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V i står nu ved et årsskifte, og som så mange gange for. kaster vi blikket tilbage på det år, dl.'c gik,
for vi vender os mod fremtiden og gør os klar til at tage fat på de opgaver, der ska110ses i året,
der kommer.
Ard 1956 vil ikke for D. S. R. går ovec i historien som noget stort år. Det kan vel hojst
kaldes et jævnt ar. Sommeren var ikke strålende, og det mærkes selvfølgelig særligt i en roklub.
Alligevel vilJe jeg ønske, at medlemmerne i højere grad ville udnytte de fordele, klubben byder dem.
Men mlske - og det håber jeg - vil 1957 blive et fornyelsens år i mere end cen forstand.
Givet er det jo i hvert fald, at vi kommer ud for en fornyelse, hvad klubbens ledelse angår. og da
nye koste jo efter sigende fejer bedst. har vi vel lov til at sætte vort håb til dem.
Siden 1924 har jeg siddet i klubbens ledelse, og jeg har ofte selv syntes, at tiden til at træde
tilbag-e og lade nye kræfter komme til, var inde, men hidtil har jeg jo alligevel ~t3get et år tW.
Medlemme rne, i hvert fald de af dem der følger med I klubbens daglige liv, vil vide, at jeg definitivt har besluttet at trække mig tIlbage fra bestyrelsen. Og selvom det forst sker på generalforsamlingen i næste måned, så vil jeg dog allerede nu, hvor jeg takker alle. der har arbejdet for
klubben i 1956 også sige tak for alle de år, der er gået forud, og i hvilke jeg har haft så m.ange
glæder i D. S. R.
Jeg håber, de studerendes interesse for rosporten stadig må vokse i året, der kommer, og jeg
håber, det må lykkes gennem et intensivt propagandaarbejde at sætte medlemstaller i vejret.
Vi bør hver i sin kreds agitere for klubben og roningen, vi kan gøre det med god samvittighed,
for D. S. R. er en dejlig klub og roning en rib>1ig ..tudenteridræt.
Lad os hjælpes ad
næste måned.
Tak for arene,

SOm

I

dette arbejde. og lad os slutte op bagved den nye formand, som vælges

er gJet, -

godt nytår allesammen.

Tanker om DSR -

et hjertesuk

Formandens tale ved standerstrygningen gjorde et dybt
indtryk på de" forsamlede. Den var kort. præcis og meget
alvorlig, idet den var en kort og klar tak til den forsamlede. ganske lille skare af i klubben hntlte ansigtC'r. En
tak. fordi de holdt sammen om klubben og holdt fast
vcd derts tro pl, at DSR igen kunne blive det. som de
gerne ville have den til Clt være.
_
•
Nlr man i en del år har været medlem I DSR. og nar
man på flere områder har forsøgt at arbejde i og for
klubben. kan man ikke lade være med at undre sig over
den ejendommelige forening, som DSR egentlig er, og
man kan ikke lade være med at sporge sig selv, hvorfor
det egentlig er sådan.
Man snakker OlU Europas fattigdom. Gir man ned og
ser pl DSR, scr på de mange dejl ige - men ubenyttede
bJde, srr pl de store, dejlige lokaler. der til daglig står
mennesketomme - simpelthen fo rdi ingen gider benYlte
det - ja. 51 får man så sandelig ikke indtrykket af fattigdom. Jeg mener absolut ikh, at det kan være fattigdom. EUer er det måske udtryk for forgangen rigdom?
AUe er vist enige om, at den økonomiske indsats for
at få del i dette paradis - .llts'\' være medlem - er
meget ringe. - Som det ofte er sagt: 2- 3 pakker cigaretter Om m.ineden, det er ah. Det kan ikke afholde
nogen Era at være medlem.
Og tilgangen af nye medlemmer til klubben er ogsl
- måske lige bortset frd det sidste ar - tilstrækkelig
stor. Men de nye medlemmer Eorsvinder igen næsten
lige sl hurtigt, som de er kommet. De har j m~l1emtiden
nået at give en del arbejde for de faste kræfter I klubben.
]\\en disse faste kræEter bliver hængende, uden at se de
nye få d megen interesse for kJubben, at der blandt de
nye kan Hndes nogle kræfter til at tage arven op efter
dem. Og hvad er resultdtet? De faste kræfter bliver
slovet. De gør ofte deres indsats i klubben p1 bekostning
af ikke helt smÅ personlige oEre, som familieliv, indtægt
og andet. Og de scr ikke deres arbejde bære frugt. De
får nærmest det indtryk, at deres arbejde er spil dt.
Man spørger da sig selv, om vi da ikke byder de nye
medlemmer nok. Roningen er og skal være det væsentligste i en roklub. r.len hvorfor komm~r alle de nye
medlemmer, som beklager sig over, dt de Ikke kan fmd~
nogen at ro med, ikke til de arrangementer, der laves I
form af fællesture? Ud over dette Eorsøger man at trække
folk til klubben ved hjælp af forskellige festarungementer. Nangen hyggelig aEten er blevet arrangeret, og
arrangorerne har gang på gang m1ttet skamme sig dybt
over for de mennesker, der velvilligt er kommet i klub·
ben som optrædende etc. over, så El medlemmer, der er
mødt op.
Et medlemsblad, der kunne være et hyggeligt forum
for mangt og meget, har vi. Bang arbejder med hvert
nummer, og prøver forgæves gennem bladet at trække
medlemmerne ned i klubben. At sætte liv i klubben.
Men forgæves. Ingen gider heller skrive i bladet. O~
når endelig der skrives noget i bladet, er der lOgen, der
gider læse det ener svare på det.
Vinterarrangementer i form af gymnastik og svomning
har d ringe til"lutning, at man spørger sig selv, om det
egentlig er berettiget il t opretholde det.

Hvor er forklaringen?
At DSR er en studenterklub, adskiller den i hvert fa ld
væsentligt Era and re roklubber. Men dette synes mig
ikke at være fo rklari ng nok.

f\1ere forklar ing finder jeg i tiden, vi lever i. Den er
forjaget, og det enkelte menneske er hårdere okonomisk
presset, end i mange tidligere tider. Derfor må gennemsnibstudenten I dag oftest h.lVe pe.nge.indbrmgende arbejde ved siden af Sit studium, og dette må nalurligvis
medfore, .at han har mmdre tid til andre interesser. Men
det er for det moderne menneske med et forceret liv og
dermed et h.l.rdt nervepres, så meget mere nødvendigt
at tvinge sig selv til at slappe df en gang imellem. Og
dertil er en klub som DSR fortrinligt egnet. lt andet
væsentligt moment i dag er ungdommens adgang til bil~
lige motorkøretojer, der hurtigt kan bringe dem ud I
naturen. ,\\en tllbrmge dl sm fritid på en knallertsadel,
mener Jeg ikke at selv deo mest mOlorgale student kan
holde ud. Ahd heller ikke i tiden Hnder jeg en fyldestgørende forklar ing.
Endelig må man rette sogelyset mod klubbens ledelse.
Også den har j mange lr været opmærksom pa problemerne, men den har ikke set sig i st.lnd til at lose dem.
Måske har den været Eor træg til at lade det friske, unge
ilUliatl\' udfolde sig i klubben, blandt andet på grund di
de ældres" mere forsigtige okonomiske kurs. Et forsøg
~a en radikal ændring af bestyrelsen for 2 år siden, må
man konstatere ingen som helst forandring har gjort.
f\len hvordan ser da det DSR ud, som den .. lille, trofaste skare" drømmer om? Det tr en klub, hvor na'Sten
alle blde er på vandet h\'er dag, en klub, h\'or man h\'er
lørdag locr trængsel om pontonen. fordi meJlemmerne
er ved dt stu\'e b.\de iii langtur. En klub, hvor 20 ul 50
medlemmer hver sommeraften efter en rotur hygger siR
på verandaen o\'cr en kop rt eller .tndet og sludrer om
det <;id<~le nyt
eventuelt en klub. hvor stud enterne
spiser deres aftensmad h,'er dag - al langt bedre hal itet end kannibalcns. Det er en klub, hvor du lret igennem afholdes talrige festligheder, som samler halvdelen
eller Ire fjerdedele af medlemmerne. Det er en klub, der
vinder mange sejre pl kaproningsbanerne og hVIS navn
nævnes med beundring, ærefrygt og respekt. Kort sdgt,
det er en klub, som hvert eneste medlem elsker at være i,
og som han længes efter, når han ikke ophold.er sig i den.
Er det et forkert ideal? I de senere lr er Jeg mere og
mere gledet over i retning af den opfattelse, at denne
.. onskeklub" er vi en ganske lille kreds, der bctr.tgter
som målet for vort arbejde, medens gennemsnitsmedlemmet egentlig synes, at det hele er meget godt, som
det er. Altsl, stort set er tilfreds med forholdene.
Il vad er rigtigt? Skal vi vedblive med <It lede med
lys og lygte efter fejl j kJu~ben, og hvor ~r da forklaringen på alle mine sporgsm.tl? Eller skal VI blot konstAtere, at det egentlig går meget godt, som det går? Alts1
blot holde det ved lige i den gamle gænge?
Jeg giver sporgsmålet \'idere til alle medlemmer i D5R.
Hvis en del gider læse dette lidt lange Indlæg, og i "10termånederne sætte sig ned og længes lidt efter sommer,
solskin og roning, da kan der måske komme noget nyt
frem, som mgen har tænkt p1 for. Redaktøren modtager
gerne m;mge indlæg til næste nummer.
Jokum \Viel.tndt.

Hvorfor lade dine kammerater vente
med at fl glæde af DSR til foråret - ?
Fortæl dem om klubbens vintersæson, og få dem
meldt ind straksl
Prop.lgandaudvalget.

SEND FOTOS TIL lRBOGEN
Generalforsamlingen
l

n~lc::

måned skal vi igen modes til generalforsam+

ling.

Hvad anglr forslag ul kandidater til bestyrelse og
udvalg henlede.:; medlemmernes opmærksomhed på, at
§ 9 i lovene kræ\'cr, at skriftligt forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage for generalforsamlingen,
alt::.l inden den 17. fehruar. B\'Styrelscn modtager meget
gerne forslag. ogs.\ forsl.,g der glr ud pa, at et medlem
selv ønsker at gå ind i bestyrelsesarbejdet.

