langtursrochefen efter opfordring planerne for langturene i Frankrig, hvilket inspirerede Normann til at fremkomme med et blændende
indlæg, hvor han tilkendegav sin uforgribelige mening
om planen, og øste olf sine erfaringer angående roning
under disse himmelstrøg.
Da der ikke VM nogen, der ønskede ordet i anledning
af beretningen, gik man over til regnskabet, og ogsa her
fik kassereren decharge uden kommentaru.
Der blev valgt bestyrelse: Schack, formand ; Bjorn
Noller, kasserer; øvrige bestyrelsesmedlemmer: I. Normann Hansen, E. Sieverts, Aage Bang, B. Boesen. N. O.
II. Strigel; suppleanter: M. Enslev Jensen og T. B. Ipsen.
Formand for kaproningsudvalget: Poul E. Jakobsen ,
øvrige medlemmer : Jorgen Krause og FI. Langgård.

"enest den J. april.

Man var hermed temmelig hurtigt nået til sidste punkt
Eventuelt; men så gav Ole Secher bolden op til en længere diskussioo om klubbens forhold og ledelse. indlæggene fulgte nu i hurtig rækkefølge, angreb og forsvar
af bestyrelsen vekslede mellem hinanden, og forst henad
midnat sluttedes debatten med det resultat, at moln enedes om at nedsætte et udvalg til undersøgelse af hvad
der kan gøres for at få gang i klublivet, hvorefter forsamlingen opløstes i diskuterende smågrupper. hvor man
fortsatte til hen på de små timer.

Langturene i Frankrig
Vi mangler endnu et hold, som kunne tænke sig at
ro lidt tidligt på sæsonen i april- maj måned. Vi har
transportmulighed for båden derned og har velvilligst
fået økonomisk s totte fra vennerne til dækning af Iransportudgifter m. m.
Evt. interesserede bedes henvende sig til langtursro·
chefen.

Hvad med en overundersøgelseskommission
Fastelavnsfesten blev ikke den succes, den kunne være
blevet.
Her var en god lejlighed for den nysudnævnte under~
søgeiseskomite til at gøre studier i marken, ovenikobet
i det skjulte bag maskers s kærmende dække. Måske
havde denne ene ahen været i stand til at afsløre den
væsentligste å.rsag til klubbens stagnerende liv. Men udvalget forpassede øjensynlig denne chance, og man ma
befrygte nedsættelsen af endnu et kontrollerende organ .
Havde undersøgelseskomiteen været til siede, kunne
den have konstateret, at arrangementet var i orden :
- det var en lørdag aften - billetpriserne er sikkert
ikke set billigere til et maskebal, musikken var god,
lokaliteterne agter vel ingen at klage over, og overraskelserne fra garderobeforvalterens og Sjelle's sørgmuntre formummelser til tøndeslagningen og præmiekonkurrencen var store nok til at angive stemningen og
tilpas små til, at deltagerne kunne få lov til at optræde
i deres individualistiske færdigheder .
U den at være autoriseret psykolog lor jeg hævde, at
der manl{ler mere samhørighedsfølelse indenfor klubben .
Bevares vel! der findes kammeratskaber, særligt blandt
ældre, der har fundet hinanden under langture og under
knapt s å store forhold , men der mangler en vis kontakt
mellem alle klubbens medlemmer og den opnås kun ved
at s å mange som muligt aktiviserer deres medlemsskab .
Michael .

Spørgsmål ang. "Jucunde"
Må jeg som mangeårig morgenroer bringe følgend e
forslag :
Der findes iblandt det for molionsroere beregnede
matenel en eneste klinkbygget dobbeltsculler, nemlig
,,) ucunde" .
Der er imidlertid set fra el møtionsrocrsynspunkt visse
fejl ved denne bådtype og dens anbringelse. For det for stI' er båden anbragt så højt, at J mand kun med besvær
kan lofte bå.den ned, for det andet er den i lange perioder
omrigget til toer (tilmed uden tilgængelige arer) og for
det tredit kræves der principielt styrmand i båden .
Det er især denne sidste kendsgerning, som jeg hæfter
lil/g ved. Det er et næsten dagligt tilbagevendende problem, at de fremmodte roer~ på grund af deres antal
(2. 4 o. s. v.) kun kan kommt: ud, når en eller IO mand
går ud i sculler.
Jeg skal derfor sia til lyd for, at der ans kaffes en
klinkbygget dobbeltsculler uden styrmand, anbragt på en
plads , hvor 2 mand kan lofte den ned på vognen . Denne
båd vil blive lettere end )uccunde, og los e problemet
med kombinationer med toere og firere. Båden bor vel
af hensyn til sin scullerrigning og den forsigtighed s om
roning i Iypen må kræve, forbeholdes scullerroerc.
Som en midlertidig losning foreslås "Jucunde" tilladt
benyttet uden styrmand og anbragt lavere end nu, ligesom båden bør omrigges.
Kan man ikke høre bestyrelsens syn pa det anførte ?
Medlem nr. 685
Stiirup.

Sval" t i l Stiil"up

SI y~ mandsi nsf ru kl ionen
starter torsdag d. 22. april kl. 17 og foregår herefter
hver torsdag kl. 17.
ScullerinstruktIon
afholdes ikke i april.
Rochefvagten
etableres fra og med d. 20. april. Derefter er der en
rochel i klubben hver aften fra kl. 17 (lordag undt.) .

~n"n,.
CROME & GO LDSCHMID T
~~UKI

Ilermed kan det oplyses, at .. Jucunde ~ fra og med
denne sæsons begyndelse atter vil være rigget som dobbeltsculler, og at den altid godt har måttet benyttes uden
styrmand, Når der forefindes styrmandsplads i båden
er det fordi den oprindelig var tænkt som trænings· og
ins truktionsfartoj i scullerroning, et formål den imidlertid ikke er blevet anvendt til, fordi vi kan sætte scullerkandidaterne ud i de temmelig driftssikre svava'er, og
dermed have bedre overblik over tingene, samtidig med
at vi kan have op til fire under instruktion ad gangen .
.. Jucunde ~ står derfor til disposition for afbrændte
morgenroere, forudsat naturligvis at disse har scullerret.
Rocheferne .

I<lubbens
rotøj
fob h.,.

Silkego1.de 11 • Tlf. 3082
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Årskontingent for DSR's Skisektion er .5 kr. Regnskab"r 1/10-30 9.
P05tkonto 68344, DSR's Skiscktion. Erik Kj2r, Ryesgade 126, 0.

Siden sidst
713. Soten Il hajt i Rude skov og gjorde ,r<Enlngen til en
særpr.1rget Affære for de ikke ,lit for l.llSlærkc modigt', som
havde vovet sig derud. Det Volr imidlertid um.1gen værd - banen
v.u god, og dtn vurne kaffe smol8tc uu,," godt cher det friske lob.
lill: Reg,lIia-pavillonen von sl,ulsted for ct tungt loh I Harcskovene - med sne, der ".ar blevet mærkb.i.rl tungere: at trække
gangvortcrnc op a', Vi kunne glæde os over at se tre nye
kemiske: anSig ter i sektionens rækker - forh.!bcntlig V.).r glz.
den gensidig - s1 vi kan nyde hinandens sdskab ogs'! i mindre
vinlC'rlige omgivdsC'rI Og ct kcrniker-hold må. jo kunne nyde
lidt sko\'luhl
21fl: To skridt frem og eet tilbage - op og ntd over imponerende bakker (een for mange, nemlig den nordligste, som
ikke havde megen orienteringsmæssig va:rdi) , Og si det ganske
pudsige. at starten blev rykket 20 mm_ frem - den variation
hu vi Ikke tidligere oplevet. Men alt i ah et underholdende
lob - .,som dog ikke afk.astede laurbær til DSR. Vi kommer
Imidlertid gerne til Brorfelde Igen - og regner med .l! Holbæk
I. f. Ur endnu bedre tag pl arrangementcl næste gang.
28/1: Endelig var vIren kommet for at bilve 1 I Rude skov
havde ku n U bakker sne p," nordsiden.
til ge ngæld var ~kov
bunden blød og tung at ,trbejde med; IJelen stikker dybt og
hlrdt, s1 va:den siver i overfl.~den. Ikke sJ. underligt. når mAn
bet.1:'nker. at {rasten har varet i n.1:'r 120 dage. Det blev en fin
tr.1:'ningsdag_

Program f or april
•••• 4/4: Et af de hyggelige arnngemenler for 06 selv
- ene og olene_ Gode, gamle Ravnshalt hjemmeskov er skuepladl for vore våujappe.nde a nstrengelser, - der er tovand
i grå"ene og smatmudder på Ikrænterne. - humoret er forAraforvenlningafuldt - bAde i træer og hOl mosegrise (to- eller
firbenede). Rigtigt en dag_ da man kan mærke safterne stige I
Ligegyldigt om du vil med i de nlUte ,.llore" løb eJler ej. dette ene, ,'ort e g c t, det I k a I du med til.
Mød I Guehuset 1030 (d. v. bl... L: tog fra hbg. (919).
Kort I :100000 Helsingør - kan ikke købes pi stedet, da del
jo er et af de kort lom enhver med agt for sig selv altid er
i besiddelte ar. Banen: hyggelige 7.2 km. Der er instruktion
og frokost hvil du selv bar den med. Det bele er gratis. Ingen
foranmeJdelse.
P. S . • Ent. og alene· skill sdvfolgellg forst1s som .ene og
alene STUDENTERROERE"
for det er jo klart at vi gerne
ser d mange nye orienterere som muligt. Og dette lob er helt
rigtigt .lt I~gge ud med. Stop derfor et par udslidte sko og et
par g.lmle bukser i m~ppen - og kom 1 Du vil ikke blive skuffet.
G!sehuset ligger 200 m syd for skæring mellem landevejen
Bregnerod/Allerød og Ravnshalt vestlige skovbryn, Det er klink·
bygget og rodmalet med hvid skorsten,
IIH : Abe nt lob arr. for fjerde g.lng af Lyngby I F. t'olode·
sted: Soro Realskole, Frederiksvej. SolO. Forste start 1001.
HA og 118 bruger atlasbladene AJ424 Ringsted og AJ624
Glumso. som ml sammenklæbes. Kortgrænser: N-Tudso. S-Sus·
,"ens udlob i Tystrup so. øvrige kl.t~er kun Ali21 Ringsted.

Bustc;msp. fra Tivoli (v{hbg.) 0745 og 0845, pris kr. IUo.
Anmeldelse og oplysninger hos form~nden senest mandag 5{4.
19H DOF's kobenhavnskreds .rr, .StJemelob~.
251+: Sverige kalderll K.1F.•ur. med svensk ba.nclzsger
abent løb pol Sodcr.isen. via Tuborg havn- Landskron. . Pris
lnd, transport. kort, bane. præmier, etc. er kun. kun d.kr. 12,00.
915 KM·stafet.

Anme/de/se sker iii fornuUlden. 845265, senest mandagen for
den pJgældcndc konkurrence. Ang. KM·stafet dog helst i længer~ tid forud. sj holdene kan blil'e slll pJ bedslc måde.

O-kursus i påsken
Dansk Orienterings-forbund UT_ 15- 19/4 incl. el kursus pi
Den Jydske ldræts.skole ved Vejle Anm. til formanden senest
1/4 Afgift kr. 1S.00. som dækker .lI! undt~gen rejsen frem og
lilbage. Erfuingsmæssigl en glimrende .lnvendelsc: ilf puken.

Et mindre skred
indtraf pl sektionsstyrets seneste mode, da vor faste skribent
gennem snolrt lange tider. Jorgen Sclsing, rohede sin agt at hellige sig amerikansk terræn lor fremtiden. Vi vil komme til ;tt
savne ham - b1de ved pennen og ved rattet - og benytter
denne lejlighed til at sige ham tAk for godt .1.rbeide og onske
ham ,lit godt pi den Anden -".de dammen_
Samtidig befriedes vor vdtjenle huerer, Robert Ch.ristiansen.
for sit trælsomme job. Erik Kjær lortszttcr saneringen, hvor
Robert .slap. Det har foreløbig givet ~ ig udsbg i udsendelsen
ilf forskclhge Iryksager, som vi h.tber \'il bide I medlemmernes ~m.lg.
Vi hu lovet at minde om kontingentet (latterlig billigt: kun
5 kr. om lret). formanden kan oplyse, om du, kære læser. er
o~ skyldig, hvis du er i lvivi, Dot du sikkert er begge dele, og
da vor kasse er slunken - så skader det i hvert bid ikke
sektionen , om du under alle omstændigheder sender os en
femmer. Adressen har Yi i hovedet - her oven o,·er. T.1.kll

OSR's skisektions styre
Er;/.; Jørgensen. Kvædeve; 22. Virum. formand. Tlf. 8iS265.
Vagn Moller, Maglek.ildevej 7. Frederiksberg. n~tfmd. VE 2lf:!:.
Jesper I-Ivtn, P;tradiskæret. 1101te. 110 2286.
Enk Kjær, c/o Christensen, Rycsg.1.de 126. Kbh. ø. k.lSSCrer.
Svend NIelsen, p. t. Irisvej 2(), Rosenvænget. Arhus.
Rob. Cllrislillnsen, Fredericiagade l l . Kbhvn. K.

Erik Kiersgaard
Livjægergode 23 - Øbro 5152

Bogen, DE ikke kan styre uden om!
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Førsteudgaven kostede 27,50

NU

f&r De den uforkortede billigudgave til

f14.5ol

Pressen skrev:

- bogen skulle være sikker på at blive
en af denne sæsons begivenheder -

- cn anklage og et opgør fonnet i en
blændende stiJ af en stor og modig digter

Jac. Paludan i Nationaltidende.

- kan sidestilles med Hemingway og
Steinbeck

Fyns Venstreblad.

-

man læser og læser til sene nattetimer
Vwjyden. Esbjerg.

Børsen.

Ansvarsh. for .DSR": Aage Bang, Helsingborggade 23 I TV .• ø. 'fdf. Ry 292.
".Orientering"; Jesper Hvem , r;aradiskæret, Holte.
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E n dejlig lang sæson ligger fOTan os . - en sæson rig pa løfter om oplevelser

pa

langturents

kilometerstræk, på kaproninJ:sbaner ude og hjemme og pa motions·, week-end· og sondagsture i de
hjemlige farvande.
For ar flest mulige kan blive delaguggJort mest muligt i de mange goder. D. S. R. notorisk
alt efter disses individuelle særpræg og interesseområdeT

byder sme medlemmer

har vi besluttet

os til at gore "noget" for ligesom at "varme op" ul en god sæson!
Det sker ved en kombineret

~l!0f'-a9anda=

09

.

fredag den 7. maJ

l klubhuset, hvor direktør Axel Lundqvist har lont al causere over temaet kaproning, og kontorcher

Sten Ryum om langture.
Dette skulle i sig selv være nok til at fylJe salen

begge er de jo "ol d hands" inden for

og Ikke mmdst venter vi, at en hel del af de ældre medlemmer vil mode op den

deres emner -

aften I forvisning om at fa en hyggelig

genopfrisknm~

af glade minder fra .irene i D. S. R.!

For mange af de yngre årgange og for de endnu·ikke-medlemmer, som vi håber finder vej
ud tilos, vil "Kvist"s og Ryums betragtninger kunne blive intet mindre end en Aben dor til et helt
nyt livsafsnit

I

en atmosfære af sund, saltvandsfri<tk livsappetIt præget af

~odt

k,lmmer.ltskabt

Bagefter ruller vi nogle raflims. dels en reportage fra sidste .års europamesterskaber på Bagsværd so, dels den amerikanske ,,\"'(1ater Speed", og endelig vIser vi
langt u rsen tusias ter
Altså; mod op
jeres klum -

III benefice for vore mange

en serie dejlige Earvdysbilleder rra en langtur i Nor~e.
om muligt i klubjakkcrl

alle t unge og gamle, j)om foler, at

o. S. R.

er

og tag med ler de friske studenter Indcn for Jeres venlle- og bekendhk;!bskreds, som

I kunne tænke ier at del3gllggore

j

klublivcIs mangeartede glæder!

Pl gensyn pa fredag!

BESTYRELSEN
P.

$.

I vor almmdellge begejstrIOg glemte vi vist forresten at gore opmærksom pl, at .l/tenen er

gratis -

bortset fra de nydelser, I matte fole trang til at indtage I restauranten!

SØNDAG DEN 16. MAJ KL. 9 PRÆCIS
')Iartt'r turen

Sal1.,r

L~!oj"

p Old,r de

Cop el',l..afjlLf2

("I .,ommcTSol kanalerne

Vi haber

al

~)

se mange gamle og nye kanalfarere ul denne .,æ,>onen:. populæreste tur.

Efter turen som sædvanhg fælle;; frokost.
Tegning .. bslt' kommer

I

bådehallen

I

hegyndrl<;en af mal·

Rocheferne

Generalforsamlingsreferat
I von blads nr ol fmdes der et ,.referat" af generalPå 10 linier affllldcr man sIg mcd den
debat om klubben .. forhold. der varede !I ~ tIme. For
for.,!e gang i mangt' ar blev klubbt'no; forhold ),tcnnemdrøftede. Hvad der [,\ bag ved. \'ar I VIrkeligheden en
sorg O\'cr, at det gar .,a darhgt. ~1.m søgte at pla.:erc
ansvar"t, man .spurgte om rad for fremtiden Intet af
dette meddeles medlenunerne. Iler var en lejlighed ul at
fa jnu'ressen frem for problemerne; den er ikke benyttet.
Der blev nedsat et udvalg, hVllrfor? hvad .. kai det
udrette? hvem et medlemmer:> Intet meddele...
Jeg 'Oynes, at delte er ~an .. ke utilladeligt af en redaktør,
der som første oPR.we har al orientere medlemmerne"
ordentligt om klubbens forhold Generalfor<;amlmgen
kunne ~i"e anlednmg ul en række meddelelser I bladet
af stor interesse, udl;"!leber af gamle Ot-:" unge roere m. m.
- Medlemmerne er ~vigiet af redaktøren
forsamhn~en.

medens man frol modparten-. <;Ide til<;yneloldende gamk ...
aH"ndt sig med, at Jeg personli~ blev ude.at fllr den ~"e1.
opdragen hed", Ill;"!n fra Arild .. tid -"tedse har benyttt't sig
af, ntir man vtl ringeagte en mand, nemltg at fon'anske
han~ navn, ville Jeg ikke i bladet fremkomme med ud·
drdK af en dlskus .. ion, 'iom I sekretærens protokol opt.1ger
fulde 6 foliosIder. Jeg befrygtede dened olt blive beskyldt
for .1t have ladel .1ftrykke de dele af deb;"!tten, som l.lhe
til fordel for nune egne syn<;punkter, hvorfor jeg ind
,krænker mig til al gIVe et sa kortfattet og sa neutralt
relerolt af denne som muligt. ))et var og C'r nemlig mm
ovcrb",vlsning, at de medlemmer, der interes~erC'r sig for
klubben, den<> fremtid og p roblemer, altId moder op pol
t!eneralfor.r.;"!lIIlin}.:erne, og derfor ikke har et detalill'ret
referat nodig!
Som sagt, mm henSigt meJ det kortfallede referat var
at være loyal over for modpMlen, og
h6ni ,oi, qUl mal y pensel

Svar til professor Secher

I unge,

Del er rigtigt, at debatten om klubbens forhold og
fremlId var meget lang og folgt'hg malle l'l referat af
denne blive det samme. Da jeN 'ieh, som m.lnge sikkert
vi] ermdre, var akllv deltager i dl'iku .... lonen, og herunder
bl. a. blev bebrejdet, at jeg gik over III p ... rsonllgheder,

<;om lige er meldt IOd i D. S. R., vil opdage, .11 I ofte har
","ært ved at finde nogen .11 ro med og i det hele taget
komme i ~ang i klubben. Derfor har flere af de gdmlC'
medlemmer beslullet si)! til .It forsøge pa dl afhjælpt'
di~~e vanskeligheder . Vi opfordrer derfor alle, for hvem

,.n"n,.

CROME & GOLDSCHMIDT
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~ < lubbens
ro løj
u.

~Ol

Silkeg.. de Il • Tlf. 3082

det kniber al fa kontdkt eller skAffe styrmænd, til dt
rlOge eller sknve til en af nedenstaende ddresser, og I
!>kal da straJ.c. høre frA o,.
Vedrorende .dhjælpnlllg af ')avnet Af styrmænd ul
den dagbge mOlionsronmg, da vii der være opslaet en
liste ved pulten l bådehallen, hvor medlemmer, som Ikke
lur <;tyrmandsret, kan tegne sig, og vi vil da for!>ogc p.i
at skaffe ældre medlemmer ud, forelobet hver eftermid
dag fra 16,JO ul 1';,00. som kan være styrmænd, men \'1
er også villige til at tage med på week-end- og sondag~
ture. Ilen ve nd jer \'enhgsl til ro,hderne eller til en af
undertegnede.

II M Maffer,

Chr. \Vest,
hohtræde !S.

Fllc8ard~"ej

22. Gen1\lft~.

Byen 7725.

Stl'rmands· og scullerinstruktion

foregar h"er torsdag fra k!. 1\.30.

Henvendelse ul

rocheferne.
Skabene

Pontonudlægningen
den 28. marts ble\' hurti~1 ah·lklet. Der ,"ar et fmt fremmode og l lubet af 2 tlme-r var begge pontoner og mOlor·
bdden i deres rette clemen' Vi mdtog en hyggelig froko .. ' og glædede os over, at sæsonen nu atter Slundede til.
.londagen efter pontonudlæglHllgen den 4. april forlob
standerhejsn ingen efter det tradItionelle monster med
bistand af !otaudentersangerne, der "elvilligst ogsa i år
'·.lr modt op. Da formanden var bortrejst, holdt kassereren abnmgsulen. hvorefter flaget ~;Jk til 10pS.
I .ibnmb"Slalen lod kaS'iereren forlyde. dt den kommende sæson tegnede lysere end nogle af de foregaende.
S.llede!o er der tænkt på at arrangere langture bade I
md- og udland. Men også for kaproningen skulle Jer
vært' lysere udSigter, idet der allerede \'u mellem 20 og
JO kaproere i træn mg.
kort eher gled enkelte både i ",mdel Oj;: stilede lOod
hAvnen gennem naleojet, for at tage dels havnen som
... adan og dels de enemærker, \"I betragter som et tilbe·
hor til klubben, sasom Sandoen. i betragtning. De, der
... alede!o ikke kunne vente med de sportslige glæder. blev
kedeligt nok forhindret i at deltage I aukt,onen. der
holdtes over glemt rotOj. ,\ukuonen forestod es .lf klub·
ben .. k.l ...serer med b,st.lnd af flere menige roere.
,\ukl loncn indbr.lgte ':ol. kr. IJO,OO.
SandofJrercn.

"kai fornyes lOden d 15. d" .. idet best)'relsen i modsat
fald

\'11

disponere over disse.

Bes tyrelses listen

Frankflg~turelle .

Ja, !ol ligger baden klar ul at blive afsendt; vi venler
blot POl nogle roere, de~ kan tænke sig dt ro i for.iret
og for!oommeren.
Ilenvendeise Iii langtur~rOl.:ht'fen.

KAlPRONINGEN
Nu er træningen af kaproerne lagt ud i Sydhavnen.
og roerne mærker nu glæden ved ronmgen i de lanJ.le,

Porm~nd: Grosserer Gudmund Scniu:k, Shdlhusel. K;unpm.lnnsg.adc 2. V. Tel!. C. 66H. - ~b'eriil/forv~lter: Civilingenior j. Norman-H.lllSen, HlI!:rens Vibenarsenal, Amagerooulevard 8, S. TeJf. C. 161iO (k!. 10--16). - KU$ereT: Fabrihnl
Bjørn Moller, Bredgolde 47 '. K. Tdf. Byen 8363. - Sekrdwr:
Overassistent, cand. polll. Ejvind Sieverts, Dr. Abildgaards All~
9 l, v. TelE. Nora 1869 x ( 10--16: C.6OS). stud. polyt. J. B.lpsen,
Forlvej 152, Vanlose. Tclf. RØ 35M. - Roc/Jefl'r: cand. jur.
A.1ge Bang. Hclsingborgg.lde 23', O. Tdf. RY 292. - Arkitekt
N. O. N. Strigel, KnabrO~lril!de 13, K. - cand. jur. B. Boesen.
Amaliegade 11. PA 7559y. - stud. polyt. ,\\, Enslev jensen,
lovsprings"ej I C, Charl. TeJf. DR 6 15.
Formand for kapromngsudl'1I1ge1: Poul E. Jolkob.sen, Bikuben,
Ø~lerbrog.lde 23. jorgen Kr.luse, Skjoldagervej 28. Telt GE
~7tl2. I>ohbgarden: C 1#\, lok. iO~.
Civiling. F1 L.lnggard
(Irzffe\ j kluhhen).
Inspektor." Kaptajn C. A. Sjdle. NjalsSJlde 75', S. Tdf.
SV 806.

slanke kravt'l-både.
Der er flt're af begynderne, "'Om n .. cr ret gode evnt'r,
og der er grund til allro, at vor træner vil kunne f.l
et godt begynder-hold ud af det. Der er brug for et

par mand pc! den ene bad, Sol eventuelle mteresserede v,l
mlske EJ. den helt rigllge- start Inden for kaproningen,

så "den hOje roer" , som længe har ,'æret intereSSl'ret,
bor melde sig nul Sporg , klubben, hvornar der træne~,
og tag ud i Sydhavnen og 'ie p.l

sa~erne.

Erik Kiersgaard
liviægergade 23 - 0bro 5152

Kjær.

Det bringes i erindring, at klubbens restaurant er
åben også for middagsgæster.

Middag koster kr. 2,50. Bedes bestilt på RYv. 48 a.

Plastikbåden løbet af stabelen

Il enning A \\cyer
Sven
Nielsen
Den 284 blev den nye plasuksculler, den forste I SIR
f\1ogens
Gisseto
art, demonstreret I D. S. R.
Jorgen
Banke
lUden er resultatet al l lrs kon.:cntreret arbejde fra
Povl G.lbe
ingeniør J. Brems' og bådebygger Beckmann-ChristcnUH
II. Ch ristIansen
st'ns s ide. Den er lavet i det sAka ldte glasarme rede
Sigurd
Il olst
polyester med mahogni aptering og forsynet med lette
s
tud
.
med.
I-Iennmg
Vinter Jensen
metalrigge, og bygget efter Simms' model.
Flemming
Neelmeyer Il.lnsen
BAden har en vægt på 12 kg og prisen er ca. 1700 kr.
Gudmund
Tange
Ocr "il nu komme gang l fabrikationen af disse st:ullere,
Steffen Torp
ligesom det er tanken senere også at bygge dobbeltscul stud.
odont.
Jens fms
lere samt toere m. og u . i dette materiale.
}. P. I-Iolst
J. Bang Ilansen
Erik Jensen
II . Sehcstcd Jensen
Nye medlemmer
Sven Foged Jensen
Siden stander hejsningen er nedennævnte indmddt
l~er Jensen
klubbtn:
Ary Jeppesen
Stud. polyt. !-fan .. R. Lu<,cn
.. tud. jur. Hennmg \ 'adskJær-Jensen
jorgen V. }ep,>en
Erik NorgaarJ
Nids Peder.en
cand Jur. Frederik E. Teisen
Jorgen Jensen
": Iv.mg. Jorgen Pnergaard !\\ oller
Ole Rehfeld }.l..:obscn
Jakob II.- Il o..:hreuter
dyrlæge
Knud O. Kn ud ... en
LeIf P. L. Jorge" .. en
Jan Nyeboe
..:onsulat ass. Robert \V Ca ld well
Ole Kjærulfl
lian .. J. Jensen
bankass. Johannes K Bager
Leif Jonsen
Jorn \X!ilken Il ansen
kont.ass. John Carstensen
i'\ogens Le rch e-Thomsen
sergent Klavs Fleischer
rinmek. Finn Larsen
Stig Valeur-Jensen
Erik Andersen
stud. I Ians Erik Bille
Bent Moller Thagesen
stud. art. Ole Vang
B. L. Jorgensen
ha ndelselev Tom Christensen
Ansv.ush for ~DS R ~: Aage B.lng. Hclsmgborggadt 2J l tv., O. Telf Ry 292 .
•Orientering":

.. tud. poly!

J~per

~---.,.

. P.uadiskærtt, Holte.
....lIven
..-.,.......
..

AK .DE M IS' ,0KlU B "

MEDLEMSBLAD

FOR

DANSKE

22. ÅRGANG

PO l YTEKNISKROKlUB

STUDENTERS

ROKLUB
NUMMER 6

JUNI 1954

lørdag den 19. juni kl. 19 prc.
PROGRAM:
rræsen t a tlO nsron ing.
Fælles kaHehord hojesterets~agforer

•

og herunder årets kanint.tle, dt't i år holdes a1
Bernt IIjejle .

BAL til orkester og gr.unmofon,

Billetprisen er kr. 1,- og billetter kan købes i kokkenet og på
kontoret.

Kaniner, der deltager i præsentationsroningen, har gratis adgang
med damer.

Smørrebrød bedes forudbestilt på Ry 4S a senest den

P . S.

16 1S '

Vi gø r opmærksom pa, at når festen ikke afholdes på den

sædvanl ige dato den 13. juni sky ld es det. at der på denne dag er
regatta.

Læs inde

1

bladet om onsdagsmatcher

•

-

Succes'en fr.l 19.Jj

ONSDAGS MATCHERNE
genopst.lr: Ollsd.lgene den 2 .• 9. og J6. j l/ Il/ kl. 19,30.
11\'ad er en onsdagsmat.:h?
Det er en indbyrdes dyst mellem klubben.. medlemmer,
fordelt i i-J.rer3 Jnrlgger eIter lodtrækning. Alle Interes!>erede bedes derfor mode omklædte ved pulten pa de
ovenfor an forte tidspunkter. h\'orefter fordelln~en finder
sted.
Løbet gar over 800 lU i indsejli ngen til Kalkbræ nd erihavnen, og for de opnaede resultater I;ives points som
folger: Alle i den vindende bad: 4 poin I:'>, alle I båd
nr. Z: 3 points. I båd nr. 3: 2 points og i bld Ilt_ 4; I
point. De roere, der i labet af de 3 onsdage opnår fle"t
points, bliver præmierede med klubbens standerprydede
silpsnåle.
For .11 gore der s.1 forncjellgf og fes /liR' som muligt
er der i forbindel .. e med di!>se matcher arrangeret

Und erho ldning og k amm eratligt samvær

Kanalturen

Der er for denne underholdning foreløbig I.lgt fol
gende program;
Onsdag den 2,..6.: Di r. Ingo lf Bo/sen CMi nerva"- film)
fremviser
Bl ykbppens hemmelig"hed".
N

Onsdag den 9 6.: Bekendtgøres senere ved opslag I
klubben.
Onsdag den 16,6.: Bekend tgores senere ved opslag
klubben.

I

Nu er der endelIg lagt op til a t fJ. det helt ."tore liv
i klubben, og vi forventer at medlemmerne ."lutter mand-

stærkt op om dis!>e aftener, sa vi kan ."e alle - fra den
ældste motionist lil den yng."te kanin
ved årerne og
I lokalerne p.l di ..se ahener.
Koner, kærester og hgn er velkom nel

Propaganda-aftenen
var el ,'e!tilrettelagt foretagende fra arrangorernc!> s ide.
T fist var det blot, at fremmødet ikke blev bedre. kun
ca. 20 af de helt unge var til ."tedr. Resten af salen fyldtes af gamle veltjente medlemmer, som naturligvis var
yderst velkomne; men det er jo trods alt spild t krudt
at fo rtæll e di ..se, hvad D. S. R. kan væ re for den akademiske ungdom.
,'l en nok om detl Aftenen startede med Lu ndqu Ist,
der i fin form oprullede D. S. K's æ ra på kaproningens

~n"ny
CROME & GOLOSCHM I OT

omrlde. Isprængt med munlrr glimt fra QU ISt'S egen
tjeneste under den bl,l stander I lOd- og udland.
Oerefter besteg Ryum talerstolen, og undrr en devi .. e
hen tet fr.l Ma rk T wain, "Uvidenhed parret med selv·
tillid", fik han ustandselig l.lIteren til at balge genn ... m
salen ved SIt causeri over Iangtur.. roningen, der var en
broget bl"nding af citater, anekdoter og Ikke mmdst en
altbesejrende selvironi. D isse IO indlæg i prOl;rammet,
h,l\'de alene fortjent en lang t .. torre Illhorerskare.
Endnu engang nod VI derefter godt af LudvIgsens beredvi ll ls;hed, idet de nn e forevis Il' K. R.'s fil m fra Europamesterskaberne samt de n amerikanske "water speed" og
en kaproningsfilm, ligeledes fra U. S. A. medens Langgard foreviste en samling farve lysbilleder fra lang- og
kapronmgsture I udlandet.
Forst kl. ca. 23,00 var hele programmet kort Igennem,
hvorefter verandaen og s lyngelstuen fyld te.. af de fl, der
var blevet lokket hid gennem propaganda fo lkenes .. nslrengelse r, som desværre o~sa I dett e tilfælde havde været
spIldte Gud .. ord på B" lI r L.lrs,

var OgSA sparsomt besøgt, men vi fik da dannet en formation pa S i-årers og I 2-å rers og gled i kalvandsorden
neJ langs Langel lOi e. Alle bade kom også I år ,'elbeholdne igennem k .. nalerne (det er fine st yrmæ nd i DS R!)
og kJ. ca. 13 st.lTtede den traditionelle ve randa frokost.
....ort ""gt: .llt var ved det gam le.

Er d er trod s alt endnu nogen, der gider give et nap,
så er der flere interess.lnle opg"ver, der veni er på at
blive taget op. Blandt andet er det tanken, snuest at
indrette en klubsl ue, et rum, hvor store og små rariete ter
vid ner om, at ,,\"ort fødeland VM altid rigt" ... kort sagt
et sted. hvor mJflderne taler deres stærke sp rog, ."temmer
de gamle lil vemod og maner de unge ul eftertanke.
,'t en for at fa delle i orden, mOl arkivet gennemgås. og
de Ung, der er af værdi OG interesse, findes frem. Vi h.u
den glæde, at et af klubbens ældste medlemmer med et
dybtgående kendskab til Student erron mgens luslorIe har
lovet al vej lede dl' folk, der vtl stille sig til dispositIOn.
Fndvldere har propagandaudvalget brug fo r hjælp til
udarbejdelse af brochurer. tryksager m. m. Folk, der har
forstand pol typog rafi. lay-out og sådan noget (hvis det
ellers rr det det hedder). Det betyder meget, at klubbens
propagandamateriale tager sig så. godt ud som muligt.
Og endel ig kæmper redaktoren af nærværendc senSationsorgan nu på tredie .\r mcd fylde pen OG nt.lnglende
evner. I Jan ville være meget /::Iad for a t modtage en
hjælpenJe hand fra I a Z Journali .. tisk begavede ynglinge,
der kunne bl"ta ham udi ånden, så vi fik el læseværdigt
blad ud af det.

~<lubbens
,.....

rotøj

",.,UK I

Sill<.eg<lde 11 • Tlf. 3082

•

Stvrmilnds- og scullerinslruktion:
lIver

torsda~

kJ. 17 og 19.

K/ub;akkcr
kan bestilles ved henvendelse ul kontoret. Jakkerne er
i en meget fm forarbejdning (skjoldet M;\gasm's guldtrækkeri). PrIS 165,- kr.
NlvJhusel
har gennemgået en foryngelseskur. j\\oblerne er malet.
tier er kommet ny lober og nyt service. Alt er klMt iiI
sommerens invaSion.
G.isehuset
er ligeledes Istandsat og kan lejes for sommeren indIII
I S. IlenvendeIse III inspektor SJelle eller roehef Boesen.

Vi har

ned i musklernes væv, hvor den fremkalder en o~et
blodtilslromning. Ilen'ed opnar man at fremme llolturen~
egen fremg-.\ngsmade ved hele Ise af skader. der ~t.lInmer
fra overtræning eller overbela~tmng af mu~klcr og fibre
som folge af forkerte eller for pludselige bevægelser.
Brug derfor INfRAPlIlL fbltl~t. bilde i forbindelse
med ma~saRe. og - det vigtigste - hvis I kommer ud
for et uheld. der kræver varmebehandling.
Apparatet kan !.ines ved henvendelse om dagen til
Bottger, om aftenen til in.,pektoren eller vilgth. ro~hcf.

Kluborkester
Kaarsberg soger musikalske medlemmer, der sammen
med ham kan danne et kluhorkester. Ilenvendeise pol
kontoret med oplysning om mstrument m. m.

Restauranten
Det brin~es i enndrmg, at klubbens restaurant er aben
også for middagsgæster .
.Middag kO'llcr kr. 2,50.
Bedes bestilt pl Ryv. 48 A samme dag inden k!. 12.

modta~et:

Sandoen, d. 20-5·)·1.

Smil til verden

. . . •.