Den sædvanlige diskussion
blev naturligvis result.llet af medlemsmødet den 6. decem-

ber. Aftenen fik dog en god

stiITI,

idet dr. Ole Steller,

der netop vaT kommet hjem fra Ungarns grænse, hvor
han havde deltaget i det danske lazarets arbejde. på opfordring gaven kort, mell gribende skildring af sine op·
levelser d~rncde ved det sondertrampede land.
Dereher begyndte droftelserne, og Som altid, nlr vi
har den slags i DSR, loi det tungt med at komme igang,
men da deue endelig skete tog disklbsionen fart og kom
undertiden, ja oftest, på vildspor. f'.\an kritiserede besty·
relse og systemer, m.ln drøftede fordele ved gammelt og
nyt, man savnede de unge j bestyrehen (og i salen). Dette
behov for ungdom i ledelsen, som navnlig en del lidt
ældre medlemmer lider af, er .åbenbart et spøgelse, der
vil rumstere et ~tykke tid, lige\om .. Kobenhavneriet i
sin tid gjorde det en lrrække pa D. F. f. R:s hovedgene·
ra!forsamlinger, indtil en behjertet mand omsider manede
det i graven; men hvad, indtil dette "ker hos os, har vi
ihvertfald da noget at tale om.
Konklusion blcv der ikke noget af, udover at forman·
den så kraftigt som muligt opfordrede forsamlingen til
at fremkomme med emner til ledelse for det kommende
år, og sl ml \'i jo se om det sker.
Y

Propagandaudvalget
Det er meningen, at m"'n atter vil danne et propaganda.
udvalg, som ~kal soge at trække nye medlemmer til klub·
ben, slledes at flere studerende kan f J. nytte af den.

Medlemmer, som kunne tænke sig at g1l ind i dette
arbejde og som måske sidder med een eHer anden ide,
som det er værd at realisere, bedes derfor sætte sig i
forbindelse med: H l\I. l\I"lIer, Kildegårdsvej 14 A,
lielIerup.
Man er ogsl velkommen, 1>elv om man ikke har nogen
ide, men blot et ønske om al gore et stykke arbejde for
klubben.

Instruktør- og trænerkursus
Traditionen tro afholder D. F, f. R. sine kurser i DSR's
bldehus i foraret,
Terminerne bliver:
Kursus A 17. marts til 23. marts
B 24. marts
30. marts
"
C 31. marts
6. april
D 7. april
13. april

1957 for 24 herrer,
1957
24 damer.
1957
24 herrer.
1957
24 damer og
herrer.

.

Tr.lC'nerkursus:
Kursus E: 14. april -20, april 1957 for 24 damer og herrer.
Alle medlemmer, der evt. har lyst al deltage I et af
disse kur<;er, bedes snarest rette henvendelse til konloret.

BestyrelseslIsten
Bestyrelse: Fonn.nd: Gro!tlierer Gudmund Schaek, Persil·
huset, Vestcrbroglltle 2 D. V, tlf. C, 6(W4. - Na!Stform.: LR5.
If. Muhring-Andcrscn, C, L.lbsensvej 19, Gentofte, Ge. 3253.Kanucr: Fabrikant Bjørn Noller, Bredgade 47, 4. K, C. 10712.
- Sekrehu: Direktor Fr. Byrch, H. C. Andersens Boulevard
38, øt.th. V, J le. 771~. - Civilinl!eninr J, Norman-Hansen,
Hærens VAbenarscnal, Amaj!'erboulevard 8, S. Astll 1141, lok. 18.
- SagfJuldm. AaRe Bing, Ilclsingborgglldc 2J, l. ø. Ry, 292.
- InJlc~iur E. ValIIt, Bllunc/:årdsvej 28, Gentofte. Ge. 32J1 \',
- CIvIlmgemor Herbert Marcus, Kaplevej 13, Virum, tlf.
84814.1 .. OverRSB., cund. polit. Ejvind Sieverts, Dr. Abildglrds AII~ 9. I, V. NO 1869 'It. - SagfJuidm. B. Boesen, Anu.
IieglIde II, K.
Forretningsudvalg: Formand· Grosserer Gudmund Schack,
Fabrlknnt Hjurn Møller. LRS, II. Møhring-Andersen. Direktør
Fr. Rneh.
Økonomiudvalg: formand: Fabrikant Bjørn MIllIer. Direktør
Fr. Byrch.
Materieludvalg: Formand: Civilingeniør J. Norman-Hansen,
Vibennnenal, Ama~erboul. 8. S. - Civilingemor Hdge
Hueg Rasmussen, Sortedams D05SerinR 5, N. - Civilinj;!enior
Chr. I I. l'.'orlyng, Drossd\'ej SO, F. - Stud. polvt, Enk Ahren.
kilde, Amagerbrogade 7J. A.\!. 5977.
HEren~

Kaproningsudyalg: Formand: Overbetjent Jnrl!cn Krause,
Skjoldogervcj 28, Gentofte. --:- Cand. Jur. Poul Erik Jakobsen,
BLkuben, Osterbrogade 23, 0. - Arkitekt E. Blond, "!.arien·
dalsycj J2 b, I'. - Civilingenior Lars B. Petersen. Lovspring)·
\'ej 4 b. Charl.
"'otions· Oll Lanf!tursudvlllg: Formand: Sagf.fu!dm. Aage
0, - SapUuldm. B. Boesen, Arna.
hCl!ade II. K.
Arkhckt N. Q. N. Strigel, Brntnminlfelfadc
.l, O.
J.1l·lfe J. WielRIlf,It, GO<.Ithilblihll\·c 24, F. Goth6b iO!)]
- Cjyihngeniur Ilerbert MurculJ, Kaplcvej IJ, Virum. - Stud.
pol~·t. Ole :\'or\ J lansen, Thrngegade 41. R Y 2079 y.
J~ang. I-Ielsingborgglluc 23, I.

Erik Kieragaard
Livjægergode 23 . Øbro 5152

Arkivar : Ovcra8l., cand. polit. Ejv. Sieverts.
Inspekto r : Kaptajn C. A. Sjelle, Njalsgade 75. Sundby 806,

ORiENTERiNG
Ved årsskiftet
.. Hvad mener du om situationen?"
Sporgsmålet blev stillet af redaktoren til formanden,
som han traf ved Gåsehuset med et bundt orienteringsskærme under armen den anden søndag i december.
.. Jeg mener, det er uforståeligt, at der ikke er fl ere i
skoven i dag, og dog IO mand er jo ganske fint i DS R."
"Er du etlers tilfreds med efterårssæsonen ?"
.. Ja absolut, et par holdsej r e og Here gode enkeltma ndsplaceringer må siges at være et godt resultat. Yderligere
har der været god tilslutning til vore klubløb, og vi er
også enige om, at vi må gøre noget ud af vore egne lob
til foraret."
.,llvordan med økonomien?"
.. l)et burde kassereren næsten svart' på; men jeg kan
vist roligt sige, at eherhånden som vi kommer gennem
medlemslisten, som har været lidt forsømt, viser det sig,
at sektionen stadig har støtte fra mange af de ~gamle",
selvom en enkelt har vægret sig ved at få o rdnet en
gammel restance med den kedelige replik .. jeg har sandelig meldt mig ud o.s.v.". Jeg tror, at vi med vore stotte·
medlemmer nar op på omkring 70 medlemmer."
"Er der nogle p laner for forl ret?"
"Udover det før nævnte, at vi vil lave flere træningslob, specielt fra Gåschuset, er det svært at sige noget.
for vi scr terminslisten ; men et er givet, vi vil prøve
at lave et godt lJ. Stifinderlob, hvis vi kan U tildelt en
god dag af kredsen, helst ville vi naturligvis have et
kvalificerende lob som tidligere; men der er efterhånden
mange om budet, så vi må vist v~re meget glade, hvis
vi Ur København·Provins matchen".
"Orienteringskursus, bliver der råd til tilskud til deltagere, ligesom sidste påske?"
"Vi er meget interesserede i kursus og h.lber. at DOF
også i 1957 vil arrangere påskekursus i Sverige. Ilv"d
angår deltagelse specielt for begyndere. vil vi fore Han,.
Ovo:s udmærkede ide med tilskud videre, naturlig-vis sær·
lig med henblik på folk, der vil gøre noget ved orienteringen også efter kursus."
.. Er der nogen nytårsonsker?"
H).l, mon ikke. Det ville være rart, om der kom mangl'
begyndere, sJ vi allerede tjl vore instruktionslob kan
få lært dem grund reglerne for orienteringen. Det er I;'t
punkt, hvor der er blevet s loset alt for meget tidligere.
Og så vil jeg iøvrigt gerne på styrets vegne ønske alle
tidligere, nuværende og komme n de medlemmer;
Godt Nyt.ir!"

Ski
Sondag den 2/12 afholdt Dansk Skiforbund generalforsamling
i DtF's lokaler.
Sektionen er stadig medlem af DSF, måske mere af vener.Hion
end af stort behov for ski,lrrangemenlcr; men jeg syne!>, ilt vi
bor bevare tilhorsforholdet.
Generalforsamlingen var som de fleste. [kt meste af liden

Et iH.1.' ukendt diskussionsemne. del såkaldte Københavneri
,Salte 085.\ her fart i diskus!>ionen p. g. a., at DM i skihop og
bngrend var henlagl Iii Jylland i 1957, henholdsvis til Hjorring
og Arhus. Ocr opnaedes dog enighed udfra det syn)punkt, 011
del utvivlsomt var g,wnligt for bredden i dansk skisl,lorl, at ogsl
provmsen fik lejlighed til at V.I:re med uden .11 skulle betale
store omkostninger.
Fremmodet pl gener,dforsamlingen var .lImindcligt, idel der
var 15 til stede indusive beSlyrelsen. Det kan oplyses, at der
findes 29 stemmebe rettigede repræsentanter fordelt p.i en snes
klubber .
Modet duttede i fordragelighed O\'er en kop k.1He.

Punktum
Arets sidste lob fra Ghehuset den 9. december kolilderede
r.lcsvil!rre mcd forskellige fester pa div. hOJskoler j staden. hvorfor det store ryk ind af sektionens- nye luedlemmer udeblev.
Ileldigvis ,wigtede alle medlemmer dog ikke, idet en del .li deu
faste garde plus tre begyndere indfandt sig; ialt startede IO
mand på dagens bane.
Rode havde sin debut som banelægger. og udover. at jule·
nissen havde drillet på sidste post. ~.i der på bagsiden var et
monsterkort fra et gammelt lob, Volf banen o. k. HeldigviS blev
de par stykker, der fik fat i den gale side af den sidste post,
hurtigt kede af ,II ler.le efter den gamle post og vendte næ.sen
mod G.isehuset.
Sent:.re viste det sig, at en olf posterne var sporlost forsvundet.
da sidste mand kom til den; folk samler sandelig på de mærkeligste ting. Herudover belob dagens tab sig kun til et flækket
okseskaft.

Redaktlanelle tvangstanker
Del er altid med velhehag, man sætter det sidste punktum
efter m,lnedens stof; sl lykkedes det .liter at f.\ bagsiden fuld.
om så blot nogen gider læse det med en smu le interesse. Det
" 1'0 ikke hver gang de store begh'enheder, der blivet reIerere!.
I le digvis kan små ting tit sættes ... Iort op, så de fylder godt
på. siden. men det er svært at skrive noget originJlt om et eller
;lOdet mindre klublob, der utvivlsomt V,lt blde fornojeligt og
hygsomt, men trod~ ollt lignede de fleste andre klublob.
N.:r, redaktoren higer efter godt stof til sine læsere, han vil
gerne ~krive om fine placeringer til DM, om sektionell$ deltagdse pl landsholdet mod de andre nordiske lande, om hvordan DSR vinder den ene holdsejT efter deu anden både i herre·A,
-8 og i oldboys og ikke mindst om alle de ivrige begyndere.
der moder op til hvert lub og bliver bedre og bedre for hvn
~ondag.

Underlige ideer at få - utopi "il de fleste sige: men hvorfor
det, Sddan var det for 10--15 Ar siden, og- selvom de .mdre
klubber er ble,"et store i mellemtiden og har medlemmer, der
goir 100 % ind for orientering, er r.ll't ingen undskyldning. sJ.
mol "i ogs.! gl helt ind for sagen, - skont hvorfor det. Vi har
det jo godt. som vi h.lr dl't, og vi ~r vel ikke sporbidioter. der
kun n med for konkurrencens skyld?

DSR's ski- og orienteringssektions styre
Poul Erik jJkobsen, formand, Bjodstrupve.j 59. Vanlose.
Erik Lund, næstformand, Nojsomhedsvej 19 3 , ø, til. TR 3129 v.
Torben Gild, kasserer, Kokked.ll, tlf. Horsholm 297.
Mogens Jiaul, Hovmarksvej n, Char!., tlf. DR 8549.

gik med formandens beretning, rcgnsbb og v.llg. Både beretning og regnskab er for interesserede tilgængeligt Ilas styret.
Ansv.Hsh. for ~DSR"; Aage Bang, H elsingborgg.lde 2}1 tv., O. TelE. Ry 292.
Ansvarsh. for .ORIENTERING": Mogens Haut. I Iovmarksvej l2, Charlottenlund.
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Ordinær generalforsamling
den 27. februar 1957 kl. 20

. kl ubh uset

l

med følgende cl agsord cn:

l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Aflæggelse af beretning.
Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
Valg af formand.
Valg af næstformand, kasserer, sekretær og 7 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af formænd og medlemmer ul hver af følgende udvalg: økonomiudvalget. mateneludvalget, kaproningsudvalget, motions- og langtursudvalget samt propaganclauclvalget.
Valgolf 2 revisorer.
Valg af repræsentanter til Dansk Forening for Rasport.
Særlige forslag.
Eventuelt.

Bestyrelsens forslag til bestyrelse og tillidshverv for den kommende sæson ser diedes ud:

Bestyrelse:
Formand: Bjorn Møller. næstformand og kasserer: 1-1. I\'\ohdng-Andersen, sekretær: erants
Byrch.
Forretningsudvalg,'
Bjørn Møller. H. Mohring-Andersen, Frants Byrch. Norman-Hansen. Aage Bang, Jorgen
Krause, II. M. Møller, Ejvind Sieverts, B. Boesen og N. O. N. Strige!.
Materiel-udvalg:
J. Norman-Hansen, formand, (hr. IL Norlyng og Erik Aluenkilde.
Motions- og fangtursudvalg:
Aage Bang, formand, B. Boesen og N. O. N. Strige!.
Kaproningsudvalg:
Jorgen Krause, formand, Flemming Sorensen, E. Blond og Lars B. Petersen.
Propag.lndaudvalg .II. b·l. Møller, formand, Jorn Wilkcn Hansen. P. Germann, Jorgen Lund og Otto W/. friis.
Eventuelle ændrings~ og modforslag til ovenst.'iende forslagsliste må være fremsendt til klubbens
kontor senest den 15. februar.
Regnskabet ligger til gennemsyn pl kassererens kontor.
BESTYRELSEN

Kære idealister!
BÆR KLUBBENS EMBLEMI
Det ser pænt ud på et jakkeopslag - og det
hjælper med IH al sprede kendskabet lil klubben.
Propagandaudvalge! .

Fra "Roskilde Roeren":

Ud al del gamle

...

En af de mes t bem~rkdsesva::rdJge ting ved den sæson, som
nu glider over i historien. er den. al \'j aldrig tidligere har Uet
Cl så stort antal nye medlemmer. som tilf ..... ldd var i fjor . Det
kan jo kun være tilfrecbstillendc for en klubledclse al konstatere , :så meget mere som hovedpat1en af de nye bestod af ganske unge, som vi forhåbentlig i en årrække vil fa glæde af I vo r
klub. Men i glæden blander sig lidt bekymring. Ikke over til·
gangen, ej heller over, al der mlske mangler nogle .lrg;mge i
den repr;escnlation, vi h.u i det nye: kuld, men faktisk o ver,
at det nu ser ud til, at de slkaldte store lrg_nge begynder at

melde sig under fanerne i stOf t tal - ja , I ~l stor! tal, at vi
hvor nodig vI end vil indromme det, må se i ojnene. at vi ikke
er helt parate til at tage den ~tore invasion.
Herregud , vil nogle mene - lad dem komme, de kommer
såmænd nok ud at ro. Og deri har de m.\ske rcl. Men kommer
de ud at ro nok? Flr de den grundige undervisning i ronmgen~
mysterier, som de skal have for at falde til i denne idrætsgren,
og har vi tilstr.-.:kkeligt med instruktorer til at t;!ge sig af dem ?
Det er efter vor mening her, tampen brændu, J:>tot kan ikke
nytte, at man kritikløst lukker nye roere ind i vor klub, hvis
vi ikke er i stand til at give dem den relt" undervisning. så de
falder til og foler sig tilpas i vore rækker. Og her H vi ved et
punkt, som faktisk anglr samtlige vore medlemmer. Skal vi
indstille os pl at lage en invasion af nye Igen til foråret, som
ILlfældet var ifjor. så ml vi bede om medlemmernes assistance.
De ml hj.-.:lpe til - de må tage Myrmandsjob, de ml vise de
nye til rette i klubben , og de ml vise lidt velvilje, n.h bcstyrelsen anmoder om deres assistance , Det stlr jo ingen steder skrevet,
at de mennesker, som har indvilget i at tage et job i bestyrelsen,
skal udfore alt det arbejde, .som kræves for at holde klubben i
live. Dd stlr heller ingen M"der skrevet, at det skal være en
ganske naiurlig ting, at disse bestyrelsesmedlemmer mA anvende
al deres fritid for at administrere klubben. og at de desuden i
m.lnge tiUælde skal æde i sig urimeligheder af mere eller mindre
ondartet karakter, bare fordi de gor et frivilligt og ulonne!
stykke arbejde for deres klub. At enkelte endvidere till.-.:gger
dem fordægtige motiver til deres h,lIldlinger i forskellige situationer, skal man sikkert ikke gå dybere i, men blot tage med,
når man nu kommer ind på de Hr, en idrætsleder i dag har
at _rbejde und"r.
Men for at komme tilbage til sporgsmålet om oplæringen af
de mange nye , som forhåbentlig soger til vor klub, sl ml vi
på det mest indtrængende anmode medlemmerne om at hjælpe
tiL Det sporgsmål anglr nemlig ikke bestyrelsen alene. Det
angår os alle. Tendensen i de senere Ar er gået i retning af
storre nydelse og mindre ydelse. Den tendens kunne vi godt
folge op, hvis vi havde midler rent okonomisk dertil , Men det
har vi ikke. Det er ikke nok. at vi betaler vort kontingent og
derdter forlanger, at alt skal ligge klappet og klart, nlr vi ønsker
at ro. Det har aldrig va:oret ddan, og det bliver vel heller aldrig
sådan. Det er ethvert medlems pligt at yde sit bidrag til klubbens opretholdelse udover det, han betaler i konhngent. Det
kan gøres pl mange mlder. og netop fordi vi er sl mange med
forskellige evner. Vil vi nyde mere i vor idræt, ml vi ogsI yde
mere. D~t er ikke meningen, at enkelte skal yde blot for at den
store part skal nyde ....