En vis sandhed ligger der utvivlsomt i disse ord. Rent
psykologisk vil en ffi.'mtræden karakteriseret ved en behagelig indstilling overfor omgivel'lerne uvilkårlig frem·
kalde en lignende indstilling overfor den optrædende
part.
Tag denne psykologiske foreteelse I vare. når Ju ror
- enten i haNnen eller op langs kysten. Alt for mange
roere viser en forkastelig tilbojelighed til at optræde p.l
en stojende og provokerende måde. når de forst er kommet i bådene.
Maske er de selv anonyme overfor genst.lnden for den
beklagelige optræden - men de tænker \'el sagtens Ikke
pa, at der ofte er adskillige kendetegn ved bolden eller
pa rodragten. der let identj[icerer den roklub bOlden med
b.idehold horer til. Så smil til verden ... 11
Sando/arc""ren

Bestyrelseslisten
Form~nd: (jro~§erer Gudmund Schillck. Shellhu,>el, Kampmannsgillde 2, V. Telf. C. 66H.
MiJlt'rial{on'~IIt'r: CI~iljnge
nior J. Norman-lIansen. Hærens \'.ibenarscnal, AUldgerboulev,lrd S, S. Telf. C. loHO (kl. 10-16). - K~ercr: Filbnk,lnl
B,orn Moller, Bredg,lde HI, K Tdf. Byen ~}6j.
Sekrclær:
OveraSSistent, cand. poll!. Ejvmd Sle"erts. Dr. Abild~a.uds Alle
'J I. v. TelE. Nora 1\69 x (10-16: C. ~). stud. polyt. j. B. lpstn.
Fortvej In. Vanlose. TeJf. RO lS\l-l. - Ro(:he{cr: !:.lnd. jur.
A.lge B,lIlg. IIcbmgborggo!de 2j I O. Tdf. RY 2q2 - Arklltkt
N O. N Strigtl, KnabrosrrxJe 13, K.
cand. JUl". B. Boe\cn.
Am.thq;"de 11 PA 7559y.
\wd. pol)·t. N. En\lcv Jenscn,
L(I~',prillgsvej l C, Chat!. Tdf OR 0]5.

Formand for kawoningsudl'alget Poul E. J"kobsen, Bikuben.
Osterbrogolde 2j. - Jorgen Krause, Skjoldagcr\"cj 21,. Telf. GE
-t762, Poliug.irdtn C. 1-143, lok. -IO~.
CiYiling. Fl. l..:rn!:!:,ud.
1'\olnd.1l~g.1d(: J, O. Telf. Øhro 2~1~.
Inspektor:
SV Wfi.

Sjel1e. Ni"l~gade 75~,

K.lpt,ljn C. A

S. Telt.

Har du stiftet bekendtskab
med det røde lys?
Vi har frol Philips AJS fået stillet et INFRAPIIILapparat til rådighed, for at I kan blJve gjort bekendt
med dets meget omtalte strålende egenskaber og selv f1
lejlighed til at prove de infrarøde \'armestrålers evne til
at holde jeres muskler i topform,
For at I kan være klar over, hvilken funktion INFR.\·
PIIIL har, kan det oplyses, at der er tale om en kortbolget varmeudstråling, der uden ubehag trænger dybt

Erik Kiersgaard
livjægefgode 23 - Øbro 5152
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ORIENTERING
Arskontingent for DSR's Skisektion er .'i kr. Regnskabdr 1/10--30/9.
Postkonto 68344. DSR's Skisektion, Erik Kjær, Ryesgade 126. ø.

Siden sidst:
Skæbnens uransagelige "eje medførte i sidste måned.
at stoffet under "orientcring~ ikke nlede frem til denne
bagside. For kontinuitetens skyld tages den tabte tråd op
her, - men det bliver i relativ korthed, da noget af det
aktuelle præg jo er gået tabt i mellemtiden:

4/4: Klublobet I Ravnsholt gik over en indviklet Bane
som indviklede sig i en indviklet Bane lagt sammesteds
af lillerod I. F. ~ Robert Christiansen redede trådene
hurtigst ud og vandt med sved og regn drivende i stride
strømme fra isse til fod (det skal der en d('! væde til).
11 /4: Lyngby 1. F. lavede 'obet i Som Sonderskov langt, men godt - på tværs af grøfter. I strålende vejr
vandt Poul (Rode) Jacobsen en overlegen sejr iB·klassen
og sammen med Erik Kjær og Ove j'lansen sikrede han
holdsejren for DSR. Hep-hep-IlURRA!! Det var en
fin mdsats, i stil med gamle dage, og som varsler godt
for fremtiden.
19/4: Stjernelob arrangeret af Kobenhavns-kredsen i
Rudeskov. En meget pudsig form for propagandalob.
Herfra deltog kun Ole Rindung og Find Ponsaing, uden
nævneværdige resultater. De har formodentlig været ude
at hygge sig, således som de - så beundringsværdigt har for vane. Gid nogle flere ville få øjnene op for
orienteringens rekreative momenter!

25 /4: KIF havde med svensk banelægger ordnet et
primå lob ved Skaralid på Soderåsen. I herre-B tegnede
"Rode" sig for en tredieplads kun IO min. efter vinderen,
Pihl fra Lyngby, og scorede dermed 90 points, tilstrækkeligt til at bringe ham op i A-klassen. Og i holdkonkurrencen var vi lige ved og næsten gode nok til at tage
sejren hjem; ~Røde~, Ove Hansen (6) og Mogcns llaut
(21) fik en samlet tid, der kun Il små 15 min. efter det
vindende hold fra Søborg. Endnu en gang måtte vi sande,
at det er trediemand på holdet, der bliver tungen på
vægtskålen. Heldigvis, kan m.lll sige, - for det virker jo
vældigt stimulerende derude i vildnisset, at vide, at præstationen langt fra er betydningslos, selvom man måske
ikke ligger helt lunt i svinget, rent personligt set. j\\orale: går det dig skidt, 51 giv den alligevel gast Det
er den eneste vej til holdsejre - .

og nu j lr sikrede de fire hurtigstf.' mand fra Københavns
Roklub (med Bjorn Wf.'nge Andf.'fsen som individuel
vinder) deres klub en aktie j trofæet. Vort eget hurtigste
hold, bestående af Robert Christiansen (3), Ove Hansen
(7), Vagn Møller (16) og Ole Rindung (20) tegnede sig
for trediepladsen. Mere kunne det desværre ikke blive til.
trods vor talstærke repræsentation. I\-\en netop den gode
deltagelse herfra lover godt for fremtidens konkurrencer.
Det synes, som om vi inden længe igen kan gøre os
alvorligt gældende, og indtage den gamle, respekterede
plads, Så bliver det endnu sjovere for de aktive -.

9/5: På denne sene dato blev der afholdt KM i stafet.
dels over en lang bane (bestlende af 14 + 12 + 12 km! 1),
og dels på en såkaldt kort bane, - som også led af den
arrangementsmæssige fejl, at skiftestederne t.l spredt i
snart sagt alle Nordsjællands skove. Det kostede dyrt i
officials, 42 ialt, og det begrænsede deltagerantallet alt
for meget. Der var kun anmeldt 39 hold. DSR deltog
ikke. Datoen er efter vor mening også for sen.

Punktum!
Og dermed er sæsonen slut for denne gang! Den kom
til at rumme adskillige lyspunkter - ikke mmdst har
tilgangen af orienterere med den rette ildhu og j den
rette alder været opmuntrende. Det er rart at se, at der
stadig findes studenterroere, som har behov for skovenes
idræt - som kan nyde godt af de muligheder orienteringen giver.
Ikke af hensyn til de gamle rotter - , ej heller af hensyn til sektionen som sådan - , men alene for de n)'e
anentereres skyld, er det en glæde at se, at "virksomheden" blomstrer. Den fornojelse vi "gamle" har haft i
skovene, ønsker vi af ganske hjerte, at nye orienterere
må. have behov for og få andel i. De nye skal få al
mulig stotte, når den tid inden længe kommer, da et nyt
kuld sclv kan tage det faste greb i tommerne, og kan
styre sektionen sådan som de ønsker. God sommer på
vandet - og vel modt i vildnisset, når sommeren går
på hæld!

DSR's ski sektions styre
2/5: KOMPASLØBET - hin hæderkronede skovdyst
- blev udkæmpet under O. F, f. R.'s auspicier, denne
gang ledet af Ilenry Hansen (Ilelsingør Roklub)'s kyndige hænder. Slagmarken var Teglstrup hegn - under
de allerspædeste lovhaHer.
Efter at Det store Skibs kompas er vundet Iii ejendom
af DSR, har præmien siden 1953 været et stort sølvfad,
udsat til minde om overretss.lgforer Ilans Madsen. Første
andel i fadet blev vundet sidste år af fredensborg Roklub,

Erik Jorgensen, Kvædevej 22, Virum, (armand. Tlf. 84-5265.
Vilgn Mollcr, ~\aglekildevej 7, Frederiksberg, n;esHmd. VE 2242.
Jesper lIven, Paradiskærd, Ilolle. I IO 2286.
Erik' Kiær, c/o Christensen, Ryesgade 126, Kbh. ø, kasserer.
Svend Nielsen, p. t. Irisvej 20, Rosenvænget, Arhus.
Rob. Chrisfiansen, Fredericiagade J1, Kbhvn. K.

Ansvarsh. for .DSR" ; Aage Bang, 1ie.lsingborggade 23 t tv., O. Tdf. Ry 292 .
• Orientering" : Jesper Hven, P.uadiskærct, IloIte.
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ONSDAGSMATCHER
den 18. og 25. august

1. og 8. september

alle dage kJ. 19,00
Den tilstrømning og s ucces onsdagsmatcherne i juni medforte, har flet os til at arrangere

sådanne igen i begyndelsen af efterårssæsone n.
Det er vort håb, at vi også ved de kommende matcher ser ligeså mange deltagere med damer

klubhuset.
P.\ grund af fenen er underholdningsprogrammet endnu ikke fastlagt. men der vil fremkomme
nærmere meddelelse ved opslag j klubben.

I

Kaninfeaten

Ved onsdag.matcherne

i år fIlnet til lørdag d. 19. Juni. Vi var Ilå denne d,lg bevejrtt, og kamnromngen lob derfor oIf stabelen i det
s mukkest tænkelige sommcr.lJtensvcjr. Desværre deltog kun 8
blide l .ir. hVdd der er beskOl:mmende i bttragtmng af, oll VI pl
w.y.-.:rende tidspunkt var oppe i n~rhe:d en .d de: 100 nymdme:J.
debet.
Hter romngen sam ledes man i ulen til fælles polscbord.
hvorunde:r en !!;torstikt gestUS fra Carl~l:>trg i form af en grati~
bdolbar i ult ns ene hJorne vakle bc:reltlget lykke.
Efter al ,'on ære:sme:dlem, profes~or K. Secher. havde uddelt
præmierne:, holdl hojesleretsS4Ig(ore:r Bernt Hjejle en .lidde..
blændende bmnlale. Efter dtn ne ilfslutle:de formanden, og i
.lnimeret stemning (t.lkket være Ca rl~berg) k.tsttde miln sig ud
i d,lOstns glæder, dtr vedvarede til ud p.l de ~ml timer.

nod klubben og medlemmerne godl af dir. Ingolf Bolsens, inge·
IHo r Po{neTs, lOuJ;eulOlolnspektor Gllstcrs og sidst, men ikke:
mindst, forretning~forer Ludvigscns beredvillighed.
Be ~t)'rehen beder derfor d-herrer modtage ,'or hjenehgste uk
for de:res 1oIore .:mdele i, ,It foretagendet ble,- fort igennem til

VoH

gunstlget,1

Nivåhuset
er i fine,!e st,md, millet udvtndigt og ind,'endigl, og in\'ent.lrel
er Oglo.l pudsel op. Det er en fomojel~e .11 gzsle den gamle
hylle dier .1 1 den har ~ennemg.h:t denne foryngcb~kur. \ ' j
skylder en hjertelig Iilk til inspektor Sjdle Clg frue, der <..lmmen
med Boltgcr i fora ret h.lr ~ IIdt og \Iæbt dlge igennem. for ilt
sætte hU'et i denne fine l>tilnd
Tilbage er så blot al h.ibc. ilt lIledlcmnu.:rne: vil hOlde hævd
over del .ubejde:, der er gjort, og værne om hus og mventilt.
lovngt hilt vor vært deroppe, Solyst teglværk, gjort opmærk.
som p:', ill det er forbudt lt ko re fril hove:dve:jcn ned lil hu~el
me:d biler og mOlon:ykler. DiI vi altid h.Ir nydt og stildig nyder
stor velvilje hos teglværkets IcdclJ,e, hcn~tiller vi indtr:l':ngc:nde
Iii medlemmerne .1I re~peklere dette.

~uues.

VE]]) ]])l[] ]])ET -1
Hvad er Omelet surprise?
Det e:r tn .irlig tilb;!~e,·endcnde rotur ud i det bl.t. h" o r der
undertiden bydl:'!i po:. o\'crr;uktbe:r undervejs. Til eksempel hn
nzvnel>, .tI I fjor blev ddl.tgerne budl p:' udflugt Iii S.tllholm
med konkurrence i dykmng eftcr kors, reparalion ilf sæder og
telt~liigning.

Arrangemenlet afvikle~ gerne med ~tottc af diverse tekniske
Slledes V,1r i fjor det maritime: hjemmevzrn og
Nordre Rose fyr mdbliindet i forttllgendct, og for et pJr s;cso·
ner ~Idt'n havde lrrangorerne udl.lgt el ol.depot pl st,lmsbry.
deren .Jjllcbjorn".
Del lyder mlske nok lidt vo ld~omt, me:n prov allige:ve1 ilt t;lge
med
endnu er ingen kommet lil skade!
hj~l t)emidler.

•

OMELET VI
lobcr af stabelen

søndag den 5. september kl. 9,00 fra bådehallen.
For umdviede findes oplysning om denne årligt tilbagevendende begivenhed andet steds
bladet .

............ .................

........................................~~
KAPRONINGEN
I'å trods af de to foregående elendige sæsoner lykkedes det
ogs.!. i år .lt stable en begynder Olier på benene. Med en gennemsnllsvægt på bO kg blev det en af de tungeSte ottere i klubbens
histone, og vi fik snJrt båden til at ga fjol, Den gik i O1l1e 1,1fælde hurtigere end _letvOl'gts" oueren lu sidste ar.
Til forårsbproningen pi Bagsværd den 12.-13. jUni .lnmddte
\.j i begynder- og juniorotter, begynder firer med og junior uden,
senior tocr uden, ved vore eneste seniorer, Kjær og Lenskjold,
samt Junior og senior sculler.
B"l'nderfireren, bestJende ilf de fire storste frA otteren, C,Iberg, bns Ove, Rich.ud og Bjom med Frode som styrmand,
roede indledende heats mod Som, Kvik og Koge. Vi sov i st.lrten og ble,· hurtigt tabt af feltet. Det tegnede iiI en stor fiasko,
men .sl tog \'i 05 SAmmen. J det tunge vilnd med modstrom gilv
vore lange, hlrde Ug i langsom lakt god bonus. Vi tog hurtigt
Soro, og da vi ved 1200 m V<ir to længder foran Kvik, roede
vi roligt resTen ilf vejen. Andenpladsen og denned adgang til
finalen \'ar sikret. Koge h... vde imidlertid vundet overlegent og
var sikker på den endelige sejr.
I finalen roede vi bedre, end vi nogen~inde for havde gjort
det; men det var ikke nok, Koge vandt i tiden 7.32,5, vi blev
nr_ 2 (7;41,1) langt foran de nærme1itc. konkurrenter.
1 attenens sidste lob, begynder otter, var Kvik storfavorit.
110Idet havde trænet siden sidste forh og roede nydeligt. Vi
kom fint fra start. Ved 500 m lorte vi, og ah tydede på, at lobet
var vores; men de tO firerlob sad o~ i benene, vi fald! Solmmen
og Kvik gik forbi. Ved ISOO m var vi 11':1 længde efter, men
så fandt vi rytmen. [ en hård spurt halede vi godt ind på dem,
men ikke nok. Kvik vandt med I". længde (6.36,7 mod 638,7),
Bagsværd og Skjold var [Jere længder efter.
1 toget hjem var vi ikke synderlig snaksalige. Det tegntde
til den J. sæson uden sqre.
Det regnede om sondagen, hele eftermiddagen. Den lelle
halvdel af alleren, Kurt. l laut, Poulsen og Kilde , der roede
junior firer uden, fik ordre til kun al tage lobet $Om en opvarmningstur. Det gjorde de, og selvom vi følgelig tabte, ~.i var vi
alle friske til junior otteren.
I senior toer uden roede Kjær og Lenskjold et nydeligt lob.
Roskilde v.ar suveræn, men de sikrede sig andenpl.ldsen og dermed kredsmesterskabet langt foran Bagsværd. (7.20,1; 7.37,5 og
7.5S,I).
Vi tabte begge sculler-Iobene, junior ved Hans Jensen og
senior ved Robert C hristi;lIIsen; men skylden lå i nogen grad
hos den nye plastic-sculler. Den var ikke tilstrækkeli.s gennemprovet. Lærredet losnede sig og den tog en del vdnd ind.
S1 kom sidste lob, junior otter, mod Kvik-holdet. som havde
slået os dagen for - og mod KR , som havde slåt:! os flere
gange sidste lr. Vi V<lr storfavoriter til ~idslepladsen. men VI
var hver for sig besluttede pl, at nu skulle det være, nu eJler
aldrig.
Starien blev hlrd, og efter SOO meters SpUrt lykkedes det os
at komme i spidsen. Dct gav den nodvendige ro i båden, "i
holdt stilen og ogede stot og roligt forspringet til 2 længder i
mlJ. Tiden blev 6.27,1. KR fik 6.3·U og Kvik 6.3S,1.
Vore konkurrenter fra Kvik var de forste til al gratulere. og
det var vist mere hjerteligt, end vore gratulationer havde været
aftenen for. Også Mr har vi noget at lære.

~

~~

~~.~~~

L'gen efter roede vi på Odenl>e bna!. Vi havde habel p.t en
revilnch..:mdtch i olier mod Kvik, men den gik i vasken, fordi
to fra deres hold Vilr til ehamen. l begynderfirer roede vi mdledende heats mod Nyborg og Kolding og vandt let. Kandlcn
var fyldl med skibe, som vi måtte smutte udenom, hvis vi d"
kunne. Vi blev s.iledes slået af en middelstor fragtdamper . og
I junior-sculler blev cn ~andpumper flot nr. 2.
Om eftermiddagen var kanalen lukket fo r sejlads, men lil
gengæld blæste der en kraftig medvind, s1 heller ikke da befandt
vi os ,·d. Vi vand! dog begynder otteren let foran Kolding; men
I vor sej r,>glæde arbejdede vi for hardt, sl vi var trætte til firerlobene. Derfor malte vi i begynder-firer se os s];iet af Kvik
(6.56 mod 7.0S) og i junior-firer uden af Hor,>ens. I begge lob
blev vi dog nr. 2.
B;orn.