Nlr man ligefrem bliver provokeret af Jokums hjertesuk, m.il. man vel gribe lil vaben. Desværre må jeg forberede jer på, at jeg ,kke kommer med nogen opskrift pl,
hvordan I skal fremtrylle det drømmesyn af en roklub,
hvor mænd er mænd "over en kop et eller andet, sludrende om det sidste nyt". Jeg indrommer blankt, at det er
en såre utaknemmelig opgave, I har påtaget jer, is<er da
jeg ser med mistro pa jeres (og andres) evner til at lose
dl."n. For det er sikkert ikke langt fra sandheden, nar I
påstår, at vi aben bart Ikke gider at komme. Men det
behøver vel al mærke ikke at være på grund af dovenskab. For mit eget vedkommende gælder det, at jeg udelukkende er medlem af DSR for at få lidt motion, meget
frisk luft og opleve synet al skibe, der er noget af det
smukkeste der findes. j\11t behov for klubliv med en
"kop et eller andet
foredrag om hvad ved jeg, bordtennis og lejrbålsromantik er lig nul. Det er forståeligt,
at de unge studenter søger foreningerne for al få kontakt
med andre, men man får hurtigt udsogt sig nogle venner,
som man hygger sig med under mere personlige former
og i mere intime omgivelser, end DSR kan byde på. Hvad festernc angar, ønsker "nutidens umoralske ungdom" merc intimitct, mere "slag i frikadellen". mere
rok og rul, end DSR kan svinge sig op til. Tænk pa
Studenterforeningens vanvittige aftener eller privatc sammenskudsgilder a la Johannes Allens Hellerupsyner. Det
kan vi selvfolgelig morali'iere over, men det kommer vi
ingen vegne ml."d; hold jer i hvert fald fra forsøg på at
konkurrere på dette felt. Foreningsliv er for mig lidt af
et surrogat for selv at kunne udfolde sig og skabe sin
fritid.
- "Men hvad med de tomme både", spørger I. Jeg
ved det ikke. Måske er del et spørgsmål om tid, måske
vil man hellere til stranden med pigen, eller man er taget
på week-end med nogle venner, måske er man lidt pylret
og går i biografen i stedet, fordi det vist er lidi koldt
i dag - i det hele maske ungdommens generelle slaphed.
- Ja, det er et utaknemmeligt job at være kaldet til at
kæmpe for DSR: men det er det udelukkende på grund
af jeres egne specielle ideer. At de menige soldater er
træge nikkedukker er dog ikke jeres skyld: al de åben bart heller ikke har brug for eller lyst til at komme i
klubben, er der heller ingen grund til at I.lSte jer selv for.
Når man ser på de forskellige arrangementer, synes jeg
godt I kan klappe jer selv på skulderen for det arbejde
I gor. Når man har gjort sit bedste (og gor man Ikke
altid det?) kan man have god samvittighed, og det bliver
så de andres sag om de vil reagere på det. "Folket har
de tyranner, de fortjener", og vi har den roklub, der tilkommer os. Mit råd (hvis jeg må være så fri) er dette: Væk med
selvbebrejdelserne - slap af, gor det til en sjort og ikke
en nødvendighed at indfange medlemmerne, så bliver
det hele meget sjovere, og ideerne kommer lettere, når
de ikke skal vrides frem. Lad være med at stirre jer
blinde på en .. onskeklub". men få det bedste ud af det,
der er; så går drommen måske i opfyldelse en dag; og
hvis ikke - hvad så? En klub er dog kun en slags "ting
mens I forhåbentlig har moret jer godt, så længe det
stod pl.
Må jeg have lov at ønske et godt Nytår for DSR.
H

,

H

,

Arne Riise.

TØM SKABENE!

Hvad er der egentlig I vejen?
I sin artikel i medlemsbladet fremkommer J. Wielandt
med et dybt hjertesuk: ..... og man kan ikke l.1de være
med .H spørge sig selv. hvorfor det egentlig er sådan ... "
Også jeg har i mit stille sind gjort mig mine tanker. og

på opfordring vil jeg komme frem med dem.
Især i min studietid har jeg brugt klubben meget, læst
til examen på verandaen, roet flere gange ugentlig, gået
til gymnastik o. m. m. Men hvor man end mødte op, blev
man slået af forundring over den ringe tilslutning; og
så spørger man uvilkårligt sig selv: "Hvad er der egentlig
i vejen?" Min enkle mening om den sag er, at vi er

nogle rigtig dårlige kammerater - alle til hobe.
Til støtte for denne påstand kan jeg - og mange med
mig -

udskiftningsspiller (hvilket imidlertid dcsværrl' har medfort, at samtlige spillere har Iroel, at netop han var på
"udskiftning", jfr. resultatlisIen).
lL·holdet har spillet 6 kampe og slidt som de bæster,
de t'r, med al skrabe 4 points sammen. Hl'rti! Skol! dog
bemærkes, at nedsablingen på 5-18 skyldtes, at kun 5 af
de 7 tilsagt e spillere gav mode. Hatten af for dem. Den
gamle kæmpe Osborg fik i kampen mod GSlf brækket
en finger til stor skade for sig selv og holdet. Vi håber
snart at se ham igen.
lovrigt skal man endnu engang opfordre medlemmerne
til at benytte sig af den glimrende motion, der ydes gen·
nem håndboldspillet og specielt opfordre nogle flere til
at komme mellem kl. 17-18 om onsdagen i Idrætshallen.

nævne masser af eksempler. I ler skal jeg nøjes

med at nævne tre ganske almindelige: 1) Ilar De ikke
oplevet som ung kanin at måtte gå skuffet hjem fra klubben - det blev ikke til nogen rotur den eftermiddag;
man måtte nojes med al bære sculleren ned for andre.
2) Når man for overhovedet at komme ud opfordrede
andre til at tage med ud, hvem har så ikke fået et svar
som dette: "Tror du, jeg er kommet herned for at ro?"
3) Hvem har ikke siddet som l'er under hele turen, mens
de to andre hyggede sig alene.
Det var diagnosen; men hvad skal man da så gore?
Efter min mening skal man ikke soge at ind fore nye
"systemer" og "institutioner"; man skal ganske enkelt
gribe sig i barmen, og så optræde som et ydende medlem.
Og der er nok af ting at gore, også her skal jeg nojes
med et par forslag: Man kan ofre en sculJertur og tage
andre med. Og hvorfor blive irriteret på en kanin, der
mangler rutine? Hvormange præsenterer en nyankommen for andre? o. s. v., o. s. v.
Her kan alle være med - og alle skal med, hvis vi
da virkelig 0nsker at få en fin klub, der kan fylde rammerne ud.

Chr. \Vcst.

Håndbold
Idet lederen herved takker for gratialet, der blev nojagtig så stort som forventet, samt for alle de smukke
ord, som spillere havde tænkt på at sige, men som altså
ikke blev sagt, forelægges herved de seneste resultater,
der er opnået (eUer rettere ikke opnået!).
I.·holdet:
25f11-56, D.S.R. 9f12-56,
"
-

20/ 1-57:

-

ø. B.

8-10
LR. 10-19
Ka-dal. 9-14

ll.-holdet:
25/11-56, D.S.R. - GSIF 7- 7
16/ 12-56:
"
- Ydun 2. 5-18
6 / l-57:
- Ydun 3. S----IO
Herefter har l.·holdet spiUet ialt seks kampe og har
ialt opnået den runde sum af O point. Hertil er kun at
bemæ rke, at holdet i modsætning til sidste år, i år har
udvist en forbløffende stabilitet, hvortil kommer, at man,
når man ser spillerne i funktion, absolut får den opfaltelse at samtlige er æresmedlemmer af det ralikale parti,
idet de hylder princippet om undladelse af forsvar ud fra
"Hvad kan det nytte"-reglen. Som et kuriosum bor nævnt'S, at det hele to gange er lykkedes at spille med cen

Reklameafdelingen søger hjælpere!
Vor nye "reklameafdeIJng~ er nu under fuld udvikling og i fuld gang med det forberedende arbejde til den
kommende sæson.
Propaganda udvalget mangll'r dog endnu et par medlemmer for at være oppe på fuld arbejdsstyrke, således
at vi, når forhet kommer, kan præstere en 100 % offensiv.
Skulle nogen være mteres!.eret i at give en hånd med i
arbejdet, bedes vedkommende henvende sig til udvalgets
formand: Il. M. Maller, Kildega rdsvej li A. Hellerup.
Udvalgets opgave er at udbrede kendskabet til DSR
blandt de studerende, således at så mange studenter som
muligt får glæde af de \'ærdier. klubben har at byde på.

Bestyrelseslisten
Bestyrelse: Formllnd: Grosserer Gudmund Schllck, Persil·
husel. Vesterbrogade 2 D, V, tlf. C. 6&14. - NæsUonn.: LRS.
II. Mohring-Andersen, C. L. Ibsensvcj 19. Gentofte. Ge. 3253.Kasserer: Fabrikant Bjørn Moller, Bredgade 47, 4. K. C. 10712.
- Sekretær: Direktør Fr. Byreh, H. C. Andersens Boulevard
38, st. th. V. He. n35. - Civilingeniør J. Norman·Hansen,
Hærens Våbenarsenal. Amagerboulevard 8, S. Asta 1141. lok. 18.
- SllgfJuldm. Aage Bang. Helsingborggade 23, l. ø. Ry. 292,
- Ingeniør E. Valgt. Baunegiirdsvej 28, Gentofte. Ge. 3231 v.
- Civilingeniør Herbert Marcus, Kaple"ej 13, Virum, tlf.
848t 43. - Overa5S., cand. polit. Ejvind Sieverts, Dr. Abildgårds Alle 9. I, V. NO 1869 x. - Sagf.fuldm. B. Boesen. Arna·
liegade II, K.
.
Forretningsudvalg: Fonnand: Grosserer Gudmund Schllek.
Fabrikant Bjorn Maller. LRS. H. Mohring-Andersen. Direktør
Fr. Bl'reh.
Økonomiudvalg: Førmand: Fabrikant Bjørn Mo!Jcr. Direktor
Fr. Byrch.
Materieludvalg: Formand: Civilingeniør J. Norman-Hallscn.
Hærens V.!.benarsenal, AmagerbouJ. 8, S. - CivilinJ,leniør Helge
Ilocg Rasmussen, Sortedams Dossering 5, N. - Civilingeniør
Chr. H. Nørlyng, Drosselvej BO, F. - Stud. polyt. Erik Ahren·
kilde, Amngerbrogllde 73. AM 5977.
Kaproningsudvalg: Formand: Overbetjent Jorgen Krause,
Skjoldngervej 28, Gentofte. - Cand. jur. Poul Erik Jllkobscn,
Bikuben, Østerbrogade 23. ø. - Arkitekt E. Blønd, Mariendalsvej 32 b, F. - Civilingenior Lars B. Pelersen, Lovsprings·
vej 4 b. Chart.
Motions- og Langtursudvalg: Formand: SngfJuldm. Aage
Bang. lIelsin~borggade 23. I. ø. - SagfJuldrn. n. Boesen, Arnaliegade II. K. - Arkitekt N. O. N. Strigel, Brammingcj!ade
3, ø. - Læge J. Wielandl. Godlhilbshave 24, F, Gothåb 7001.
- Civilingeniør Herbert Marcus, Kaplevej 13. Virum. - Slud.
polyt. Ole Nors Hansen, Tbingegade 42. RY 2079y.
Arkivar: Overass" cand. polit. Ejv, Sieverts.
Inspektør: Kaptajn C. A. Sj elle, Njalsgade 75. Sundby 806.

ORIENTERING
Det store Initiativ
vil fra styrets side blive udfoldet I den nye sæson, og
medlemmerne bedes tage ved lære af dette og vise sig
Interesserede og optænd t ... med ildhu for nu al opn.\ de
store resultater.
Sagen er klar:
I) Det er ikke for tidligt at tænke pi fOfmen lil forlrets løb.
2) Der er altid dejligt i skoven selv på denne: arslid.
enten vmteren har meldt sin komme eller ej.
l) Visse andre klubber er i fuld gang med træning
hver søndag.
4) Sektiom:n vil s.\ vidt muligt økonomisk stotte virkelig interesserede begyndere med start i de store Job.
5) Sektionen er sa smlt kommet ud af den bølgedal.
som hele DSR længe har været i. Lad os nu kamm!:

at mode op pa Rudegård stadion, der hvrr sondilg na.'Sten
hele !ret rundt er startstedet for Ilolte Idrætsforenmgs
trænlllgslob.
Skulle du besind~ dig til al tage Rorienteringsulllformen~ fr~m, k.o.n du begynde med den korte bane. som
er meget nem og faktisk Ikke byder pl orienlerlngs·
problemer, men dedderet er en begynderbane, mens den
lange bane, selv for folk der kender Rude sko\', kan
være en god træning.
Styret har allerede flere J::ange benyttet sig af Holtes
gæstfrihed og kan på det bedsle anbefille arrangementerne, der eventuelt også kan have interesse for de løbere,
der ikke orker ill komme helt op i Gåsehuset til \'ore
egne træningsløb.
Husk det nu .- Hver sønd"B på Rudeg.ird sfudion
Modetid : mellem 9 og 11.
lAK.

op på loppen.

6) Sektionen laver sclven serie gode og instrukllve
træmngs- og instrukllonslob for sme medlemmer
for at styrke såvel orientermgskundskaberne, men
ogsl klublivet inden for sine rilmmer.
Der er diedes mange og vægtige grunde til at finde
lobetojet frem og møde op, og som det .!>es nedenfor,
er der i hvert raid forelobig lob hver sonda~ i Rude skov.

TRÆNINGS- og INSTRUKTIONSLøa
arrangeret af

D. S. R. 's ,ski- og orienteringsseklion

SØNDAG DEN 17. FEBRUAR
Sled: Gå"ehuset med lob i Ravnsholt, hvor
næstformanden og kilssereren vil stl for bilnen .

Termlnsnsten
er kun foreløbig, men ser i store træk sådan ud:
31 ,1 3: lbent lob på Sjæll.md, Ilolbæk Orientering!>klub.
"..
..
,lIolte IF.
7 '4: kval.
14 4:..
"i Skane, KJ.F.
18,4- 224: På!oke, kredsens kursus på Kopparhatten,
fortrinsvis for begyndere.
DOF's kursus på Tjornarp, FrostavalIen, fortrinsvis for rutinerede løbere.
284: KM -stafet.
5,5: København-Provin,>en, kval. lob på Sjæl1.1Od, Lyng·

by I.F.
12 . 5: Landsstafet på Fyn.
Hertil kommer i marts de sædvanhge trænmgsløb
arrangeret af kredsen, Om disse foreligger der endnu intet.
Den opmærksomme læser vil have bemærket, at sti·
finderlobet ikke figurerer pa terminslisten, hvilket skyldes,
at fristen for at soge om afholdelse af lob er sat frem,
hvad styret havde overset. Denne forglemmelse, som
kredsen godt kunne have gjort os opmærksom på, cia
den vidste, vi var stærkt interesseret i et løb, vil vi i
stedet prøve at råde bod på til efterlret.

SØNDAG DEN 24. FEBRUAR
Sted: Bagsværd rostadion, hvorfra formanden
vil have lagt en bane i Hareskoven.

SØNDAG DEN

j.

MARTS

Sted: Glsehuset og denne gang lob over i
Tokkekrlb hegn efter redilktorens forgodtbe ·
findende.

SØNDAG DEN 11, MARTS
Sted: Paradiskæret, Ilolte, hos Jesper liven,
der vil omdele dagens poster i Rude skov.
Ved de to lob frd GasehuseI regner vi mrd talstærkt besøg allerede om lordagen.
Nye medlemmer, der eventuelt ikke er kendt de
nævnte "teder, og evenlueIIe endnu Ikke indmeldte
folk, der er interesserede i at komme til at løbe,
bedes sætte sig i forbmdelse med "tyret, der \'11
være behjælpelig med alle oplysninger; - men vrnt
ikke for længe, det er her ved disse lob, du hat
ChatH.:en lor at lære grund reglerne i orienteringen,
'>åledes at du er rustet til de lbne lob i april og maj.

Holte kalder
Nu da termmslisten foreligger. er det pil tide dl begynde at komme pol benene, hVIS man ikke \kal være
stiv og øm i koderne mandag og tirsdag eher de store
løb i april.
I andre klubber har orientererne allerede trænet en hd
mimed, hvad du kan forvisse dig om ved næste søndag

DSR'. ski- og orienteringssektions styre
Poul Erik Jakobsen . formilnd. Bjcxistrupvej 59, Vanlose.
Erik Lund, n~st{ormand, Nojsomhedsvej 19'.0, tlf. TR 3129,'.
Torben G.td. kasserer, Kokkedal , tlf. Horsholm 297.
Mogens Ilauf, Hovmarksvej 32, Ch.ul., tlf, OR 8549.

1'-_. ,. . . ,. -. . . .

Ansvol[~h. for .DSR-: Aage Bang, Hclslngborggo1de 23 I tv .. O. Tdf. Ry 292.
Ansvush. lor .ORIENTERING-: Mogens Haut, Hovmarksvej 32, Charlottenlund.
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MARTS 1957

Klubbens inderkreds
samles søndag den 31. marts kl.

900

på forpladsen

for atter en gang at udlægge pontonerne
Kom præcis idet vi i år får lidt mere besvær end sædvanlig, fordi vi ikke mere kan smide flydekasserne ud
fra kajen. Dc kan -

eher Bøttgers og andre eksperters udsagn vi må lempe dem ned over slæbestedet.

ikke tåle dette længere, hvorfor

Det bliver en god dag
som sædvanlig fuld af forh1bn inger og forårshmnor, og sluttende med fælles frokost.

pA

GENSYN!

Vi kan røbe at . . .

STANDERHEJSNINGEN
foregår den 7. april kl. 11
MED HELE DET TRADITIONELLE PROGRAM

Vil du sJippe med at betale halvt kontingent i 1957?
Som et led

I

det almindelige prop,1gandafrem"lod i 1957, har man be"'uttet at udlo\'c h,,\\'

kontmgentrrihed Iii den, der i sæsonens lob skaffer flest nye medlemmer.
Der er derfor mulighed for samtlige medlemmer til herefter at konkurrere på dette Ielt. Jagt!.'n
går, om man så

ma

sige. ind pr. 1. april. og status vil blive gjort ved <;tander"trygningen.

Generalforsamlingen den 27. februar 1957

Så gik

Den arlige generalforsamling den 27. februar havde
samlet lait ca. 100 medlemmer. Man mmdes ikke I mange
ar al have oplevet en Sol usædvanlig g~neralforsamling i

vor formand, og ogsa redaktoren af klubbens medll!lnsblad foler trang lil at give udtryk for, hvad der rorer
sig I ham ved denne lejlighed. Foler det måskl! mere end
de fle"te, thi talrige er de gange, hvor tiden betænkeligt
har nærmet sig den forste I maneden uden at han har
faet tAget sig sammen til at slutte redaktionen, og sa
med en dårlig undskyldning har mlttet meddele G. S.,
at bladet alligevel ikke kom ud ul tiden_ Det er hver
gang blevet t.lget i Stiv arm, allerhoJest er el velfortjent
"IDIOT" blent mdkas~eret, for at den formastl!lige
kunne have lidt at leve pil under forbetedd!i.erne .lf det
næste nr.
Ilvor tit er det Ikke også sket, At et mere eller mindre
\'elment forsøg på gennem bladets spalter at storme
olympen eller tilintetgøre en formastel!g I eller uden for
ledcl~en, der havde nedkaldt ens vrede over sit syndige
ho\'ed, er blevet komment"ret af Schack med et, "skal vi
ikke lige ... M. hvilken vending der !>A altid blev reageret
meget vold!>omt over for. Undertrykkelse af pressefriheden, d,kt,lturmetoder og andre diskrete Illrab floj genncm luften. mcn det diplomatiske, der JO altid har været
,n af Scha,ks fremtrædende egenskaber, ~tjrcde Iwer
gang, og bagefler var man egen tlig ganske tilfreds med,
al den værste brod var t.t~et af angrebet.
Ingen ved hv,ad fremtidtn brlllger, og det er derfor
med "tærkt blandede foleiser at redaktoren skuer ind I
denne, samti dig mcd at han af hjcrlet ,igt'r:
TAK FOR GODT SAM,\RBEJ DE I