Sl smilede lykkens gudinde da atter til .. de bl:a drenge~, og
skuepladsen var - jeg havde nær sagt som sædv,mlig - den
&mukke kaproningsb,lIIe p.\ Brabrand so, afholdt d. II /i-H. Iler,
hvor DSR i de sid.~te .ar har leverd så mange gode kampe.
husk blot 1940, hvor vores aller fejrede triumfer, 19SI, hvor
både .maeon-fireren~ og den kampivrige .. lene" begynderotter
vakte beundring og glæde hos arrangørerne ved at bidrage til .11
skabe smukke og ~p;rndc nde oplob. samtidIg med at de selv
vandt to sikre ~ejre, og lOldst .nordiske mcsterskaber" i 1953.
h"or vi til alles overraskelse gik hen og vandt det nordiske
studentetmestc:rsk.. b. vel nærmeSt for ikke at ødelægge den
almindelige tegmnS" (D.mmark dominerede jo I nogen grad ,'ed
disse me~terskaberJ, her havde delle ars - absolut ikke . Iette·alle r Sil egen!li'le gennembrud, hvor de viste, hvad de ,'irkelig
kan præstere, n r de altsl vil. Alt var nu ogsl lagt til rette på
bedste made. Vejret var (efter 19H-forhold) aldeles slIlIendeden allesledsn,\'.rværende regn indfandt sig således forst efter
stævnet. Vinden var svag. og efterhånden sl godt som helt borte.
og sidst, men ikke mindst, ble" de blå drenge .varmet" op,
for~! gennem et meget let lob i begynder-firer, derefter i et nm
m~ligt .endnu nemmere lob i junior-alter, hvor de slog Viborg
I fm slll. Jeg behover kun at oplyse, at tempoet i vor bld over
banen 1.\ pl melJem 22 og 24 tag i minuttet, dag i en enkelt
"spurt ' ved 16--1700 meter helt oppe på 28 tag. Vi ha\'de anmeldt l senior-otter - del var inden de uheldige erfaringer i
Kiel og Soro - og havde egentlig tænk t på at afmelde. Faktisk
hill'de vi afmeldt, men da arrangorerne sorgede for, at der blev
en pause p.i ca. en time mellem junior- og senior-olteren, hlcv
vi enige om, at det ville være sundt for holdet at prove ~ig i
seniorklassen - for at de ikke skulle blive alt for hOJe i hatten
Alts.i gik holdet ud med indstillingen; vi skal hænge på ~å
længe som muligt, og med def samme give OS helt. for her har
vi intet at tabe og alt at vinde. Der var ingen, der venlede
andel ... f dem, end en god kamp og hæderlig 3.-plads. Dog skal
jeg ikke skjule, at formand Bach fra Arhus roklub cfter juniorotteren havde betroet mig. at dersom vi startede i senior-Olier.
ville vi ,'inde. leg mener dog ikke, at han selv troede derpå.
men han var selvsagt interesserei i at U os til at starte. Tre
ottere i et lob er jo bedre end kun Io, og så var _"-rhus d,l
sikker pl , ikke at blive n r. sidst. N1 - det gik alts.\ gan!ike
anderledes. og jeg tor vove at påstå, at DSR attcr VJr med 'U
al skabe et ... f de bedste og mest spændende lob ved en Brabrand.regatt.l.
For det var vel nok et race. Gennem hele banen kæmpede de
tre ottere om føringen , snart var Alborg, snart Arhus i spidsen.

men vores 801:\lC' gutter h.lYde bH.h sig f,ul p! 2.-ploldsen - schom der mIca 0l-tbl;k var l,lle ()rn mere farskt! mellem nr. I og
IH' end .''2 lu Ikas~c-. Ecn ;Ir rdC'tcntcfnc m"dcldtc endog, at
der kun \"at .dtn hvide bolds bredde· lil forskel r.J. nr. l o~ 2
og .hdt merc' mellem nr, 2 og 3.• Trzner Tru! c· og .leder
Kr.au~('· udvekslede ,lpatiskc bemærkninger om, ,1t .drengene
hang pæn! paw, og at .dcl er s'gu Bodt. ,u de er med endnu",
og vIdere I den dur. men ingen af os lurde h.l.bc pl cn ~cjr.
Vi salte næsen o p dIer cn fin 2.-plilds (ogsl af hcn~yn til roer·
nel. k~,.111fltctm8 - med den er det )0 nu sket, og DSR h.H
atler l) nyb.lgtc scnior.r~rc). Stemningen på bldeplaclsen hil:\'
mtte og mere hdaisk. Alle de kobenhavnske roere samlede sig
om os nede vcd broen, og d ... de tre ottere viste sig ved l-Oll
mctcrm;J::rket, og det gik op for os, ,11 Alborg v... r sia.:! , medens
"on,' bl.i drenge "U indVIkiel I en hld~18 og dog stilren kolmp
med Arhus om spidsen, som Arhus st.ldl8 .holdt· med een dltr
to meter. ,·.lr del, ligesom en .gni~t" f.... ngede. og .lUe vennerne
frd KR, hol Lyngby, B. og W. O. $. v. oploftede el s... ndl md, ... ner'
h),1 med ... drt:;se lil .de bU dren~e". Og undere! skete T Dc:t
"IMe 'Ig, .11 der .ViIr mere endnu i holdet. I en kraftfuld og
dfekll\' ~purt lykkedes del dem al komme frem pa siden ,lf
Arhus, og. ~ko~1 det lokale publikum p" lihk~erpl.ldserne var
\'Cd .1t ~ktlge sig hæ~e I et ror~og pa at .hære deres f.t"oriler
frem i spidsen pdny, strog de to ottere gennem mål med vores
en "hlJe ,:meJse" i ~pidsen. Forskellen var sJ ringe, dl dommenn
ikke: kunne ,mgi"e den i bwkdcle ,lr ~eku nde r, hvorfor holdene
fik noteret Solrnme tid - fine 6.02.2 minUller. Arels hidlil fineJo!e
ouer·tid Til ~ ... mmenlignlng sk ...1 opl)'sts, at seniorflrer-uden
KR pa 6,25, seniorfirer m. st .... r Arhu\ p.l 1'>:12
hlev vundet
Of.: senlor·lOer U.St. af Fredericia rJi ;,1}. IXI viser. al Otteren
f... kll~k blev rocl p.i. en til de ovrige tider .p... \~tnde", - ... t del
...1".1 Ikke var fordi ingen af holdtne v ... r .kl ....~se" Om S!;J::\'nel
iO,"lgl kun, al det V.lr synd for arf;ln~orerne, ... t dcr var lo.
ringe hlslutnmg, blde ... f deh ... g"nde holJ og af libkuere. Fnd·
\'idere en bemærkning: Hvorfor \'.lr \'ores 10l'r ikke "nmeldt'?
l)(: h.1\'dc ~ikktn været med i k/mlpen om sejren i det (dt.
Vore,> nye ~Iyrmand, 810nel, debuterede (inl, J starter, J scjre.
- Br.'1I'0!
Efll:r dclte vilr den internationol!c r c~atla pa Sagwærd for o~
kun Cl ,porg~mål, om olteren Ville holde f.1s! \'cd de vundne
erfuinger. Hddlgvis viste del ~Ig, at de levcde op hl forvenl'
nlngerne. Dc vandt on. lord ... /o:cn Junior·oneren O\'er deres bl"
~t,rere ir ... $(JfO, KR i fin slil. og vores nef'\'~lIet for, at de
midt i det helt' ~kulle .~t"nge ugler" (hv.1J forovrigi flere senior·
hold præsterede "ed dcnne kilproning). vi~te sig ... ltsa ... 1 værc
ubegrundet. Sond.tgens begynderaller v.lndt de også. Her v.u
del .deres g.unle konkurrenttr fr... &g~va:.rd·, der "'11t:r blt'v
l>t'Rjret. men denneg ... ng bed de: godt fl,1 s,g, og vorelj ~ejr "olr
Ikke sj, ~,kker, som vi gerne h.l\·dt set det. Schack h,wde ~om
sædv... nligt en ttkroneseddd .p.l kant", og hiln ~kulle JO ikke
gerne rumeres. VI har nu syv af de sm.l bl~ ~t,mdere pa fl"I('
ljlangen 1 Nordh.lvnen, og vi h,iber, ... t ... nullet kan nå ,11 hlive
storre. Inden vi lægger op for i ,h. pJ Bagwærd deltog vi 1I1ed
"de fire nordiske studcnle.tmestre Er ... 1953" i 2 . .stniorfirer, hmr
de kl.nede sig fint, idet de pbcerede sig som nr. ] efter KR'lo
Ie:tvægtshold (nr. 2) og Arhus' 10"ende jUniorer, der v.lndt
\'ore roede hrr et klogt og smukt loh. og V;(f Allerede klut
bedre, end i deres indledende hut. De træner energisk og kommer sikktrt .1Uer lil .1t repræsentere Danmark i !rels nordl,,-ke
l>!udenlerm ... "h. der i ,h sk. ...1 roes i Oslo d. 15. augUSI. Her
regner vi med .... I...de OlICTen starte i to, mlskt tre lob. De! er
senior-oueren , der er t\'ivlljom. Ved D.1nm;trksmesler~k ... berne på
Soro lOO d. S. oiUgust Starter vi, dersom der kommer konkurrenn:,
i junior-Olltr. Der er ingtn begynder-otter, men dtrimod tn
2.lunior-otter, Problemet er, al få en Slart i denne tvpe i det
hele Iilget. men vi hlbe r, at Bags\'ærd endnu Ikke har lagl op,
sllede$ at vi Ur slåel hst, III vi stadig er i lOtand til ,1t \'ise dem
von ror.
Senere er der jo Malmo· r eg~lIa. efter.\rskapronins, Arhus
unlversitctsmd"h, m. v. Vi h.ar - l.akkd "ære L... ngglrd
nOlo:lt
ivnge medlemmer, dtr hele ,>ommertn reJtelm.l.'ljsigl h ... r undcrk ...stet sig h ... ns og del ovnge udvalgs .101u... ppe" forsog p.i ... t
bibringe dem rotekmk, og vi håber .... 1 "I for forste g.ang I
m.ange .lf k.1n modt med en - forholdsvis - vehr;t:nc:t og
nogenlundt ummtnroet Olier ved eiterlrsk.aproningen. Muligvis
bn ,,1 derudover ogs1 modt med en begynderfirer_ Jo - det
lyder på, ,11 der aller er ved at komme gang i kaproningslivet
i gamle DSR, Der er flerc .emner" blandt dl' n)·t roere, og
Trulle har jo nu vist, al han kan skabe hold, der kan gore sig
g;tldende ogs1 i nutidens skuppe konkurrence. Men man bliver jo ,h for ar me re kbr over, at selv ikke det stærkeste og
bedste teknisk funderede hold kan vide sig sikker pa en sejr
p1 Eorholnd.
[kr er gudskelov storre og stlure hredde i dansk roning. \'i

..r

håber. al DSR t'flerh.londcn ... lter k.an indtilge den pl'llu bl.andt
bndels kapronmgsklubl>cr. -om dens Slorrebe og n ...dltioner
beremger den ul.

Jok.

Efterårskaproningen,
!.om I .'ir afholdes den S. september pol Bagsværd so, er spe(lelt
herefCII"1 p ... roere, som ikke for har dellaget i k.aproning
Alle medlemmer, der er interesserede i .1t komme i b.. tr ... gtnlng
til denne k ... proning, bede... nu omg.atnde ~ælle ~ig i forhinddlo~
n.ed k ... pronmgsudv... lgcl - dier blot opgive Iddonnummer
eller ... drtlO~e i kokkene!
25 roere er forl.:l'ng~1 btgyndl ... t træne i glg·oller, og blandl
di\~e \· ... r 7 af de iah ~. "om opn.tede præmiering ved præsent... I1OMromngen den 19. juni. Roningen i gig-oner vil forb~tle
IndIII videre mand.1g, onsd ... g og frewg kl. 16,30 og kl. 19,'KI.
Træmngen til efter.irsbpronmgen begynder for alvor m.1nd ... g
den 2 .... ugUS! kl. 19,00 , Nordhilvnen, og \'lI korl efter blive
overfort til klubbens kapronmgsbilne i Gilsværkshavnen.
Foruden efterlrskaproningen, hvor DSR håber ... t blive rcpr.r~tnterel. i alle begynderlobcne, d. \'.~. gig-oner, oulriggel ot!C'r
og oUIri~get firer, VII nogle ... f deltolgerne i denne kolpronmg
b,we mulighed for at kom ml' med til studcnlcrmatchen mellem
Kobenhavns og Arhus universiteter omkring midtcn ... r Joertbr,
1\. ... pronmgsudl'algd.

Succesfulde onsdagsaftener!
Inden ~mmerferieperioden forsogtt m ... n , klubben ,11 afholde
nogct, moln med Cl r..nmende ord har kaldt .kammer,Jlsko\hs·
m ... "hcr"
Til orienlering for dem, som ikke "td. hvad dCI drejer \,g
om. ,k... 1 je:g lige n;rvne, at aru,ngementet gik ud på, ,11 man
Ire pJi hinandm folgendt om.d... ge i havnen drr.lngercde en lille
kaprOning, Aben for enhver af klubbens mtdlemmc:r. !>Om kunne
h,we 1)'~1 ... 1 deltage. Holdene hlev sammenSilt efter lodtrækning,
Plol~eringcn i lobene for hver g;ln8 gav points efter en vis ~kab.
l/cg ~dv fik kun f;t pomts; men dem inleresserede jeg mig hdlu
1 ke \.l meget for,lloved\ ... ge:n v.r, dt jeg deltog. Og jeg morede
mig glimrende)_
Elter rOningen v... r dtr arrangerel underholdning 1 klublokol"
lerne I form.l!f foredrag og film af en Sol:'rdel~ lodig kuakter,
'om validt bifald bbndl ;(fungtmenle!s deltagere.
Afttnernt sluttede med en hnt8e~n ... k for de oI:'Jdre og en
WIOgom (til tonernt .af "on nye pladespiller... nb:g) for de yngre.
D~I hele blev i .1 sin enkdhed en ubtunget SUCC6, langt ud
over hVold man på forhlnd havde ventet.
\'i. :>om de!!Og i arrangemenlet. gol.r nu omkring og gl~der
ni
og haber
at forsøget bliver genr ... get. Og hvor Jcg
moder DSR's med emmer, vil jeg . mbefale dem at komme og
\'~re med.
JtI) tror ikke, m... n ,bl forsøge ilt gllre ... rr ... n!lemenlerne til
tn fa~t institution. S.i bliver dels deltagerne trætte og vil mode
mmdre flittigt, og dels vil olrr ... ngortrne udgol for idl:er, og ;(fr.n·
gemenICI torre ud. Begge dele ville være loynd.
N;r, en lillt ~erie pJi Ire on\d ... ge I trzk, sold... n i ny og nol:'
er t... ngt b<-dre. - Blot ml vi h.1bt. al .rr.l!ngoreme nu k.n
forny sig . (Jeg adv;(fer mod ...1 rulle flere films ligestr ... ks; find
p.1 noget .lIndtt!)
z\\en grund:rbnen bor stadig være: Kombinationen .l!f det
idrzhlige me en kvalitalIV underholdning af belærende elltr
kunstnerisk ,lit, og et p,Hlllgende hyggelig! s ... mva:r.
Som ".l!gt: vi glæder os til n~tc Stfle.
H. M. Moller.
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Erik Kiersgaard
livjægergode 23 - Øbro 5152

o R.lIJE N T JE R. lI N G
Arskontingt!nt for DSR's Skisektion er .5 kr. Regnskabsår J IO- JO 9.
1'05tkonfo 68344. DSR'. SkisektioD, Erik Kjær, Ryesgade 126, ø.

En forsmag paa sæsonen

Duelighed_tegnet

synes vi JO nok, vi kan servere, sd vom august m.lned
forhåbentlig bliver den hdt fme ro-måned ovenp.a en
lidt tVIvlsom juli. og vi altsa ikke skal i skoven lige med
det samme. Planerne for hostens strejftog er endnu ikke
helt afklarede. men der er blevet tygget drov på proble.
merne, og Dansk Orienterings-Forbund og københavnskredsen har forskelligt nyt at bringe.

hedder i forbundet!. terminologi .. O-mærket" og fmJe~
som andre af den slags I bronze, solv og guld. I den for.
gangne sæson har frol DSR kun Poul (Røde) Jacobsen
indla~t sig UVisnelig hæder af denne slags i bron:e.
Vi skal ved lejlighed repetere reglerne, - men kan dog
Ikke undlade at bemærke en tilsyneladende skævhed I
bestemmelserne, n.ir der for samme år kan erhver\'es 19
bronze-, 8 solv- og 11 guldmærker. Enten er det for nemt
at fa guld, elter og')å er det for svært at få bronze. Og
så er dis<;e tal endda fra kobenhavnskredsen alene.

Orientcring:slob er med på idrætsmærke.programmet,
og sekti onen ligger inde med et mindre oplag brochurer
- forovrigt nydebge - som giver klar besked om hvordan. Il urer du td dem, som kan lide ydre tegn pol dit
korpus' fo rm åen - etler som over for sig selv vil fastsia
en vis standard -- så ring til styret. Vi sender gerne et
exemplar af brochuren.

Engang havde vi 14
A -Iobere. Sidenhen har vi været meget længere nede.

T alter kan heldig\'is ikke blive negativt. Og nu er situa·

Og DSB har spyttet I godteposen: AJlerede den 25. 6. 54
udsendtes meddelelse om sportsbllfetter, som gælder for
såvel hen- som tilbagerejse for enkeltbillets pris. Betingelsen er: mmdst et hold pl 6 personer (over 18 år). Kob
sker ved skriftlig rekvisition gennem klub (og kreds).

tionen dl'n, at vi er i rivende fremmarch. I den koben·
havnskc.- A· klasse har vi 2 (to) m.and, nemlig Jørgen
Selsing og Poul (Rode) Jacobsen. Vi mangler blot bge
at fa to m,lOd t,1 rykket op, - sJ. \,,1 det blive en ncm
sag for Rode at tage holdseJrene hjem - selvom Selslng
sidder i VS. Og sd vom der er 30 mand i A·klassen,
fra 9 klubber.

Det er be_v.. rligere

Og _å .ker der alt_å

end mange ori enterere nok tror - at lægge baner i vore
skove. Rent bortset fra det lobs-strategiske, er der en
række formaliteter at tage i betragtning. BI. a. DOF's
selvpatagne restriktioner, "Skovord ningen M, som skal sikre
de gode områder til de store lob. Il crcfter er det tilladt
at afholde træn ingslob, klubmesterskaber, klubmatcher
og lOvng! lukkede konkurrencer i: Rudcskov, Ilareskovene, Frederiksdal storskov, Takkekøb hegn, Ravnshalt og Geelskov. Lukkede konkurrencer i andre skove
tillades kun i ganske extraordinæn' tilfælde.

følgende: KIF giver gode råd og fiduser om kort og
kompas på et hyggeligt weekend· kursus den 7.-8. S i
klubhytten ved sydspidsen af Folehave skov pr, Vedbæk ,
Mødetid: lordag 1600, evt. overnatni ng pa stedet. Torkost.
kort 1:20000 Dyrehaven· l lareskovene, træningstøj og
evr. SOvepose medbrmges. Tilmeldelse, 3 kr., hurtigst til
Erik Jorgensen.

(PS. Man mindes engang, i 1943 vistnok, da en af
Kobenhavns storste klubber afholdt klubmesterskab i
Gribskov, som dengang var reserveret ligesom nu. Forbundet kunne da kun pltale og beklage, og DSR matte
tage mltiolllvet til at lade samtlige andre københavnerklubber lobe pl den samme bane for at udjævne misforholdet. Pudsigt nok VAr del ikke alle, der syntes om los·
mngen.
Og nu horer man, .n en klub har forsyndet sig pl
analog måde her i for.iret. Ilvad om man ogsa forsøgte
Jøsningen" dennegang
pa. en af termmslistens trænmgsdage?)