DSR. Der var end Ikke tillob til di!.kussion. Det hele blcv,
takket være dirigenten, hrs. Bernt IljcJle, afviklet på kun
55 minutter. Der hvilede i det hele taget en usædvanlig
!>Iemning over denne generalforsamling. Og ingen var j
t\'jvl om, at det var fordi vores formand gennem 18 ar
nedlagde sit hverv. Det var ligesom alle havde fattet
alvoren I denne begivenhed og derfor ikke fandt .miedning ul at snakke om andre ting. Forsamlingen lod flere
gange tydeligt sympatien for Schack og hans arbejde
komme III udtryk ved at rejse sig. Især var dette naturligvis tilfældet. da man erfarede, at der var indsendt
fo~lag om, at Schack blev udnævnt til a,.·resmedlem I
DSR.
Netop denne generalforsamlings afvikling, stilfærdigt
og hurtigt. uden nogen form for diskussion om mere
eller mindre perifere emner, var den smukkeste mlde, pa
hvilken medlemmerne kunne sige (arveJ til deres formand. Og den var mere, end mange ord kunne have
sagt det, udtryk for den dybe beundring og re .. pekt for
Schackl> arbejde, som alle medlemmer nærer.
Vi er klar over, at det er en meget vanskelig post,
Bjørn Muller har overt.aget. Og endnu vanskeligere er
det for ham at skulle efterfolge S~ha\,;k, som vi i al den
Ild, han har været formand, hol[ anset for simpelthen
uundværlig. Bjørn Mol ler sagde det saUlIlle i sine afskedsord til S,hack, og bad om fort-"at at mltte sege råd ho..
ham, nar problemerne i DSR blev ham for tunge. Måtte
alle medlemmerne I fremtiden sam les om Bjørn [\\oller
og hjælpe ham at bære det tunge ansvar, det er at være
formand i DSR og at efterfølge Schack.
Gentralforsamlin~ens dagsorden blev iøvrigt afviklet
helt efter en snor. Den af bestyrelsen indstillede nYI! bestyrelse blev valgt. Der var ellers ingen storre ændringer.
I sin afskedstale rettede Schack bl. a. en varm tak til
Sjelle for mangearigt godt samarbejde til klubbens gavn.
Bang fik tildelt papirkniven for sit energiske arbejde
som ro,hef med mere, og Norman-Ilan!i.en fik DSR's
ærestegn for sit langvarige fortjenstfulde arb~jde i klubben. E.ndelig fik J'\ogens Haut SeJrsma .. ten for sine smukke kaproningsresultater.
Aftenen sluttede med at den afgaede formand trakterede alle med pol "er og ol. hvorunder P. Ro;el bragte
Schack endnu en varm tak.
j. ttl.

BÆR K1.UBBENS EMBLEMI
Det ser pænt ud pIl et jakkeopslag - og det
hjælper med til at sprede kendskabet til klubben.
Propagandaudvalget .

Planer for sæsonen
har vi ikke mange af. Det hele vil sands)' nligvis blive
.. karet over den sædvanlige læst. Vi har nu efterhånden
(.let en fast samling af arrangementer, bolde inden- og
udendors, der dterhanden har "æret gentAget sI manJ!e
gange, ,lt de efterhånden er blevet en institution. ,\\edens
"ndre grubler over, hvad der er I vejen i DSR og drofter
dette mdcn- og udenfor bladets spalter. er det derfor
vor agt at kore disse arrangementer af, idet vi håber på,
.tt nogen så vil gote stud ier i marken til brug for debatterne. Forst og fremmest vil onsdaRsmalcherne blive fort..at, med så godt et program som muligt. Endvidere k.ln
Jet robes, at nogle af aktorerne Era sid!>te år har truet
med at forsog:e "Ig også i denne sæson. Der er dog sna
rere håb om, at de ikke flr fort dette ud i Ii"et
l'dendør.. kommer de kendte og skattede arrangementer:
kanaltur, Skodsborgtur og omelettur til efteråret. Om
der I Ar bliver fælleslangtur ved vi endnu Ikke.
Som sagt: Ocr bli\'er forsagt at danne en ramme omkring klublivet. Så må vi bare håbe. at nogen vil udfylde den.

Kollegierne og Regensen

Delle blad

og alle de ~tcder, hvor studenterne eilefS bor, "kal have
en DSR-rcpræseotation i form af kontaktmænd eller
tlllldsmænd, hV.ld man nu vil kalde dem, som på de
pagældendc steder kan varetage klubbens intucsscr.
Det bliver ikke et hverv, som kræver store ofre, idet
Illan godt kan være klubbens repræsentant et sådant
Med, uden at skulle indtræde i propaganda udvalget, dersom man ikke on~ker det. - Ilovcdsagen er, at klubben
rundt omkring i studenterverdenen har så mange kontaktpunkter som muligt, som kan formidle de impulser,
Som udgår fra propagandaudvalget.
Men onsker repræsentanterne at indtræde i udvalget,
er dt' naturligvis mere {'nd velkomnel
løvrigt savner udvalget medlemmer, repræsenterende

lider i høj grad af mangel på al..wt'1t billedstof, noget
som ville gort' det i høj grad mere indbydende og læseværdigt. men fra bestyrelsens side er der S.lt afgjort bom
for den slags ekstravagancer. Varmeanlæg, kaproningsbudget og andre altoverskyggende poster trænger sig på,
og udt'(ukker fon blot såre beskeden bevilling til klicheer.
Derfor s tirrer redaktøren hver maned trist pol det lidet
trosterige resultat af sine anst.rengelser, og tillader sig
herved, midt i en tid, hvor befolkningen pumpes for
penge til mange udmærkede formål, den formastelighed
at .sporge, om der endnu er et medlem tilbage, der er i
besiddelse af så megen likvid kapital (eller af en så god
kassekredit), at han gider ofre et mindre bel ob pa dette
i sig selv udmærkede Eormål, og derved bidrage til at
udvide interessen for klubben og dens dagligliv.

de mere humanistiske fag.
Arbejdet bliver sMedes tilrettelagt, at det kun k ræver
et minimum df tid, og for de medlemmers vedkommt'n de,
som kun ønsker .'It virke som kontaktmænd uden sæde
i udvalf:et, \.jJ tiden, der medgår, være lig nul.
Dc, som på den cne eller anden måde vil tage et nap
med (stort ellt'r lille) i det propagandamæssige arbejde,
bedes henvende sig til udva lget.. formand: 11. r>l. Moller,
Kildegård.,;vej 14 A, ( (ellerup.

Roernes håndbold-mesterskaber 1957
foreg.1.r i Otto J'-lonsted hallen. Nørre alle 51,

Søndag den 24. marts 1957
lndlt'dende kampe fra kl. 12.
finaler fra kl. 1930.
Også DSKs håndboldafdeling er

ilden denne dag.

Ca ud og kig på det.

Idrætsmærkeprøver I gymnastik
afholde.,; i Statens gymnastikinstitut. Nørre alle:
Mand.lg den 25. Illarts og lorsdag den 28. marts.
Begge dagt' kl. 19.

Gymnastikken ophører
med udgangen df mart...

Medlemskontingentet
Pil opfordring skal vi oplyse, at kontingentet for aktive
medlemmer i DSR er kr. 9 pr. md. Efter fem års aktivt
mcdlemsskab nedsættes kontingentet til kr. 7 pr. måned.
Ved rettidig indbetaling i arets første ti mlnedt'r er
månederne november og december kontinj!entfric. Passive medlemmer betaler kr. 20 årligt.

BestyrelseslIsten
Bestyrelse: Formilnd. l'iunofabrikllnt Rjoro Maller, Bred·
gadc .ti. ~. K. C. lOil2. - !'\æstformand og kasserer: LandsrctssagflJrer H. Mnhring-Andersell, C. L.lbsCI\.S\·cj 19. Centofte.
GE 3253. - Sckrct,~r: Direktor Fr. I~yrch, II. C. Andersens
Boulevard 38, st. th. V. ilE ii35. - MntcrielforvlIlter: Civilingeniør J. Norman-Hansen. Hærens Vllbcnnnenlll. Amager
Boulcvurd 8. S. AS 1141, lok. 18. - Landsrctssll~forer Burge
Boes!!n. Kronprinsessegade JO. - H. ,\\, Moller. Ktldcgilrdsvej
14 A. Ilellerup_ . Overnss.. eund. polit. Ejl'ind $ieHlrIs. Dr.
Abild/.!ards Alle 1). F. 1'\0 1869 '(o - Arkitekt N. O. N. Strigel.
Rmmmingcgndc 3. O. - Civiloverbetjent J. Krause. SkjoldlIJ1er\'ej 28. Gentofte. GE 4iM. - SUIIUuldm. Ailj;!e BlIllg.
I-I elsingborj;!glldc 2.1. I. O. RY 292.
Forretningsudvalg: Form,tnd: Pinnofabrikllnt Bjom Muller.
LRS. MOhring·Andcrscn. Direklor fr. Byrch.

Kaproningsterminer 1957
Bagsl'ærd:
15. og 16. juni: Kobenhavnsmeslerskaberne.
20. og 21. juli: Den internationale Københavns·regatta.
S. september' Efte rårskaproningen.

Materidud\'alg: FQrmand: CiviJingcnior J . Norman-Hansen,
Hæren!! Vdbcnursennl. '\lIlllJ!CT Boulevard 8. S. - Civilingenior
ehT. 1-1. '\Iorlyng. Drossel\'ej 80, F. - Stud. polyt. Erik Ahrenkilde. AIllIIgerbroll3de .3. A'" jfJi7.
Kup roningsudvuJg: Formand: Ch'iloverbetjcnt J. Krause,
Skjold:lllervej 28. GCl1toite. tiE .t76j. - Arkitekt E. Blond.
,\\ariendalsvej 32 li. F. FA 2i3.'_ - Stud. polyt. Flemming:
Sorcllscn. VolmeT Kjers AIIl: 26. Kastrup.
Motions- oa' langtursud\'uJg: Formand: S:1!!f.(uldm. Ange
Bang, t1eJsingoorggudc 23. L Cl. RY 292. - LRS. Bor.!!c BoeselI.
KrOl1prinscsscgadc ]0. - Arkitekt N. O. N. Strlgel. BramIllingegndc 3, ø.
j'ropagandl1udvalg: ]'ormand: li. M. ,\Iuller. Kildcgardsvej
14 A. Hellerup.

Arkhar: O\'erllss .. cand. polit. Ejvind Sieverts, Dr. Abildgilrds Alle 9. F. ~O 1869)C.