De_foruden
findes der forskrifter i Skovdirektoratets reglement af
I. 7. 51 (erll\"crves gennem sektionen for 25 ore), som
vedgar enhver deltager i ovelserne i de danske skove:
og som man altsa bør kende!

Og den foreløbige terminsl iste ser således ud:
22. 8.: trænmgslob (Sporvejenes IF)
29. 8.: træning~lob (1lelsingor RK)
5. 9.: Iræningslob (Københavnskredsen)
12. 9.: Abent lob (Frederiksberg lF)
t8. 9. Natlob
(Damernes RK)
19. 9.: Propagolndalob (Damernes RK)
26. 9.: Abent lob ( Il elsingør RK, mærkeløb)
3. IO.: Pokallob
(Københavns SK, kval-rang-mærke)
9. IO.; K.\\-na t
(Københavnskredsen, rang-mærke)
IO. IO . Kispus

(DSR, fukket hyggefob)

17.10.: KM-dag
24. IO.' D,'\

(Sjællandskredsen, kvaJ ·rang-mærke)
(DOF. mærke)
•

DSR ' __ ki.ektion __ tyre
Erik Jorgensen , Kvædevej 22, Virum, form,uld. TIL SH26S.
ViIIgn Moller, Maglekildevej 7, Frederiksbug. næstlmd. VE 2H2.
Jesper Ill'en , Par,ldlskæret, Holte. 110 2286.
Erik K;it'r, c/o Chrhtensen, Ryesgade 126, Kbh. ø, kasserer,
SI'end Nielsrn, p. t. Irisvej 20, Rosenvænget. Arhus.

Ansvarsh. for ~DSR": Aage Bang, Iiebingbor~gade 2~ I tv .. O. Telf. Ry 292.
~
.. ~Orientering": Jesper lIven, Paradiskærel, lIolte.
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STUDENTERS

ROKLUB
NUM MER 8

SEPTEMBER 1954

ONSDAGSMATCHER

•••••••••••••••••••••••••••••••••
den 1. og 8. september begge dage kl. 19

Onsdag de n l. september vil .il.ssistent ved nationalmuseet, frk. Nina Helmbiirger kommen·
tere en serie E.uvelysbilled reptoduktioner af klasSiske hollandske portrætmalerier.
Onsdag den 8. september: lysbilledforedrag af lignende art, men om nyere kunst. Nærmere

enkeltheder om foredragsho lder m. m. vil fremkomme ved opslag i klubben .
Da det ha r vist sig <It matcherne ikke kan afhold~ uden positive udgifter for kJubben, har
bestyrelsen set sig nødsaget til at afkræve deltagerne en
omend meget lav
entre. For deltagelse
i ron mgen skal s åledes betales 1,- kr. for alle -l g.lngc, medens m~d[~mmcr, der ikke deltager,
men ku n er til stede ved underholdning og dan .. , sa.mt di ..ses damer m. m., bet.. lcr 0,50 kr. pr. gang.

<O ~IIE IL IEIIIE ~

,.

Søndag den 5. september
kl. 9 i bådehallen
Vi regncor med at mange gamle og unge Yil mode op og se, h"like overraskelser vi byder
på i lr.

Rocheferne .

llusk madpakken!

•

Så .. ulle .. h å ndbolden igen

LangturSSiC$on 1954

Til t .. ods fo .. det d å .. lige vej ..
v. . r der et godt frem mode ved eherarssæsonens rør.,te
onsdagsmatch. Fire 4-årers gik således ul start i indløbet
til Kalkbrænderihavnen. og bagefter samledes man i
sa len . hvor museumsinspektør Galster. der efterhånden
u en af arrangt'mentets faste stoUu, rullede nationalmuseets interessante film fra La.'So. hvorefter dansen og
s nakken gik til henad midnat.
Når m . . n tager i betragtning, at vejret, som nævnt, var
det dårligst tænkelige, tyder det gode frem mode på. at
disse arrangementer er yderst populære blandt medlemmerne, og vi haber at se mange ul de resterende matcher,
hvor vi - som det jo kan ses af forSiden - byder på
et fint program efter roningerne.

Onsdag den 8. september 1954 kj. 18,15 begynder vi
Igen træningen lOtto Monsted hallen i Nørre Alle.
Klubben vil som sædvanl ig deltage I mest(rskabstur·
nenngen og pokalturnenngen. Sidstnævnte begynder d.
26. sept. 1954, og (or at være sikre pil at klubben kan
blive finalist, bedes man mode talrigt op allerede I. træmngsdag af hensyn til udvælgelsen af e1ncsplllerne. Desforuden har vi alle godt af at få rort ben og lunger. og
yderligere s kal " 1 sikkert stille to hold til mesterskabsturneringen, hvortIl mandskab (n gros behøves.
For at Slilnu lerc Interessen for denne ædle. men ret
upåagtede del af roklubbens vinterarrangementer, skal
oplyses, at det sakaldte I. hold sidste år blev nr. 5 og 2.holdet nr. -I, hvilket må siges at være pæne placeringer.
(l sand h(de ns interesse bor noteres, . . t der deltog 7 hold
i hver rækh.) Yderligere skal .1nfores, at ovennævnte
L-hold i roerne!. handboldmesterskaber d. 1t,,-54 skaffede DSR uvisnelig hæder ved at blive nr. I, hvil ket indbragte broncemedailler ti l samtlige holdets spillere. (Der
ses ikke at være sa l nogen "impel på flagstangen i den
anledning 1)
Adjunkt Egon Sander forventes som tidHgere ar at
ville træne roernes muskulose kroppe.
Vel modt!
R. M-J.

I solskin og magsvej ..
fyldes klubhuset altid af en utrolig masse kække sportsfolk. der overgår hinanden I at se idrætsmæssige og
friskfyragtige ud. Bådehallen tommes, fartøjerne gl ider
til og fra pontonen, og i sandkassen udfores der kraftpræstatIOner med væctst . . ng o. lign.
Når det derimod er gr .... veJr. regn og blæst, ser 1 kun
en lille. meget liUe skare, med mot!onsroernes forMernand. hrs. O. U. Sva ne i spidsen mode op til den daglige tur.
Alle de mange fra solskmsdagene er borte.
H vorfor kan I ikke forsta, at vor idræt også kan udoves
under mindre gunstige vejrforhold og udenfor den ege ntlige hOJsommer, at der også. kan være charme ved en
rotur en grå og blæsende efterårsdag. Det legemlige
udbytte er jo det samme, ja måske storre i ugunstigt vejr.
H noget ud . . f kontingentet ogsa pa gråv(jrsdagel

Sty rm ands- og s(u ll ermstrukllOn hver IOrsdag kl. 18,30
Indtil IO. "eptbr., så er det for morkt.

Rocheb'agten
ophorer ligeledes den 20. septbr.

Gymnastikken
begynder I. oktober. som sædvanlig med følgende data:
Mandag k!. 19--20. Nørre All~.
Tirsdag kJ. 17-18, Nørre Alle.
Onsdag kl. 17,15~18. GI. Metropolitanskole, Frue plads.
Torsdag k!. 19-20, 20--21, Svøm ning. Norre Alle.
Fredag kj. 17 18. Nørre Alle.
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Id ..ætsmæ .. kep .. øve ..
I'ro\'en i 20 km roning vil finde sted m.lndag den 6.
september.
Mødested og ~tid; Klubhuset IStrandvænget kI. 17,00.
Deltageren må helst selv sammensætte rohold. Nedlemmer (ikke deltagere), der vil være styrmænd på denne
tur, bedes ligell!des give mode Solmme lid og Med. Der

.. tartes fra klubben og ros ned gennem havnen til slusen
og tilbage til klubben.
Proven

I

ronmg over 2 km vil finde sted tirsddg den

7. september
,\\ode .. ted og -tid: Klubhuset i Strandvænget kl, 17,00.
S.lmmen-.ætning al rohold og styrmænd til denne prove
er som ovenfor nævnt.

KAPRONKNGEN
D.wmarksmcslcrsbbcrne pJ Sorø so
den 1. <10gus! blev reaktionen oven på triumferne på
lJagsværd og Brabrand. Vi kunne have vundet l. junior Otter uden kamp, d.l vi var alene anmeldt, men vi afmeldte
for at fa starten i 2. junior-oner. f.\an kan nemlig kun
starte i et af lobene. Og sa blev vi slået ilf Bagsværd,
som vi havde .. laet i de fire foregående opgør. Nederlaget skal ikke undskyldes. for Bagsværd roede et fint
lob, men i !o.il. hiard medvind og medso er et sa tungt hold
som vores st.... rkt handic;!,ppet_ Vi iog meget v;!,nd indenbords med riggen e, og vi havde s\'ært ved ;!,t komme hOJI
nok op i uh Forskellen i mål VM to længder.
Vi h;!,ber p.1 rev;!,nche til efterarskapronmgen.
Den tunge halvdel af otteren roede desuden begynderfirer. Vi blev nr. 2 af S både, men ,'dr ogsa stærkt gene·
ret af vandet.
I Ivar stor en rolle, v,lndet spillede, ses bedst af, at J"bet
blev vundet af SKJOLD, der er et letvægtshold, som
hidtil ikke holf kunnet go re sig gældende i begynderfirerklasse n ,

Norgesturen den 14. og 15, .wgusf,
MeSlerskabet afvikledes lurdag den 14/8 p;\ KjDrbobanen ved
Alle fire nalioner var modt, og lobet roedes i stærk sidevind, der dog kun generede ved 1000 m, og allerede p3 delte
tidspunkt h;l.Vde vort hold en spids foran Norge, der volr de
~tærkeste af konkurrenierne. P3 de sidste 1000 m forsagte Norge
at ni op med et par spurter, men det lykkedes ikke og "ort
hold undt l tiden 7,02,6 fou,n Norge 7,06,2, Sverige 7,li og
Finl.and 7,19,
l'r;I::mieoverr;rkkel~en fandt sted ved en lille festlighed i NSR
om aftenen. og \"ort hold fik overukl den i 1921 af DSR ud.~th!
,'andrepokal III ejendom, da pokakn i 1r havde været
i 2S m~u:rskaber. Danmark havde s.ilede:. 14 andele i poka en,
Norge 8. S"trige 2 og Finhand I.
Yderligtre fik det vindende hold. der bestod .af Erik Kjzr.
Svend '-enskjold, P. f , Jakobstn, Robert Christiansen og ("ox.
Etik Blond, overrakt en ny pok.al, ~om er ops.al af O~lo Univer..ilet. Dennt pokal skal vandre i 10 .i.r. og vi har nu sikrtt o~
for;le andd i den,
O~lo.

M:jr"r.'"

Kjorborcg.1ft,lcn

den 15. august.

Om ~ondagen var der int~rnalional regalla pl Kjorbobanen.
og ,'i deltog i 5 lob,
For~te lob v;lr Junior-otter, hvor vort begynderhold stantde
mod NSR og Ormsund, og allerede ved 1000 m var vorl hold
''.! længde for"n, d seirtn sJ. ud til at vzre sikker. Holdel
vandt OKs3 med 2 længder, men dterspilld Volf lidt kedeligi, vi
blev diskv.1lifi("erel for al h.1ve generel NSR næslen hele banen
igennem trods Oere adv.1fbler fra b.\Dedommerbåden. Vi forsogte

lohet roet om. d.l en rcl kraftig snom midt pl banen h,wde
v,\:lcl \".~\entlig meJvirhnde til mistren, men dommen var in.. ppd.lhcl.
NJe.~te lob v,u ~enior-firer, hvor studenterme:.lrene v"r kommet i hårJ kOllkurrl;nle, idet der "ar 5 konkurrenter og deribl.andt dtn nor\kc \olvmedaillc,'indtr fra EM 1951, !-lalden ,
\amt de wellloke mntre Slromstad, h"orEor \'i blev henvist til
l.·pladsen. 11 ;lltlen 7,æ5, Stromstad 7.il} og DSR 7,H.6,
Otteren \kulle nu have startet i begynder-otter, men NSR
afmeldte, hvorfor VI vandt uden kam:r.
$eIl10r-IOCr med bod oglHi p.i hilr konkurrence, idel Kjzr
og J.en~kjold. ~kulle mode holdc1 frd Kungal"s Roddklubb som
~Io~ Frederihvx.rk. ,·td for.1fskdpronin.s"n, men ,'on hold fulgte
fint med og fak Hden R.2ls.2 cher ,",ungalv 8,21,2, mens al'I
nor-kc: hold fik Ilden 5.49,7
1 junior ~mp;1c ~tuller "ar tiderne: Chrilotiania Roklub :5,H,fi
op; DSR .11,11.4
\'j \kulle nu h.,"1,; ~tarlet i begynder-firer med h.alvdden af
Olftr~I\, men da "j oKs.i ,"ar anmeldt i senior otter ,lfmeldte vi
I fireren for evenlUdt "t f.i I:n rcv,\nche for junior Otteren, hvilket vi og\.\ fik, idtt vi kun bltv ~\'\'el af NSR's seniorhold med
\'JO ~ck_ DQg hlev "i kun nr. J, idet Svenska Roddforbundet
v.1ndt I tiden 6,29.1 mod NSR 6,18,1 og DSR 6,18,9. ResultillCl
V,H fitll, n.ir miln I,}S~'r i bctrilgtning, al NSR t f Norges bedste
otter, mcd~n~ vort mandskab er el reni begyndermandskab,
Sondag .,hen var .tlle roerne g.l:5ter i NSR, der ,lIier engang
viste deres ~Iore Kæ~tfrihcd ved "t være værter ved en fest som
V\lrt rotre ikke vil glcmlllC ,.i hurtigt, hvis de taler sandt, men
sp"rg dem ~dvl
Rode:.

.H (.\

KaprOningen i Landskron,l

den 22. augu.'>t brillerede just ikke ved den store deltagebe. Vi var anmeldt i 7 lob (banen er kun 1000 m),
men kom kun til start i 3. De .. udgik fordi vi var alene:
anmeldt. Det var junior- og senior-otler, senior-firu og
... enior-Ioer uden_ Vi .sendte derfor kun den tunge halvdel
af atleren derO\'er, !iammen med Kjær og Lenskjold,
Fireren skulle starte i begynder og junior, Kjær og Lenskjold i senior-toer med, Bolnen var ret god, bortset fra
et kortere stykke med hård sides".
Vi vandt alle tre lob. Begynder-firer foran Landskrona,
senior-toer med foran Landskrona og junior-firer foran
llelsingbor~ o~ Malmø. Der var ikke tvivl om sejrene
j nogen af løbene_
Storst spændeng var der, mens vi bar bådene til og fra
pontonen. Badpladsen lå nemlig midt i et rejse:nde Tivoli,
og for at n1 til vandet, m1tte vi overskride nogle skinner.
hvor der korte et meget hurtigt tog for born. Vi var et
par g.lnge
til bornenes store fryd - meget nær ved
at blive kort over.

Bjørn,

•

Besty ..elseslisten
Be$tyrdse: Formand: Grosserer Gudmund S<,:hack. Shel!husel, "'nmpmunnsgllde 2. V. lIf. C. /Ib-W. - l\æstfonn.: LRS.
II. .""nhrmll-Andcrscn, C. L. lbsCTls\'cj 19, Gentofte. Gl'. 3253. I(a~rcr: Fabrikant Hjorn \\oller, Hrc411adc ·H, 4. t.:. C. 10712.
Sekretær: DlreklOr !Ir. Ij\'rch, II. C. AndtJ"Sells Houlc\'Ilrd
38. $1 th. V. I-Ic. 7'j5. - 'Ovilingenior J. l\'ormllll-Hllnscn.
IIa:rcns V'\htnllrscnlll, Amallcrboulc\'Iard 8, S. Asta I HI. lok. 18.
- Saj!f.fuldm. Aøl/c Banj.!, li cbh1llborlll!udc 23, I. O. Ry. 292.
- Civihllgcniur HemmlnJ! Lllnglllll1rd. P. Bllnysvcj 159. F.
Da. 2112. - In!leni",. E. Vaigt, BaunclIlnls\'cj lS, Gentofte.
Ge. 32:\1 v.
Assurandor E. Kicrsgaard. (htbancgødc 9, O.
OB 51.'i2. - I.RS. Oluf Andersc", Peder Skrll.msllnde l, K.
C. \1357,
C'i\'ilingcnior Herbert I'obrcus, t.;.lIpeh·ej 13, Virum,
tlf. &I- lU 43. - O"Crlll>!., cund. polit. Ej"ind Sie\'erlS, Dr. Abild·
J,!ards .-\lIe Q. I. V. ~O 180CJx.
I'uldm. !letl!C f'ugh. 11yhlcj!ards T"lCnej 8 A. 2. Chl.
Forretningsud"alg: Forinand Grlbscrer Gudmund Schad.
Fabrikllnt Sjum ,I\\olll.'r. LRS. II. Mohrinll·Andcncn, Dircklllr
fr. Byrch.
0konomiud\lIlg: Formand Ingcnior E. Volgt. Fabrikant
Bjum \\uller, LKS. II. .\\ohring.Andersen. Dirc\.:tor Pr. Byreh.
Materieludvalg: Formund Civilillgcnior J. 'ormun·lllmsen.
IllCrclIS V.bennr!JCnll.l. Alllngerboul. !i. S. - Ch'ilinjlenior Helge
Hueg Rusmussen, Sortedams Dos!>ering 5. :'\. - (;ivilinJ,lcniur
ehr.11. :-;urlynj!. Drusseh'ej 80, F. - :\nistent Torben Frede·
rihclI. I--lJortd,lcrsvej 123. Iljortckær pr. Klumpenb.
KaproningsudVIIIII: Pormand; Assunmdur E. kiersgaard, Ost
banegade 9. O.
Stud. jur. I'oul Erik Jakobsen, BIkuben,
Ostcrbro,l!ade 23. O. - OverbetjeIlt Jorgen Krllusc. Skjold.
agern; 2tI, <";clllofte.
Moliont- og Lanfltur.udvIIIg: Formand. Civilingcnitlr Ilerber!
'\arem. l\.upehcj D. Virum, - PuldmlCUtig Helge PIgh, I h·l·
dcttdrds T\"M,:rvej 8 A. 2. Chl. - Re!;!nskahschcf F. Corben,
Bredgadc 6.l K.
Sagf.fuldm, Aage flall/.!, IIdsingborgllade
,23, l. O, - Sa~f.fuldm. B, HOClic.n, Alnaliegzule 11. K.
Arki·
fekt j\,•. O. ,. Strlgcl. KnubrostrlCdc. 13, 10.:, Lll'ge J. Wicland!,
Egern,ej b7, F.
Propaganda. og Festud,alg: FonnlUld: Civilingeniør 1'1. LanI>!:'
I!all.rd. P. UallgS\'cj 159. F. - 'regner Palle Lunl/e, Bomhoffs
1Iove li, V.
Tegner t\:al Rich. Hclgesensgade 27, O.
Stud,
jur. ,\lalhia5 ,\\ J\ndencn, t-hdvi/.!s Alt.: ]J, V,
Gymn
Flcmmillf! G;erris. S\"ltne\'ll'nllet 3, O,
Sekreta:r II. R. Floer·
Jcn!>Cn, \ViIlelntle!ol!lldc 36, 3. !\'. 0,
FotoudvlIlg: Formand OHrIISS.. cand. pob!. Ej\' Sic"erts.
Dr. Abildl!:lrds Alle Q. 1. \"
Slud. jur. ,\\alhias ,\\. Ander·
~cn. J\lad\il!s .\IIl: 13, V. - Sagf.fuldm. Ange Rang, Helsinj!borj!!!'lde 23, I. O,
Sekt.. caIId. jur. tro!>t Goldschmidl,
Ordrup Jagt\'ej 44 Il I. Ih .• Oll. - ,\fdclingschcf Jesper I h 'en,
PlIrllui,.,kærcl, Ilolle. , Repræ.!lCnlUnl A. Ludvig!>en. Sonderbakken 21. Cen tofte. - Tegner Klli Kieh, Ilelgcscruigadl: 27, 0.
- KunSlhandler Gunnar Wandel, L'dsigten 15, L, Gentofte.
Redaktør: SugfJuldm, AlIgc Ilang.
Arkh'ar: O\·crass., cllnd. polit. Ej •. Sie,'e rl~.
Inspektør: kaptajn C. A, Sjelle, i\jalsllade 75, Sund b)' 806 .
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ORIENTERING
Arskontingent for DSR', Skisektion er 5 kr. Regnskabdr 1/10-30/9.
POIItkonio 68:J44. DSR's SkisektioD, Erik Kjær, Ryesgade 126, ø.

Skovene kalder og vi lægger ud efter planer, der særligt tager sigte på
nye oricntercrc!
Trænger du til at ryste storbyens stov af fodderne vil du nyde naturen fjernt fra larm og bulder - drømmer du om at færdes på ski cUer til fods j det nordlige
Lappland eller blandt Alpernes forrevne tinder - SA
KOMII
Vi giver dig adgang til hele den verden, som kendskab
til kort og kompas er noglen til - vi lærer dig al færdes
sikkert tværs genn em ukendt terræn - og forer dig søndag for sondag t il de smukkeste steder i skovene - og
giver dig glæder, man ikke behøver al rejse udenlands
for at opleve. Nordsjællands skove rummer muligheder
som ikke er kendt af hvermand - og glæden er lige stor
om det er solsldn eller grå.vejr.
Du ka n få det allerbedste gru nd lag ved at komme til
orienter ings-aftenen den 2. september og derefter til så
mange af de efterfølgende fire klublob, som det er dig
muligt. j\-U vi allerede her sige, at det ikke er nogen
betingelse, at man løber, - det er lige så spændende
blot a t trave turene igennem!! De er aUe beregnet på
at tage omkring halvanden tjme netto.

ORIENTERING

OM

ORIENTERING

Vi mødes i klubhuset

Torsdag den 2. september kl. 20 prc.
Der bliver

I Iven. Mødetiden: kl. 1015. De togrejsende vil blive hentet ved H olte station, østsiden, kJ. 0901, - se efter en
grå Volvo stationcar, K. 85595.
Løbet går i Rude skov - og der er sJ. vidt muligt
samlet frokost bagefter. Kortene er gratis. Kompasser
kan lanes i begrænset omfang. Madpakke og andre drikkevarer end the må medbringes. Vand findes dog også
- og bademuligheder. Ilusk g.lmle sko - og skiftetøj,
hvis du har tænkt al sætte farten op over skridtgang.
Banelængden bliver lige tilpas, så alle kan fJ. glæde af
den, ja, så man med lidt præcision måske endd.l kan
vi nd e uden at løbe.
Vel mødtl
SærmeJding: Vi håber navnlig at se: l'<lo-Ha, Ha-Ov-lIa,

Fr-EI og Er-Ah.

Søndag den 12. september: Gå5ehuset - klubbens dejlige hytte ved Ullerod - er basis for det andet klublob.
Oc r bliver en hygsom bane i Ravnsholt - på gratis særtryk i målestok I :40000. Også denne gang en overkommelig baneJængde, som ml tiltale enhver. Tag toget der
går fra hovedbaneglrden k!. 0919, returbillet til AJlerød.
Sektionen viser vej fra Allerød station. Løbet starter kI.
1030. Ilusk madpakke og skiftetøj.
Søndag den 19. september: Roernes træmngsbasis ved
Bagsværd sø er mødested for et propaganda-løb arran~
geret .1f Damernes Roklub. Det starter kl. 1000 og løbes
efter særtryk I hreskovcne, som kan købes på s tedet formedelst 50 øre. Ingen for-tilmeldelse.

Søndag den 26. september: Klubløb i Tokkekøb hegn
- en dejlig skov som også ligger indenfor nem rækkevidde fra Gåsehuset.
Togtider som den 12. september.
j . 10: ~Pokallobet" et traditionsrigt storløb af stor
mteresse for de vel bevandrede i orienteringens mysterier.
og en prøvesten for nye folk i begynderklassen. Tilmeldelse til Erik jørgensen senest den 27. 9.

FARVEFILM
en sludder om sagerne -

FARVELYSBILLEDER

9.10: KM-nat. En virkelig mandeopgave. Tilmeldelse
og nærmere oplysninger hos formanden, senest den 4. lo.

og en dosis t.lktik Vi! du opleve spændingen omkring posterne i
eft erårets prægtige skove -

vil du kappes i gemyt-

lig strid med gode kammerater -

SA KOM I

Måske bliver det indledningen til de helt store
oplevelser på fjerne vidder -

K I SPUS
Den Io. oktober afholdes den årlige spas fra
l'aradiskæret - læs nærmere i oktober-nummeret.

med eventyrets sus! !

17. Io: KM-dag.

24.10: Danmarksmesterskaber.

DSR's skisektions styre
Søndag den 5. september: Det første klublob - særligt
tilrettelagt for begynderne, men selvfølgelig en fin lejlighed fo r de "gamle" til at varme op - og til at give
fiduserne videre. Startstedet er Paradiskæret i Holte hos

En'k Jørg~ruen, Kvædevej 22, Virum, formand. Til. 845265.
Vagn Mell~r, M.1gleklldevej 7, Frederiksberg. næstfmd. VE 2242.
Jesper Hven, Paudiskæret. Hnlte. HO 2286.
Erik Kjær, clo Christensen, Ryesgade 126, Kbh. ø, kasserer.

Ansvarsh. for .DSR": Aage Bang, Helsingborggade 23 ' tv., 0. Telt. Ry 292.
•
".Orientering": Jesper I-fven, Paradiskæret, Holte.
T'......_~"'....-"JC- .....

•

- - AKADEMISK 'OKLUB

MEDLEMSBLAD
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o
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OKTOBER 1954

ROKLUB
NUM.MER 9

For de virke:::

er der søndag

lig aktive

d. 10. oktober

kl.lO

KLUBKAPRONING
med hele det tradillonelle program og de kendte lob: klubmesterskaber i firer, loer og sculler, lob
for old boys og otterloh m. m.
Tegningsliste med specifikation af løbene fremkommer I bådehalJen.
Efter løbene fælles frokost.

ONSDAGSAFTENER
Programmet som sæd".lnfig i topkf.use.
Onsdag d. 6. JO: Dir. Ingolf Boisen (Minerv<l film)
viser MGM tegndilm.
Dnsd,lg d. 13, JO: Museumsinspektør G,alstcr: .. lodM

brog sonnernes erobring af England belyst
med farvelysbilleder "f samtidige monter.

Onsdilg d. ZO; IO: Dir. Østbirk (T. W. A.) viser
farvefilmen "Overse.ls run",
Onsdag d. 27110: Eigil Knuth: ~GrDnlands udforsk.
ning~ (med farvelysbilleder).

Alle aftenerne starter kI. 20, og der cr som sædvanlig dans til kI. 23,30.
Ret til ændringer forbeholdes.

•

Universitetsmatchen i Aarhus

Fra NSR

Sondag d. 19. september blev en sto r oplevelse for os,
der havde den glæde at deltage i arrangementet, selvom
vi blev vidne til. at Arhus i år 2 gange I træk tog sejrene
hjem pJ. samme dag.
Vi ankom - som det kan tænkes - med baden sondag
morgen og blev på kajen hjerteligt modtaget af ASR's
bestyrelse med klubbens charmerende formand, statSaul.
revisor Bjerrum, I spidsen, og efter en kort morgen komplet på .. Royal" drog kaproerne til Lystbådehavnen,
medens vi andre i vogne blev kort en tur rundt i Jyllands hovedstad, hvorefter vi også l'ndte I ASR.
Hernede fik Schack det letsindIge indfald, at udfordre
arhusianerne til en dyst i 4-arers inrigger. bestyrelse mod
bestyrelse. Dei var en bitter pille at s luge, da Arhus gled
i mål l længde foran os, efter at en kobenhavner havde
tabt sin ilte midt I rolcet. Ved en efterfølgende svalebajer
svor vi imidlertid pl hævn til næste ar.
Om selve unjversitetsmatchen er der kun det at sige, at
Arhus vandt en overbevisende sejr, og at den v,u ror·
tjent. De var langt de bedste i ar, og det var tydeligt
at se, at der var lagt et stort stykke arbejde I træningen.
En glæde midt i nederlaget var det at se, hvor Ivrige
vore gutter "ar efter at fa lykønsket deres arhusia nske
kammerater med sejren - en optræden. der helt igen·
nem var sportsfolk vær dig.
Den skonne vandrehal på Arhus universitet dannede
om aftenen ramme om en festlift diner med animeret
stemning og taler af aftenens vært, ledende sen iOr I Arhus studenterforening, dr. med. Tage H ansen; r ektor
Skautrup for Arhus universitet; professor I lurwitz
som prorektor fra Københavns universitet. Chefredaktør
Stephensen, Politiken, uddelte enkeltpræmierne til de
sejrende roere, og formanden for Danske studer endes
idrætsforbund, professor j\\ ansa, motiverede en skål for
studenteridrællen. Endvidere blev der talt af de to klub·
bers formænd og af stud. jur.'erne Koefoed og Poul Erik
"Rode- Jacobsen.
Efter middag fortsattes festlighederne med dans i loka·
lerne i kælderen og i vandrehallen. KI. 22,00 "fholdtes
som sædvan lig den stemningsfulde fakkeloverdrage lse i
friluftsaudllotlet, hvor rektor Skautrup i skæret af de
mange fakler modtog sejrens trofæ, medens prorektor
Hurwitz udta lte ønsket om, at idrættens og forskningens
kappestrid stadig malte være noget fremherskende blandt
danske akademikere.
Festen forts.lIle derefter indtil 23,30. hvor vi blev fulgt
u l båden af kammeraterne, der her som sædvanlig gav
os en dundrende afskedssalut. Et fan/cl, der kom fr.l
hjertet og som tydeligt viste, at vi havde været velkomne
i Arhus.
"bumler" .

der glædede os med et besøg i forbindelse med efterårskaproningen . hvor de hjemførte sejren i junior.otter, har
vi modtaget følgende hjertevarme hilsen:

,.nftn ...

""UK.

CROME &GOLDSCHM I DT

Oslo, 8. september 1954.
Kjære venner.
På vegne av roerne, Eilef og mig selv må Jeg få Io" il
takke due alle for de mmnerike dager i København.
Nar vi ser Il lbake på det hele fortona det sig som en
eneste stor fest. Jeg håper forovrig at derI.' pa guttene
og oss andre kunne merke hvor glade \.j var for a være
I DS R, det er nemlig ganske umulig for mig i ord a gi
uttrvkk for var takknem lighet.
Pa båten hjem va r vi forovrig enige om at det aller
beste \'ed turen var at vi hadde fatt sa god kontakt med
de danske roerne. Hjertelig takk for det og hils guttene
og Trulle og alle de andre som var hyggelige mot oss
og hjalp oss. En ganske serhg hilsen ber vi overbragt
fru Fjelbo for den utmerkede forpleining.
1000 hilsner fra NSR ved
Sigurd Bang.

Vil De læ r e at b o kse?
Nu. hvor rOS<CSOllen horer op for i ar, er der nok flere
medlemmer der overvejer, h"or de k.ln få den motion, de
er van t til at få. i DSR.
Det er derfor vi vil erindre om, at den gamle, venskabelige kontakt med AKADH.llSK BOKSE elllB fortsætter, og man der starter et "rohold" i oktober m.med netop
beregnet pa vore medlemmer. Utallige roere har der skaffet sig et godt kendskab til "thI.' noble art af selfdefcnce",
som VI alle bn komme ud for at få br ug for, og da boksning er en fortrinlig motion, som passer godt III den
legemlige udvikling, rasparten giver, kan det kun tilrådes
Dem at aflægge et besog i bokseinstituttet, Norregade 41,
for at se, hvordan bokse undervisningen fort'gar.
Kursus varer III 15. december og afgiften er iah kr.
10,- for 2 uj:tentlige timer og kr. 7,- for een. Roben·
klæde r og gymnastiksko er hcle plklædningen og boksehandsker kan lejes på billige vilkår.
Det er onsdage kJ. 16 eller 19 s.lmt lordage kl. 16 det
foreg.ar. For en sikkerheds skyld bor det nævnes. at
instruktionen og træningen er således tilrettelagt, at der
ikke er skygge af chance for at komme til skade el. lign.
God forn0jelse.

Pugilist.

Vintergymnastikken
Mandag kJ. 19-20, Narre Alle.
Tirsdag kl. 17-18, Nørre Alle.
O nsdag kL 17,15-18, GLi\\etropoli tanskole, Frue plads.
Torsdag kl. 19---20, 20---21, Svomning, Nørre Alle.
fredag kJ. 17-18, Narre Alle.

~<IUbbens
[otaj
fh J.o.

Silkegade 11 • T lf. 3082
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Standeren stryges søndag den 31. oktober kl. 11

Onsdagsmatcherne
i augu,>' og september blev en forny~t succes. Om det
romæssige kan nævnes, at sejrens prIS - solvnllene
blev hentet hjem af Fl. GJl.'rns med 12 points (slrah I alle
4 lob), Boc:sen og Chrlstreu med hver II points. Udenfor præinIerækken placerede E. SOmmer Jensen og Strigel
sig med Iwer IO points.
OgsiI underholdningen var denne gang af fineste ari.
Vt'd den første aften foreviste museumsinspektør GalSIer
en interessoilnt film fra Læs.o, hl'or m"n fik et glimrende
indblik i dagiJgliv og skikke pa denne afsides beliggende
0, Næste J::.lng gennemgik profc<;!>or Fdumb DrI Niel .

.,ens blæserkviDtet, h\'oreher kvmtetten blev <;pillet pol
grammofon-anlægget. Je):! tror. olt selv de mindst mUSik·
mterC'>serede blev grebet denne aften af felumbs fore·
drag. der ,'ar aldeles bla:ndende.
Ved de to sidste aftener holdt en yderst charmerende
repræsentant for nationalmuseet, assistent frk . ~1lnna
Ileimburger. 2 foredrag med lysbilleder om nyere og
ældre kunst. Ogsa disse to foredrag faldt i medlemmernes ')milg, Især vakte det ~idste, om Picasso, enorm hegeJstnng.
Oer var stor tilstrømning alle" aftener, og dette har
~I\' et bestyrel.!>en lyst til ilt forbætte i oktober og mulil:l
re.,tcn af vinteren, hvi.. mlere<,sen holder (se fOJ'Sldt'n) .

KAPRON][NGEN
Kapromngen i Malm" den 19. <lugust
fandt
som næsten alle årets kaproninger - sted i
storm og regn. Starten foregIk midt ude på Oresund,
opløbet i bunden ilf Industrihavnen. Vinden gik liRe
p! tv;crs af banen, hvorfor bane l, der næsten hele vejen
lob I læ af en kaj, havde en stor fordel fremfor bane 5.
I begynder-firer havde vi (.let bane 5, og det var hoved,
arsagen ul at vi tabte. Vandet var så dårligt, at vi pa de
første 100 meter næsten ingen kontrol ha\'de over bolden.
Pa de sid.,te 500 meter gik det fint, vi Irak forbi de 3 olf
konkurrenterne. men landskrona på bane l kunDe \'i
ikke nl. S,i regnede vi med, at VI ville vinde Junior-firer,
for da havde vi den gode bane. Vi la ved starten lover
20 mmutter og fros, medens vi ventede på, at et .lf de
svenske hold sku!le komme pil plads ved siden af o~.
lIverken styrmand e!ler roere havde nogen anelse om,
hvordan de skulle klare den stærke afdrift. Til sidst matie
Starteren iage kommandoen, og af lutter glæde over at
holdet endelig kom pit plads, lod han Slarten gå uden
hensyn ul, at de andre hold ikke havde kursen. Dufor
kom vi md på banen ved siden af, og sil sejlede svensker·
nI.' op l vores ror, som splintredes. Pol et oJeblik kom vi
langt udenfor banen, måtte holde vel roet. rette op, Ca
ind på banen, holde vel roet, retle op igen og sa spurte
resten af vejen, så godt vores ziguk-kurs tillod det. I
mll var vi nummer 2, kun en anelse efter nr. 1.
I senior toer uden forte Kjær og lenskjold til kort for
mal, men så holdt de vel roet, fordi de af ukendskab ul
banen tog fejl af afmærkningen. Da de opdagede fejl
tageisen var det for sent. De ble\' kun nr. 2. Til gengæld
vandt de senior toer med efter el meget fint lob, idet de i
spurten slog Sveriges næstbedste hold med en halv længde.
I senior-otter tog vi imidlertid revanche for de foregaende, noget triste nederlag. Vore~ begynder-otter <;Iog
Falkenbergs senior-otter med mere end tre længder, hvilket er et ret stort forspring på I<XX) m. Da vi fik pokalen
overrakt, hilste vi på Pollner, der var blandt tilskuerne.
Han havde ikke rigtig turdet give sig til kende under de
foregående nederlag.