Erik Kierøgaard

Inspektor: K:lptajn C. A. SjeJte, Nj:tlsgade 75. SU 806.

livjægergade 23 - Øbro 5152

Kontoret åbner den 15_ marts - -

~

OR][ENTER][NG
KLUBLØB

Søndag den 17. marIs kl.

1000

(ca.).

Dette er d.:t sidste i sektionens række af Iræningslob før sæsonen begynder rigtigt, og det bliver
sikkert ikke det dårligste, men kom sdv og døm.
Jesper bliver me,>tcr for dagens bane i Rude skov.
og vi moder talstærkt op i Paradi'ik~rct for at nyde
b.melæggerens arbejde.

Dette er sidste ellance for at El rorl benene inden
de åbne lob; del bliver noget i retning af en sidste
afpudsning af formen for de store konkurrencer,
hvorfor alle sektIonens aktive lobere. d.vd ældre
",om YIl!;fC, moder op.

Mødested. Paradiskæret, I lolte.
Tid' Søndag den 17. marts.
Banelægger: Jesper 1I n!n.

Ændring til terminiIIIten
Grundet indtrufne omstændigheder (?) vil kredsmatchen den 5. maj blive afholdt i Svuige i stedet for
pli Sjælland. I den anledmng bliver dette løb kun kvali·
ficerende i A.klassen, m ens Ilolbæks lob den 31. mart>;
bliver kvalificerende I 13- og C-klasserne.
Termin!ohlotcn ser nu således ud for forårets Inb:

24/3: åbent løb på SjælJand, Næstved rok lub.
31 'J: kval. løb for O· og C·klasser p1 Sjælland, 11 01·

Pokallob. Begrebe t elitefolk er lid t svævende. men da
dN i.'r tvivlsomt, at hele landsholdet tager på kursus,
bliver der \Ikkert chance for deltagelse af A·lobere 0i:
habile B-Iobcle,
Allerede nu kan næsten tOO % loikkert .. iges, at sektionen sl.:nder deltagere III begge kursus.

Tordenskjolds soldater
Sondagene den 17. og 2·t februar og den 3. marts af·
holdtes sektionens tte forilote klublob i henholdsvis Ramshalt. Ilareskoven og Tokkekob hegn. Alle tre gangc var
vi begunstiget af vejret, der hver g.lng spenderede en omgang lool'ikin pA deltagerne.
Fremmødet Id i betragtmng af de gunstige bellngelser,
der var til stede, på det jævne med knap en halv snes
deltagere pr. gang, alle kendinge fra efterlret. Det kniber
stadig lor roklubbens nye medlemmer at finde "eJ til
iIoektionen. l det sidste h.. lve år h .. r den storste illgang
været af folk uden for klubben, der har meldt sig Ind
som pa!oloive medlemmer i DSR for at være med til sek·
tionens lob.
I ler på det .,idlote har \'i h.lft fornoJel .. en .:!.t se den
kendte langtur'ifo.::hef. fo rma nden for mOllons· og lang·
tursudvalget, Aage Bang som deltager L sektionens træning'ilob, hvor han har haft en fin debut. Bang kan dog
næppe henregnes under den store skare af klubbens unge
med lcmmt'r. 'iom vi fo rgæves prøver at lokke med I vor
kred ...
JloItc indbyder til

bæk O.klub.

i 4 : BOM.lobet, kval. løb,
14 4:
28 -I:
5i5:

125:

nedenfor
kvaj. loh i Sverige, K. I. F.
Kj\-l-stafet.
Kred!omatch I SveriJ,:e, kval. for A-klalosen, L I F
Landlostafet på Fyn.

BOM·LØBET 1957

M'

Der er endnu ikke ved red. afslut ning indløbet indtilløbene den 24,3 og 31 ,J, hvorfor interesserede
mil soge nærmere oplysning hos styret. Anmeldelse er
loom sædvanliJ,: senest 8 dage fo r lobet.
bydel~e

Kursus I påsken
Ligesom sidste år afholdes som tidligere næ"nt orien
teringskursus i Svcri~e, så dette er kun en lille påmindel!oe.
På Kopparhatten, Soderåsen, afholder kred'ien kursus
fOrlrms\·j5. for begyndere, og det står abent for såvel
de helt nye og urutinerede ..om fo r de lidt mere ovedl'.
Iler er not:;et at lære for aHe, og det er en af de billigste
måder at holde fene på, f.lktisk billigere end at ho
hjemme. Dc eneste betingelser for at komme med er
forslog fremmest, at man ytr er ønske om dN. dernæst
at man vber sin interesse for o ri enteringen blde for o~
særlig efter kursus, og sidst, men ikke mindst, "t plad
serne ikke er overtegnede.
Forbundet arrangerer træning:.ku rsu" for e!iteEolk nord
for Fro!otavallen p.i Goransborg, kendt fra l'huåret'i

i .· Isserbo Pl.lntdgt', sondag den 7. april.

Lobi.'t cr kvalifi,erende for alle klasser.
R.lIleI..t!ngdcr:

IlA : ,a. 123 km

DA:

'::.1.

8,3 km

IIB:
10,6
DB, .. 7.3 ..
Ile,
7.•
JUN, .. 8.3
YOIl,
8.6
ÆOB, .. 6.8
Kort : I :-10.000 udleveres lor start (uopk !.).
S,1tll/lllgsstccl og omklædning' Sandkroen k!. 9.10.
F"r"t..: !otart k!. 10.00.
Tr,lIlsporf: Tog fra København II. kJ. 7.30,
,luk. liaIte kl. 8.01.
Bus fr" Ilahe st.ltion 8.15 prc. Pris: kr. 9,1.10_
Sf.1tf,l!g,!t kr. 4,50 md. kort.
StartJiste o):; in:.truktlOn ved omklædning.
I!nmcldelse. III kontoret eller !otyret senest mandag
den I. april kl. 12.00.

DSR's ski· og orlenterlng ..ektlons styre
Poul Erik J~kobsl!n, form.and, Bjødstrupvej 59, V.anlose.
Erik Lund, n;r5tformand. NOJsomhedsvej 19~, 0, lif. TR ll29v.
Torben Gad, kas~erer, Kokkedal. tlf. Hørsholm 297.
MogenJ Jlauf, Ilo\'m,uKsvej l2, Charl., tlf. OR 85<19.

Ansvarsh. for .DSR-: Ailge Bang, Hdsingborgg .. de 2J 1 tv .. ø. Tel!. Ry 292.
An<ovarsh. lor .ORIENTERING·: Mogens f-laut, llovmarksvei l2, Charlottrnlund.

,..
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VI

af sæsonen

1957, den

halvfem3indstyvende i rækken, foregar med den traditionelle

STANDERHEJSNING
søndag den 7. april kl. 11 pr.
som sædvanlig under medvirken af sfudentersitngerne.
ll.lgefter er der fælle .. frokost i lokalerne på I sal, og

\'j .. kai

i denne forbmdelse gare opmærksom

pl.

at de , der ikke on 3 ker selv at medbringe maJ. kan bestille frokost på RY 48, senest fredJg den 54.
"1

~a.

13 vil der blive afholdt auktion i salen over glemt rOlcj, og der \'11 aUer

I

Ir \'ærc rig lejlighed

til at Sikre sig adskilliJ,'1 godt .. kluns" til billige penge.

Søndag den 28. april kl. 9 er der

OUTSIDE INFORMATION
Idet vi påregner, at der pil detle tidspunkt er el1 del færdigroede kamner og evt. .1I1dre. der ~erne
under fælles og hyggelige former vil deltage i en tur ned gennem havnen og tage lokoilneterne lidt
nærmere

I

øjesyn, herunder ikke mindst kaproning ... basen i Sydhavnen.

FrokoSI medbringes og indtages el sted undervejs. I ljcmkmmt klo ..:a. 14.

Tips til kaninen
Dersom Du i dette forår har truHet den afgørende
beslutnInC at indmelde Dig i OSR, så vil Du, når om
kort tid klubben kommer igang. modtage et kort, der
beder Dig .. mode' til instruktion for begyndere", som det
så smukt hedder. Der vil på kortet være angivet, at Du
skal mode i klubben på et eller andet ukristeligt tidligt
tidspunkt al døgnet, og nar Du et par dage senere ankommer til klubhuset en årle morgenstund, sur og irriteret over at v;rre roget ud af fjerene! så tidligt. hvilket
Du imidlertid har følt Dig forpligtet til. idet der på fornævnte kort var anført, hvilke neuroser, milieuskader
m. m. m. Du vil udsætte resten af holdet for ved bare at
udeblivt' en enkelt gang, så vil Du blive modtaget af en
modbydelig veloplagt og morgenduelig herre, der præsentt'rer sig som Din instruktor, og som kort efter, når
Du er omklædt, anbringer Dig I et surt og utiltalende
rum, der kaldes robassinet. Her vil han i de kommende
dage, medens morgensolen tjtter lokkende ind gennem
de stovede ruder, gore sit yderste for at banke roningens
grundbegreber Ind i hovedet på Dig, og en lille tid efter
oprinder så det store øjeblik, hvor holdet for første gang
.. g.h på vandet", som det hedder i fagsproget. Jeg vil
her undlade at opremse de ubehageligheder i form af
blærefyldte håndflader, dyngvåde trøjer, knækkede åregange og i det hele taget ah det triste, der st.ar i forbindelse med denne Din første sejlads på de stormfyldtt'
havt', thi $l er jt'g ban~e for, at jt'g har skræmt Dig bort
på forhlnd; men en skonnt' dag er alle disse prøvelser
overstået, og en bos rochef tager plads på agtertoften.
Han undersøger stil og takt hos mandskabet og stiller
nærgående og indvik1ede sporgsm110m færdselsregler
til sos m. m. og ladn tilsidst med et grynt holrJrt forstå,
at det her er langtfra tilfrt'dsstillende, men under de
forhåndenværende omstændigheder, med det matenale,
der her er givet den anne instruktor at arbt'jde med,
blivn det næppe bedre, og kAninerne har herefter "ret
til at benytte klubbens inriggede materiel", som han hojtideligt udtrykker sig.
Du er nu frigivt't, som det lu'ddt'r i fagsproget. Du
skal ud at gøre Dme egne erfaringer. Du skal mode
klubbt'ns mangeartede, brogede befolkning om man så
må sige: pl lige fod, og det er forskellige kategorier, der
her vil passere revue. Ret hurtigt, når Du går dernede,
vil Du blive tiltalt af ton enlig herre, der henvender sig
med følgende. let nasale bemærh.ning: "Må jeg ulejlige
med en sgoler?" Du vil sikkert i øjeblikket være noget
desorienteret, men ret hurtigt finde ud af, al manden vil
havt' Dig til at slæbe i den ene ende a,( et solof"rtoJ, SOlD
han efter sin stolte færd, alene over de blanke vande,
skal have bragt fra pontonen op I bådehallen. Endvidere
vil Du på vindstille dage, hvor solen bager fra zenith
og temperaturen stærkt nærmer sig 30 o i skyggen, mode
en talrig skare af yngre og ældre nivåsheiker og klorofylbasser, der optræder som gevaldige sportsmænd pl drabcHge togter DSR- ~Sandoen retur, som regel i klubbens
nyeste og bedste både. Pl kanetojef skal storfolk kendes.
Det er de slkaldte motionsroere.
Du vil også af og til støde på klubbens deep water men.
En af de- gamle langtursrotter, der poS solvarme dageskuer
drømmende ud mod molt'fne-. e-Iler hans øje gnlstrer stygt
mod uroUgt vejr, alt imedens han fylder Dig med berelninger om indløbet til Smogen, pigerne på Sorlandet eller
andre sære ting fra fjerne- himmelstrøg. Noget Du som
reglen kun forstår halvdelen af. Nyd ham mt'dens han
er der, en enlig svale i knallertens "rhundrede.