1'11 cftcr.Jrskapromngen p,j Bagsværd sø,
sæsonens sidste rigtige kaproning, stillede vi op med en
helt ny begynder-otter. Iloldet v.lndl gig-otter uden kamp,
men malte i begynder-otter se sig slaet overbevisende ;'If
KVI K. Vi havde den bed<tte teknik, men konditionen og
rutinen manglede. Nogle af roerne viste imidlertid uomtVI\telige evner. og da de samtidig synes at h.we den rette
forstacIse for træningen, h.\ber vi at se dem igen til ,'intertræningen.
I Junior-firer startede \'i meJ den tunge del af begynder·ottert'n. Vi havde h.tbet at slutte sæsonen med Koges
s..:alp. Ilaidet havde sUet os o\'Crbe\"lsende til for.irskap roningen og havde siden vundet alt i begynder- og juniorklassen, Det blev nederlag. men først efter vores hårdeste og bedste I"b i fireren. Vi f"rte de første par hun drede meter efter starten, men en ugle bragte Koge op
pi siden af os. Der holdt \'i dem helt op til 1500 m, men
i den afgørende spurt havde de flere kræfter tilovers og
vandt med en god længde. Vi fik dog oprejsning for nogle
pm'ate drillerier, idet vi slog Roskildes junior-firer.
Kurt \'ilndt <;it begynder-sculler lob, men ikke nær sa
overlegent som han plejede at \'inde i drengeklassen. Iloln
havde langt den bedste teknik, men mangler som folC~
af 'In uncdom endnu nocet af den nodvendice fysik. og
han Volf også handicappet af, at han ikke h;l\'de trænet
ret længe i båden,
I junior-otter, det sid~tc lob, var der lagt op til det
helt store. Vi skulle foruden Nakskov Skihsværft møde
Bagsværd. som ha\·de sl.iet os ved Danmarksmesterskolberne, og NSR. som ha\'de vundet over os i Oslo 3 uger
for Vi var forst over mal. men blev dish·alificeret. Som
de fine sportsmænd vore norske kammerater er, kom de
herned for at give os lejlighed til revance.
Vi havde Bagsværd lige ved siden af os og var slaptaget af at holde dem stangen, at nordmændene fik for
Stort et forspring. Vi kom meget fint i en forrygende
.. Iut~purt, og var kun " IO sekund efter i mll. NSR er
imidlertid sl godt et hold, at vi godt kan være bekendt
ilt tabe til dem, og vi havde jo ogd den trost, ilt vi slop
Bjorn.
Bagsværd med IO sekunder.

Pontonen tages op samme dag k!. 9

ORiENTERiNG
Arskontingent for DSR's Skiseklion er .5 kr. Rcgnskllbdr 1/16--309.
Post konto 68344, DSR's Skisektion, Erik Kjær. Ryesgade 126. ø.

Starten
p.I dtcrlrssa:'sonen blev særdeles cxdusiv. Det VM cn lun og

sommerlig aften i klubben, da der sl ~måni ngom s,lmlcde sig
en 15 stykker interesserede i fe!.fsalen . Filmproicktoren snurrede og bjerge og tinder gled forbi i soldIrrende farver - m,lll snakkede kJatring og orientering - - om hvord,m og
hvorfor. Og en række brvelysbilleder viste de hjemlige slagmarker, skove, moser og sletter i ægte danske hostf,\tvcr. Bagefter kastede vi os over kort og kompas - og fik et [orste
indblik i vejvalg og terræntaktik.
Intere:.scn var stor, så mon ikke vi har grund hl at Iro på
god tilslutning sæsonen Igennem - og hdst lidi til?
Den 5. september var der pæn deltagelse i klublobet med
start hos Hven i Ilolte. 14 orienlerere prowde lykken - med
vekslende held. Tiderne for den godt 6 km lange bane svingede
fra 59 minutler Iii l timer 56 minutter. Iftr er ingen tvivl om,
hvem der har haft mest fornojelse af turen I
Og den ll. september forsoglc en lille skare sig pol en bane
lagt i R.wnsholt af Ponsamg og Rindung. ~1odested var Gase·
huset, som er blevet fint sal i stand - og som frister til gentagne besog. (Husk nogle kan fls i kokkenet hos fru Fjddbo
elle.r hos inspektor Sjelle. Hytten oldnlinistreres jo nu af klubben sclv, - og man har næppe noget imod, at vi gor lidt
reklolme for den i disse spalter). - ~ Tilbage til dagens begivenheder: Banelæggernes luner kostede ajensynligt Jeltolgerne
alskens ~svæ r, lor kun et Iltal .nedb.gde" samtlige poster.
H.lns Ove Hansen menes - ifolge resultolthstens noget inkom·
mensurable grundlag - .li "ære den som kom bedst ig~nncm .
HL'em der kommer forst er jo iovrigt så ganske Iigegyldigi i
disse klublob, hvor det frem for alt gælder at få foling med
terrænet og vænne sig til brugen olf kort og kompas.
Natten mellem IS. og 19. september deltog et par af vore
medlemmer i et nallab tilrettelagt af Dolmernes Roklub i H.He·
skovene med slart fra Roernes Tr,æningsbasis.
Det siges at have ... ,æret el udmærket lob - om resultatet
vides (endnu) intet. Men dtt Volr også megcl morkl den ilft~n .
Endelig har der i september værel endnu Io lob - men dem
er red. af tekniske grunde .. fskåret frol al berette om for i næ·
ste nummer.

Løb i oktober .
PobHobel. den J. oktober, ligger det lidt tungt med, reni
redaktionelt. N0jolglige dala fandtes ikke ...ed tryktide for september·nummeret, og når dette blold kommer læserne L hænde
er tilmeldelsesfristen for længst udløbet - ja, sel ...e konkurrencen er måske endog afgjort. Jeg har besluttet al t,lge situationen l stiv arm - og lade Som ingenling. Om vi Ur. resp. har
haft, nogle deltagere med, - om disse hu seJrel Slort, knebent
eller slet ikke - måske rent ud har najedes med botaniske
sysler - vent &. sel
JO. oktober om aftenen - et dier andet sted på Sjæl1.1nd:
KredsmeSlerskolber i natorientering. Tilmddelse som sædvanlig
molndagen for tH Erik Jorgensen.

IO. oktobe r, TIENDE OKTOBERI! ! Son dag den

TIENDE

j

TIENDE

KISPUS
Sii. sker det igen 1 Alle orienteringsforbundets reglementsmæssige regJementsbcstemmelser sættes ud af
kraft. Hovederne lægges i blod og alle sanser spændes til det yde rste. For nu gælder det at klare sig
igennem en mange.uter opgave, som kræver fantasi
og snarradighed - og som forer sine deltagere ud
i omrader, som n æppe nogen har nærmere forkendskab til. I Ivar mirakuløst d .. t end lyder, s.i
findes der faktisk endnu mulighed for at byde p.i
Jomfrueligt terræn - og det tilmed selvom starten
gå r fra Paradiskæret i 1101te. Giv mode kl. 10
og få en grinagtig dag ud af det.
Ingen afgifter - gratis kort - ingen tilmeldelse l
utide. Kun cen klasse - herrer og damer i flæng lige chancer for begyndere og viderekomne!

lRSMØDE
Tirsdag den 12. oktober modes vi tH en sludder
om sagerne i klubben - kl. 2000 (forsøg at komme
præcis!)
Forst kores

ORIENTER I NG,
FARVEFILl'o'\ fra
BORNHOLM
og bagefter afholdes generalforsamling med dags·
orden efter lovene. Modet plejer at være hyggeligt
- og vi håber at det i år vil blive særlig godt besøgt.
Kom frit frem ~ filmen er værd at se. D~ som
så bjergfHmen i september, ved hvad man kan
... ente sig.

17. IO.: Kredsmesterskaber for Sjzll.mds· OJ; Købcnh.lvns
kredsene. Indtil del $idste bliver \ 'j holdt i u ... idenhed om Sledet,
baneb:ggcren og alt muligt andet. Vi m.l gå ud fra, al tilmeldelse sker som sædvanligt m.lndolgen for løbet til sektionen,
lIf. 8i52M.

2-1. IO.: Danmarksmesterskaber. Rette vedkommende ... il blive
underrellet. Også dette arrangenlenl er omgi ... et af megen hemmc1ighcdsfuldhed.

DSR' s skisektions styre
Erik Jørgensen, Kvædevej 22. Virum, formand. Tlf. 8H265.
V ..gn Moller, M.lglckilde ...cj 7, Frederiksberg, næstfmd. VE 2242.
Jesper liven, Paradiskæret, H olte. HO 2286.
Erik K;ær. eJo Christensen, Ryesgade 126, Kbh. ø. kasserer.

Ansvarsh. for .DSR": Aage Bang, lIelsingborggade 23 I I..... ø. Telt Ry 292.
.Orientering" : Jesper l-hen, Paradiskæret. Holte.
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ONSDAGSAlFTENERNE
fortsætter efter standerstrygningen !
Foreløbig kan vi kun bekC'ndtgore programmet for onsdag den J. november, hvor

Dr. Emmerich Jensen vil holde foredrag ledsaget af lysbilleder
om en bjergbestigning i Grønland med et danskmorsk selskab.

Programmet for de følgende aftener vil blive bekendtgjort dels ved de enkldte onsdagaftener,
dels ved gymnastikken og dels ved opslag i badstuen om lørdagen.

Det er vort håb vmteren igennem at kunne samle medlemmerne tIl dIsse aftener. der har
vundet så s tor popularitet.

Alle aftener starler kl. 20, og der er dans til kl. 2330.

•

Succes'en fortsatte hver onsdag i oktober måned . Onsdagsaftenern ... er nu
ved at blive en institution, og det er glædeligt at se, oll
stadig flere slutter op Om dIsse medlemssammenkomster;
men det ml også siges til arrangørens ros, at programmet stadig holder sig j topklassen .
Den 6. oktober viste dir. Ingolf Boisen "Minen'afilm"
3 t'\. G. M. tegnefilm. der alle Ire var i den helt stofe
stil, navnlig den midterste om en kats hængekojebesværligheder vakte enorm jubel.
13. oktober havde museumsinspektør Galster atter beredvilligt stillet sig til disposition med et fængslende fore drag om Lodbrogsonnernes erobring af England, belyst

weasels pi videnskabelige togter over indlandsisen. og
Geodætisk Institut klarer triangulationen fra de vanskelige toppe pJ. sydøstkysten med helikoptere.
Den gammeldags \:h.ume ved ekspeditionerne er ved at
gl fløjten. - men endda er I.mdet stort og opgaverne
kolossale. Hvor man for gik i bredden går man I dag i
dybden og endc\'ender detalllerne, Der er fortsat nok at
gere - heldigvis!
Et kraftigt bifald hilste foredraget.
]./1
Der var godt besogt hver onsdag og det lover godt
for, at vi vil få noget ud af det i vinterens lob.

ved samtidige monter.

Den 20. oktober s.i vi T . \X'. A.s film "overseas run"
samt Pollners optagelser fra hans jordomflyvning, og
yderligere blev aftenen krydret af Pollners lunefyldte
beretning om hans oplevelser sammen med Ellehammer
og Robert Svendsen i flyvningens barndom. Som operatør havde han hr. Geriche fra den amerikanske ambassade, der velvilligst havde stillet sig: til disposition.
Red.
Den sidste onsdag i oktober stod Eigil Knu,h Igen på
klubbens talerstol. Som sJ. mangen gang for holdt han
en fyldt sal fangen fra første til sidste billede.
Denne aften havde han valgt at give et sammendrag
af Grønlands historie. således som den er blevet formet
gennem de 1500 J.r siden Erik den Rode forste gang
salte rod pi Grønlands kyst. Vi så billeder fra nordboernes Oster- og Vester-bygd. horte om eskimoernes
indvandring fra nordvest. om britternes fejder og plyndrmger pi kysterne, og sJ. gengivelser af de Illustrationer
SOm grønlænderen Aron (på lollldshovding Rinks tid)
havde tegnet til de gamle grønlandske fortællinger om
kampene mod nordboerne. Interessant var det strejflys,
som "Ilans den Sorte~s kort kastede over middelalderens
opfattelse af Grønlands beliggenhed.
Der var billeder fra Ilans Egedes æra og endelig fra
den nyeste tid. fra århundredskiftet op til vore dage,
pragtfulde farvebilleder fra ost- og vestkyst, og særprægede typer (ra Knuth's ophold i Angmagssalik i midten
af trediverne.
SJ. dukkede Pearyland op
med konebåden fra Independencefjord og .. Thule-kulturerne". pile- og harpun spidser fundet ud for nordostkysten.
Salen lå tavs, da Bronlunds afskedsbrev over t'\yllUsErichsen og Hagen blev vist i facsimile. Jo. Knuth gav
et betagende indblik i den indsats, der gennem år er
gjort - før Grønland er nået til situationen af i dag.
j\.\eget er blevet lettere nu ' Fra de store baser korer

,.n"n ...

""UK.

CROME & GOLOSCHMIOT

Ol' U, der har været pi langtur i lr, bedes snarest af
hensyn ul statistikken indsende kilometer antallet til
klubben.

Det medlem.
som har taget den rode ln/rdphil·lampe med hjem,
bedes snarest levere den tilbage.

Gasehuset i R.:wnsholt
kan lejes i week-ends. Ilenv. hl rochef Boesen eller
insp. Sjelle.
Med udgangen af oktober lukker klubbens kontor.
Alle henvendelser bedes derefter ske skriftligt .•\dressen
er uforandret : Strandvænget, O.

Leder.kitte i akisetionen
Ved skisektionens generalforsamling den 12. oktober
skete der en ændring i sekt ionens styre, idet Erik Jørgensen. Vagn Møller og Jesper Ilven trldte ti lbage og
i deres sted indvalgtes Hans Ove Hdnsen, Erik Ahren·
kilde og Mogens l laut,

~<lubbens
rotøj
fh "".

•

Silkeg~de

11 • TIf. J082

Klubbens bestyrelse vil gerne hermed bringe de afgående ledere en hjertelig tak for deres mange års utrættelige arbejde for denne gren af DSR's virke, og ..amtidig byder vi de nye velkommen lil arbejdet.
G. S.

Håndbold!
Til almindelig orientering oplyses for samtlige med·
lemmer, at håndboldafdelingen nu har været igang i 2
måneder. Fremmødet har slet Ikke været værst, men man
synes, at flere endnu viUe h.\'c godt af .1It dyrke denne
ædle idræt. Der menes hver onsdag, henholdsvis fra
kJ. 17- 18 i Idræt!.hallen (b.g Otto Monstedhallen) pl
den ene banehalvdel sammen med A. L og fra kJ. 18,15
- 19 i a.M.-hallen på bl.'gge banehalvdele. Som træner
har vi i år Ludvigs fra USG, og såfremt vi i hemtiden
taber en enkelt kamp, så er skylden ikke hans.
Den 26. sept. spillede vi i pok.!turnenngen mod brandvæsenet, der slog os med 12---1. /lolan mærkede, at de
var \'.nt til hurtig udryknmg.
I mesterskabsturneringen har 2.-holdet været to gange
i ilden og med held (eller dygtighed!). Lyngby roklubs
5 mand blev ....ablet" ned med 5-8 og foroyars 7 dito
blev fejet ud af banen med 6--8. Resultatet: DSR 4 pomt!..
L-holdet lægger ud d. 31/10, så nye mesterskabsspIl lere og lign. bedes snarest tiltræde trænmgen.
M-j.

Vintergymnastikken
er ogd for de lidt ældre medlemmer! l
Mandag kI. 19-20, Nørre AH~.
Tirsdag k!. 17- 18, Nørre AII~.
Onsdag kJ. 17,15- 18, GI.Metropohtanskole, Frue plads.
Torsdag kl. 19--20, 20-21. S"omning, Nørre AII~ ,
Fredag kI. 17-18, Nørre AII~.

III. af Thora Lund i pJecen .
•OrgAnisation af Skibs.ldrzt".

KAPRON][NGE N
Klubkaproningen den JO. oktober kl. 10
var ikke så godt besøgt i år, som den plejer at være, men
det skyldes sikkrrt for en stor del det dårlige vejr. 5 lob
blev dog afviklet, og resultaterne blev flg. :
I. Otter-match : Fl. Gjerres, M. Ilaut, Q. Christheu,
Ilostrup, Calberg, Ernst Petersen, Ove IJansen, Floer,
cox: II. M. Moller,
2. Kanin-loer: K. Trausberg Jensen, Gerhardt Jacobsen. cox: Abildtrup.
3, Klubmesterskab i sculler: Ole Nors I-fansst"n.
4_ Klubmt"stt"fskab i 4-årers mr. : Ove Hansen, Calbt"rg,
I-Iaut, F1ot"r. cox: Gjt"rris.
5. Klubmesterskabet i 2-årt"rs inr,: Bjorn Andusen,
Richard liansen. co,,: Kurt N ielsen.
Ved den påfølgende frokost blev de traditionelle
medailler uddelt.

9', v. Telf. Nora 1869 x (10-16: C. 608). stud, polyt, J. B, lpsen,
fortvej 152, Vllh'ose_ TdE. RO J504. - Rochefrr: cand. jur,
Aage Bang, Ilclsingborggade 2J I , 0. Tdf. RY 292_ - ArlrJtekt
N. O. N. Strigel, Kn"brostræde !J, K. - cand. jur. B. B<Ksc.n,
Amaliegade Il. PA 7559 y. - stud. pol)"!. M. Enslev jensen,
Lovspringsvej IC. ChuL Telf. OR 615.
Formand ICK kaproningsudvlIlgrf : Poul E, Jakobsen, Bikuben,
Osterbrogade 2J. - jorgen Krause, Skjoldagervc:j 28. Tdf. GE
4762, Poliliglrden C. 1+f8, lok. 405. - Civiling. Fl, l.vlgg.lrd,
j\bnd.ilig"de J, ø, Telt Øhro 2835.

Bestyrelseslisten
form;md: Gross~ref Gudmund Schack, SheIIhusd, Kampmannsgade 2, V. Tdl. C. 6644. - Malerialforvalter: Civilingenior j. Norman-Ilansell, Ilærens V!benarsenal, Amagerboulevard 8, S. TelE. C, 16140 (kl. 10-16) . - Kasserer: Fabrik,1,nl
Bjorn Maller, Bredg,1,de il 4, K, Telf. Byen 8363. - Srkrrlll!r:
Over,l5,sistent, und. polit. Ejvind SievertJ. Dr. Abildgauds AUt

Erik Kiersgaard
livjægergode 23 - Øbro 5152

ORlIJENTJERlING
Aukontingent for DSR'. SldaektloQ et 5 kr. Regnskabsir 1/10-30i9.
POltkonto 68344, DSR', SklsekUon, Erik Kjær, Ryesgade 126, ø.

.ye folk p å broen l)e>n opmærksomme læser vil, n;ir ha har. pløjet vore to
spalter igennem, op<ugc, al der forneden i anden Ip.dlt ikke:
l~n8tr 511r de n..lvne, som man nu indtil trivialitet hu beskuet
i cn lrr.tekkc (- et enkelt slg.u i henved samfulde fjorten 1)
Til oprigtig glzde for dvd gamle SOm nye, sJ.vd menige
som ikkc:.menige orientererl~ iOSR', skisc:ktion, har det aller
eng.mg vist sig. at der er solid livskraft i det snart gamle foretagende: et energisk, nyt firklovcr har pI lrsmodet den tolvte
oktober overtaget rord.
Ingen af de fire har endnu noget særlig prægnant .. ansI8t~
i sektionens bevidsthed - men vi i inderkredsen har dog li!
smIt haft kikkerten rettel mod dem, jfr, szrmddingen i september, Hidtil har de tre udelukkende visl sig pJ orienteringsbanerne i skovene - hvad der jo og51 er det Allervigtigste og d~r har de vist gode anlzg, Med den Aktive interesse er 51
kommet lysten og viljen lil .. , fore sektionen videre, og iii at
forme dens virke efter det gzldende bc:hov. SJvidt jeg forsth,
vil fremdden bringe flue rene klublob - mere afvekslende
end, og knap 51 kostbare som, det officielle kreds-. &. forbunds·
program. Dct er en linIe, som varmt lun anbef"les.
Ov·Ha afloser Erik Jorgensen som formand, Er-Ah bliver
n:cstformand efter Vagn Moller, Erik Kja:r (som ikke har noget
særmeldmgs.pseudonym) blev forst for nylig hsserer og fortsætter i delte job. mens Mo-II" fremtidig vil ondulere t"ngen·
terne på sektionens skrivemaskine.
Og hermed er da del tidspunkt kommet, da vi ~gamlc.~ takker
af og trækker os Hlb"ge I ubemærkttheden - med en tak til
de mange. som gennem 1rene ved deres deltagelse i de ammge·
menter, som vi efter bedste evne har stablet pl benene, har vist,
.li de var glade for orienteringen i DSR's skisektion og s.tledes
har bekrzftet vor tro p1, at skovenes idræt har sin mission
blandt studenterroeme.

Klublobct i Tokkekob hegn den 26/9 for('gik i overve/-ende
solskin, og sko\'cn viste sig fra sin skonneste side. Dc orste
eftcrårsfarver V,lT b('gyndl at titte frem og gjorde det sv~rere
.at linde de unt lagtl! post('r. Dcr vu mange ude, og de f1<'5te
log hele turen med.
Dcn 3019 afholdtes Nordisk Ak.lldemisk Mcsterskab i ori('n·
tering i Slagelse Storskov. Finnerne vandt, men5 D.Ilnmark
mlue noj <'5 med l_pl.l.dsen foran Norge. Klubben ha\'de kun
~n deltager, nemlig Roo(', mens VI tidligere har stillel d('t halve
hold. Ved næste mesterskab i Finland om Io lr hAber vi af
vzre b~dre rcpr;J:'stnterct.
Pokallobet den lIlO. Hvalso skov('ne i strålende sol mcd
v,:mdpcrlcr i græs og grene, med hoje bakker. moser og et sandt
virvar af groft('r var rammen om et udm..::rkel lob, hvor nogle
af klubbens medlemmer fik lært en masse om orientering, Rode
klarede sig pænt, mens vi andr(' Il pl det jævne,
Kispus den 10/10 faldt desv,!:rre sammen med klubkapronin.
gen. En lille trofast skare havd(' dog ""mmen med diverse
familiemedlemmer fundel vej til Holte trods det halvtris'e vejr.
Takket være det fanlasifulde .arrangement fik ,'i .l.ll(' en \'irkelig
fornojelig dag ud af det.
Den 17/10 forsøgtes KM afviklet i Rorvig. Arr,lng('mentet
kl.lppede ikke helt godt
starUn en time forsinket og en post
galt lagt ud - og protesler blev nedl.lgt .
Del enddige rc.sultat vides ved redaktionens slutnmg Ikk(':
men Rode fik en l.plads. I B·lobet st.lrtede den nyvalgte bcsty·
rdse in pleno, - formanden og især n..::stformanden fik en
meget lang tur ud af det; men vejret V.lT også dejligt. cg det
var en tung bane at løbe igennem.

Pontonen er taget op,

Planer for fremtiden
Ved rcgeringsskifter er det skik og brug, at der frcm~."Cttes
~p rogramcrkbmng ·, hvilket vi heJler ikke vil undlAde.
Vort program glr ganske kort ud på al fore sektionen videre
efter de Iinicr vore forgængere har lagt, idet der stadig m!!. være
behov for vor idrætsgren som supplement til roningen i vinttr·
halvlrel.
VI ser det som ~'or vigtig~te orgne .l.t U 51 mange nye med·
lemmer med som muligt. Det er tanken at arrangere en rzkk('
kIuhlob I Nor&ja:I1ands skov(' 51led<'5, at nye folk i ro og mag
hn sa:lte sig ind i orienteringens mysterier indeo de .ibM lob
til forlret, hvor ,·i forhAbcntlig plny kan leve op III DSR's
stolt(' traWtiom:r.
Naturligvis hlber ~'i ogs.i at se mange af de ældre medlemmer. og vi regner med .t tr~kkc store veksler p!!. de tUsagn
om Slotte, som den afglede styrtl~e har givet OS.
en

og vi kalder all(' ju. der lror, DSR kun kan byde på friluft~hv
om $Ommeren [[ KOM NU - vi lægger ud med tre klublob
i nO\'ember, h"or alle kan være med.

Sondag den 7. november. Forste [ob arrangeres fra Glse·
hytten, og sb"('n går k!. lOlO. Tag toget, der går fr,! hoved·
banegården 09[9, returMIlet til Allerod, - og husk endelig mAdpakke og skifteløjl SektioMn vi5er vej fra stationen.
~n 14. nO~'l:'hlber mOO<'5 vi i roernes nænmgsbasis ~'ed Bagsva:rd SO kl. 1000 uan~C1 vejret til del na:!ite lob. N;w:orm('Te
op[y~nmg hos formanden, da urangementel ikke er endehgt
fastlagt.
Lord'!~sondolg dm 20.-21. nm'ember .l.fsluller VI ra:kken
med we('k·e:nd·tur til Glsehylten, Dc, der onsku at ovunaUe,
ti[melder hos formanden, mcns sondagsdeltager(' blot tager tcget
Iii Allerød, togtid ~om den 7. Her er chancen for en hyggelig
aften med gode k.lllllnerater, - derfor find soveposen frem og
ring til formanden l

Siden sidst.

Ved alle [obene Sti!l('s der ko" og kompas til rld"gh('d, og
anmeldelser er unodvendige undtagen hl lordag den 20.

Arsmodl.'f den 12. oklob~r. En lille skare på 10-15 mand
mootc.5 i klubben. hvor Jesper lIven visle en dejlig film fra
d('t vild(' Bornholm, inden man gik over Iii g('nera!forsamlingen,
FormAnden aflagde kort berelning om den svundne ~a:5nn,
og m.l.n gik hurtigt over til nZSle punkt, valg af bestyrelse,
Det gamle slyre onskede at trække sig tilbAge dter lang tids
virke og mente. sektion('n lTængt~ til helt nyt blod. Efter at
have drøftet sagen under hyggelige form('r blr-v resultatet det,
som ses nederst på siden, hvor kun kasse reren er gamme.! ken·
ding.

Hans (A'e Hansen, Kanalbuen :H, Soborg, fmd., SO HJI x.
LU 2.501.
Erik A/!renkilcle, Amagerbrog,1de 71, S, nzstfmd. A/I\ 59ii.
Mogens Haut. Hovm.llrksvej :52. Charlottenlund. DR 8549.
Erik Kjær, c/o ChriSlcnsen , Rycsgade 126, Kbh, O. kasserer .
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Ansvarsh. for • DSR": Aage Bang, lIelsingborggade 21 l tv., O. Teu. Ry 292.
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Dunder-succes i november

Klub-lyrik

Med november måned kulminerede onsdagsaftenerne.
Programmet VM det bedst lænkelige, og hidkaldt af de
forrige måneders gode aftener strommede stadig flere
til klubhuset.
Første onsdag havde vi beso!: af et (remtrædende
medlem af Dansk bjergklub, dr. Emmerich Jensen, der
fortalte om en bJergbestlgnmg i Staunings alper på Gronland med et dansk·norsk selskab. På en fornojelig og
upretentios måde skildrede dr. lmmrm·h Jensen han!> og
hans kammeraters stor~[åede færd ad gletschere og langs
unden af dybe klofter til en af de højesle tinder i bjugp.artiet. Tilhørerne fik under foredraget et glimrende
indblik i, hvor krævende en idræl bjergsport er. Foredraget var ledsaget af nogle fine optagelser fra dette
område af Grønland.
Næste gang modtes vi til musikahen. Pianisten Kjell
Olsson havde denne aften velvllligs.t lovet at komme Md
og spille for klubbens medlemmer, og det tor siges,
at vi fik noget ud af det. Kjell Olsson indledte med
Bethovens sonate i b-moU, opus 67, "Appasionta", og
gik derdter over til et rigt varieret Schopin-program,
hvor valse, nochturner, mazurka'er og etuder vekslede,
for tilsluI al lade as-dur poionaIsen runge gennem salen.
B€'gejstringen VM enorm og ekstranummer en selvfolgl'.
Mellem numrene fik vi oven i kubet et ene~t,\ende fint
causeri, der afslorede et indglende kendskab til musikhistorien. En virkelig storslaet aften.
Den påfølgende onsd.ag havde vi besog af mr. HeaJock
fra den brillske ambassade, hvem det lykkedes at få
foranstaltet en hyggelig og fornoJelig kaminpassiar om
engelsk idrætsliv, og samtidig vi<;te han en film, .,eOlne
saturday ", der gaven god afslutnmg af emnet.
Afs lutnm~en på årets on'idag<;aftener var i den helt
store stil. S"len var tilriRRet efter de bedste kabi\retmonstre med små borde og en interimistisk scene, der
bln taget i besIddels€' af KR·s amatørskuespIllere Oluf
lVielsen, Lily Jensen og Jorgen Jensen samt som pi.-mbt
]. H.1mmel, og disse leverede en lang række af KRrevyernes glansnumre, viser, skeh:he<;, monologer IO. m.
De kan deres kram, de folk derude fra Tommergr,l\"<;gade.
I lobet af 10 II1lnutter var stemningen I salen pa kogepunktet og der holdt den sig resten af aftenen. Bagefter
var klubben vært med chokolade og kringle, og aftenen
sluttede med dans mellem bordene. En festlig afslutning
pa sæsonen.
51 er der pause til midten af Januarl Men nu kan VI
vist ogd med nogen ret sige, al den side af klublivet,
den er i orden!

Fra et
oJensynlig poetIsk begavet - yngre medlem
har vi modt;l.ge-r nedenst.iende indlæg, og da det jo
hævdes, at lyrikken fører en hensygnende tilværelse
vore dage, foler vi os forpligtet til at gengive det.

S;I tænker vi pA sommeren -

Jeg elsker terrassernes vdklende borde
og stolene med deres knaster og som,
dem holder jeg af, thi dem var det der gjorde
mm ungdomstid hJrd og min bagfjerding om.
Jeg ved, jeg bU'r mindet om klubbens sIgn.lier.
n.:ir veJ nl/Jvinler jeg den forTængsl har forladt,
de fæle.!ite dramme. hvor rochefen golfer,
vil sk'l/le nllg mangen uh)'ggelig nat.
Men mindet om Jrerne slipper jeg ikke,
Ihi det t.l'r jeg med mig i handen herfra.
og mærker jeg siden det svide og stIkke,
Sd er det et levende minde jeg har.
./umbo·.

Tak for sangeni
Red.

Vintergymnastikken
er også lor de lidt ældre mtdlemmerl I
Mandag kl. 19-20, Nørre Alle.
Tirsdag kl. 17-18, Nørre Alle.
Onsdag kJ. 17,15-18, GI.Meuopolitanskole, Fru~ plads.
Torsdag kJ. 19-20, 20--21, S"omning, Norr~ AUe.
Fredag k!. 17- 18, Nerre AII~.

Af hen\yn til regnskab.s,jrets af.s/utning b~des eV~D
tueIIe kontingentrestaneer Indbetalt sn.arest.
Sk.lbene skal tommes inden 15.-1.-55.
Kantarel er lukket
Strand vænget, O.

vinter. Postadresse uforandret :

Erik Kiersgaard
livjægergode 23 - Øbro 5152

OR][JENTJER1[ NG
Arsko ntinge nt for DSR's Skiscktion e r j k r. Regnskabdr 1/10~309.
postkonto 68144, DSR'. Skisckfiob, Erik Kjær, Ryesgade 126, ø.

Vinteren -

Stifinderløb

der kommer!

Sektionens medlemmer skulle nu have modtaget medlemshlAdet for Dansk Skiforbund og er derfor informeret angående
forhundets arrangementer for den kommende vinter; men da
roklubbens a\"Tige medlemmer eventuelt ogs.'! kan have: mter·
esse i disse, nævner vi de vigtigste af dem. Nærmere vcdrorendc
rejser og anmeldelser hos sektioncn~ næstformand.

12. Danske ski uge. Skiugen for denne vinter ligger i lidsrummet 26. febru.lr-7. marts og afholdes på Norefjell i Norge
med de olympiske konkurrenceb.mc:r. lier er mulighed for b.1dc
lette og krævende \\lre ind over fjeldene, og prisen for rej~en
med aCg.mg ha Kobe nhavn er kr. JOO,OO.
Schweiz og Italien. H ertil er de r planla.gt nogle meget lovende
rejser for 6H kr .. stTækkende sig over 16 dage. I Schwei::. glr
rejsen til .TrUbsee am Engelberg
11100 nleter o. h. med det
finble skifore og ct terræn , der passer til blde begyndere og
til de helt drevne. I Italien er mllet hotel ~Excelsior FenMi"
i Madonna di Campiglio, et ideelt vint~rsportshotel, hvor der
bliver rig lejlighed til at dyrke samh'em med .:Indre nationer.
Ogsl her er icrrænet ideelt især for den krævende lober. Afrejse
for begge ture d. 19. februar med ltalien-expressen.
M

,

Billigre;se til O..mebu. Afrejse d. 29. januar og hjemkomst
d. 7_ febru.u til en pris, der er mere overkommelig for de: fleste
end de foran nævnte, nemlig kr. 250,00. I prisen er iberegnet
3. kl. med køje pl.Kron prins Olav" og togrejse i Norge.
Da antallet af pl.ldser til de forskellige rejser er hegr.rnset,
vil det være klogt at melde sig til i god tid.

og påsken -

der kommer!

Der er endnu lang tid til pbke. men det er ikke for tidligt
at omtale, at sektionen har i sinde at arr,mgere en lur til No rge
for sektionens medlemmer i plsken.
for en meget beskeden pris, udgifterne bliver hovedsagdig
til selve rejsen. menS selve opholdet k,lII gores meget billigt.
har vi mulighed for at komme ud på brædderne, ugesom der
bli"er chance for fornøjelige timer sammen med norske slud"ntnkammcrater. Norsk studenteridræt lldr lovet o~ plo1ds i deres
hytte. d~r ligger 3--4 timers togrejse fra Oslo. såfremt vi melder
til i god tid om antal og tidspunkt. Alle interesseu:de m.i derfor kontakte sek tionens styre inden udgangen ,lf åre:!.

Trist uheld
Sektionens formo1nd var d uheldig Jf snuble over en træstuh
under klublobet i Ilareskoven den 1-1. november, Resultatet
blev, at Ov-Ila nu ligger p'\ sygehuset med en revne i hojre
U rbens ledhoved. Den er forhåbentlig godt på vej til at gro
sammen igen; men meget for midten af december U r vi h.;am
SIkkert ikke at se pl hojka nt.
Indtil videre overtages formA ndens pligter derfor Af næstformanden, der dog forhAbentlig inden .;alt for længe kAn lægge
dem over pl en helt restitueret fo rmand.

Sektionens ~Iyre undrede sig soire, da den fik en indb,'ddse
til STIFINDERlOBET d. 21. november 54. Abenbart har den
indhydende oricnteringssektion (r.l LolL-Falster kredsen iundct
navnet hiMlende og derfor benynct dCI. '\\o1nge orienteringsloberI'. forbllldcr imidlertid noget ganske bc:stemt med el stdJnderlob, som et af de Store lob med traditioner bdg sig. S<:kuonen
synes dl:rfor. d"t er synd, hvb andre klubber benytter n,lVnet
og dermed udvisker betydnmgen og baggrulldcn for det virkelige ~tifinderlob.
lovrig! h.lber vi i den kommende ;,æson al kunne arranqere
et SliHnderlob i Sverige kort tid efter påske.

Referatet
af begivenhederne skel siden sidst omhAndler ko rt DM. hvor
Rode Vilr eneste deltager fra seklionen; det Vdr et hlrth lob
og I.'t langt lob - kun et fltal kbrede sig igennem under
mak~irnaltid. Lobet (andt ~tcd i Nordjylland, og Rode klarede
sig pænt. Kz\\ i natorientering i T isvilde l legn, hvor Rode,
Ov-lIa og Mo-Ha ddtog med vekslende held; Rode m;i!te Ix-hntle. at det var (or svært for holm, h\'ilket også fremgik med
tydelighed af r~sultatlisten; samme skæbne mltte ~hfstnævnle
ogsl lide, en udbr.endt lvgte kan dog her med lidt god vilje
El en dd af skylden. Formanden var den eneste, der pldceredc
sig, han tegnede sig for 3. plad.sen i B-klassen. November
m.i.neds klublob (r,l G.isehytten og i Bagsværd: her Vdr det
·furste lob i Ravnshalt cn virkelig suc.:es for de 12- -14 medlem·
mer. der havde fundet vej til hytten, Vejret V,lr nogel af tiel
skonneste. der hdr været i november, og banen Vdr hverken
for !dng eller sv;rr for de nye medlcmmer. I Bagsv;erd den
næste sondag var opgaverne blevet sværere og vejret knap 51
~pændende; det var denne lejlighed, formanden var sl uheldig
dt falde . Endelig ~lutlede m.ineden med en week-end i Gaseh)·tten, hvor en lille skare ha,'de en yderst hyggelig aften for
sondagens loh. der den ne g.;ang var lagr i Tokkekob Hegn;
bancl.-rggcrcn fik !;kyJd for dt lobet var både for ldngi og for
\Vll'rt for begyndere, de enkelte stræk mdlrm posterne "dr I
s.lndhedens in teresse ogsa temmelig lange. Det ble,' sent, inden
vi alle var hjemme eher sondagens strdb,ldser.

December måned
byder ikke poi de ~Iore begivenheder fra sektionens side ; men
sond.,g den 12. modes VI dog hos Jesper l iven, der har lovet
at lægge et par poster ud i Rude sko\'. Starlen glr rrd Paradiskæret i Holte. og tidspunktet er så sent som \030.. B.1gcftct
spIser VI de mcdbra$te klemmer,. mden turen. går hjemad til
kdkkelovnsvarmen. ved denne lejlighed haber "1 at se en mo1sse
ilf sektionens medlemmer, såvel de g,lmle som de nye.
Den 19. L,der vi konkurrencemomentel blive hjemme og nojes
med en frbk tr,lVClur fra Allerod med endeligt mål i C,isehytten,
Kob returbillet til Allerod, toget gAr fCd t-Iovedb.1neg.i.rden kl.
1)919; et par solide sko og en velsmurt madpilkke er alt, hVdd
der er nodvendigt til turens g~nnemfordse.

DSR's skisektions styre
H,ms 01'1' lIall$l'lI, K,lnalbuen 34, Søborg, fmd., Sø -H31 x,
LU 2801,
Enk A"rl'llkilde, Amagerbrogade 73, S, na:-stfLfld., Az\\ 59;/.
Mogens H.,u/' Jlovmarks"ej J2, Chilrlottenlund, DR 8549.
Enk Kjær, clo Christensen, Ryesg~de 126, 0, kalOserer
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