Af og hl vil der i klubben opdukke en skare hOJrostede
unge menne.!.ker, der ler og r.iher op og snakker om at
trække bane, sl og så mange tag i minuttet , blden ville
ikke gå o. s. v. Det viser sig ved nærmere eftersyn at være
klubbens kaproere. Folkene, der ligger i træning og som
tager ud til stævner og regatta~r om sondagen og kommer hjem mandag og forklarer os andre, hvorfor de alligevel ikke sejrede.
Sådan er de, klubbens inddnere. Nu er Du forberedt,
men ved nærmere kendskab vil Du m.1ske Emde dem
meget hyggelige og eftt'rhimden blive optaget l fællesskabet, så Du selv tilsidst er en af dem_

Det halve kontingent
Det blev i s idste nummer bebudet, at klubben beløn
ner den, som i lobet af sæsonen - d. v. s. fra standeren
sættes den 7. apri!. til den atter hales ned. når VI olr
ud~angen af oktober - f.ir flest nye medlemmer til 011
melde sig ind i klubben, med eftergivelse af halvdelen
af det kontingent, vedkommende ligger på.
f\lan sikrer sig deltagel.!.e I konkurrencen ved at sætte
';It n.wn bag på det pågældende nye medlems indmeldelsesblanket.

A lligevel t ...lle.langt ur
De succesrige fælleslangture skulle ahsol Ikke standse
med 1956, idet II. 1'1. Moller har stillet sig til rådighed
og laver en tur den forste uge af juli.
Om det bliver i Sveriges skærglrd eller langs de danske
kyster vides endnu ikke; - men godt, det bliver det.
Alle er velkomne. - Men disse ture laves med særlig
henblik pol de medlemmer, som ikke tidligere har været
pl langtur.
Interesser~de bedes henvende sig på kontoret.

~
ftJedddu:
Styrmandsinslrukhonen
begynder den Il. april kJ. 17 og foregar herefter hver
torsdag k!. 17.

Sculler; nstru kIl one n
påbegyndes forst I slutningen af maj.
Langfursslyrm.1ndskursus
vil ikke blive afholdt i indeværende forlr, idet vi finder.
at deltagelsen pi sidste års kursus, der som bekendt blev
afholdt i marts, var så ringe, at den ikke inspirerer til
gentagelse. Vi vil derfor se tiden an, og hlber på at
interessen for langtursroning stimweres i løbet aI sæsonen, ikke mindSI gennem den andet steds nævnte fælles·
langtur, således at vi muligt til efterlret kan a(holde et
velbesøgt kursus.

KAPR.ONiNGEN
De trænende kaproere har allerede været på vandet.
Lørdag den 19. marts i et lidt køli~t, men ellers strålende
forOlrSVejr, stævnede "Ormen w ud I havnen, sat ud fra
Kvik's ponton og bemandet med de mest ener~iske af
vore ihærdigt trænende konkurrenceraere og med en
- godt indpakket - Ilenry Larsen som streng ror..,mand.
I den følgende time masede de omkring del!. (lvre I
Skudehavnen og dels inde i Kalkbrænderihavnen, idet en
temmelig kraftig sydvestenvind forhindrede dem i at tage
turen nordpå mod I-Iellerupbugten. Vi andre misundelige
stod lidt kuldegysende inde pa land og fulgte deres præstationer med kritiske blikke, men det var i det store og
hele meget opmuntrende at iagttage dem. Den skrappe
gymnastik hver tirsdag og torsdag samt b.lssinroningen
tre gange om ugen har tilsyneladende allerede nu bragt
dem i en antagelig form. Deres bevægelser afslorede en
langt større smidighed og beherskelse af musklerne, end
de tidligere har kunnet fremvise. Allerede efter et par
tag var der det rette "smeld" over tagene, og de fandt
meget hurtigt sammen i den rigtige, effektive og afslappede rytme, der Ur båden til at glide hurtigt og langt
mellem tagene.
Jol Ilenry skal nok få noget ud af de flittige og
energiske roere, der er fast besluttet p.i at få noget ud af
det ved sommerens regattaer, Men de er desværre alt
for U.
Efter roturen og badstuebadet holdt kaproningsudval·
get og træner samt roerne over en kop .. Nesk.1He~ et
lille mode, hvor man droftede sommerens muligheder,
og man blev da også enige om, .1t der var en del at
"bygge på", j\len der forestlr jo ogs.l mangl' opgaver,
og enkelte af de energiske kunne ikke love den fulde
træni.ngsindsats for diverse eksaminer var overstået altsl engang hen i slutningen af maj. For dem bliver
konkurrence på banerne derfor forst aktuel ved de senere
kaproninger - og især er det hensigten .1t arbejde mllbevidst hen imod sensommerens og efterårets regattaer i
ind- og udland. Derfor kan de medlemmer, der muligvis
går og leger med en tanke om at slutte sig til kaproernes
lilJe udsøgte sk.1re, endnu nå at komme med ikonkur·
reneen om at være pl de hold, der skal repræsentere
klubbens farver til den tid. Vi savner f. eks. svært nogen
af de lovende roere fra sidste efterars træning, især vil
vi meget gerne hore, om ikke Horbo, Borre Jørgensen
og Olander, Stig og nere af de andre, der begyndte 51
godt sidst pl sommeren, vil komme ud tilos og .. holde
formen ved lige". Der er netop en tre, fire pladser pl
forskellige bldehold, som vilJe passe de herrer. Lad os
hore fra jer I
Og s1 er der alle de mange yngre, som vi endnu ikke
har set eilef talt med, som måske netop er dem, som vi
gerne vil have til at sidde ved årerne, når vi til efteråret
skal afholde dvel universitetsmatchen med Arhus. Polyteknikermatchen med Kbh.s universitet og for øvrigt også Kobenhavnskredsens efterårskaproning - for slet

Ikke at tale om kvikmatcherne om "Spejlet" og "Bolcheglasset". Begge disse trofæer trænger til aller at befinde
sig i D, S. R.s varetægt. Og det er slet ikke for tidligt
at begynde pa træningen straks ved sæsonens begyndelse.
Alts.i - enhver interesseret er velkommen i klubben
for at overvåge eller - hdst - deltage i træningen, hver
tirsdag, torsdag og lordag snarligen ogsl på sondag..lobeture.
Tirsdag og torsdag er vi i klubben ved 18,20--30 tiden
og om lordagen foregår det kl. ca. 15,00. Henvendelse
sker til I Ienry Larsen (ham kan man ikke tage fejl af
- det er ham, der leder det hele) eller til kapronings·
udvalg.,medlemmerne, (dersom de er til stede).
I.)1 .. ~e sidste kan kendes på, at de er fuldt påklædte,
gerne I tykke vinterfrakker, og at de går rundt og kritiserer alt og alle - dog træneren undtagen (kritikken af
ham tor de ikke fremkomme offentligt med). De træ·
nende roere fortæller desuden gerne om, hvor vidunder·
ligt det er at "arbejde med sin k.onditionsopbvgning~,
dygtigj,lore sig i roteknikken og "opbygge sin lungekap.1,itet"
Roning - især kaproning -- er en "mandfolkesport" ,
- men vi kan dog godt bruge medlemmer, der endnu
ikke selv foler sig som mandfolk.
Kom frit frem. llenl'Y vil i løbet af nul komm.1 fem
skabe jer om til pragtfulde supermænd. Og så kan I til·
med lære at ro ordentligt, Og det betyder simpelthen,
at man får dobbelt s.i meget ud af timerne i båden, at
man kan sin teknik.
i\ltså vel mødt. Vi drager til sydhavnsbasen så snMt
vejret bliver helt konstant sommerligt (beregnet efter en
normal. dansk sommer), og her skal hele huset laves i
orden, så vi kan få rene og hyggelige forhold. Det bliver
dejlige dage, nh vi skal ta' fat derude.
Jok.
Kaproningsterminer uden for Bagsværd:
9;'6: Lybæk.
23,6: Odense og Guldborgsund.
30/6: Viborg,
77: Soro,
13-14/7: Brabrand.
15,8: DM Soro.
J,S: NM (herunder nord, studentermesten.kaber)
I lorten
25;8: Maribo.

HVORFOR IKKE -

invitere dine kammerater med ned
vise dem, hvad vi har at byde på!

klubben og

ORIENTERING
Sneppejagt
den 7. april har forarsagec. at J-Iolte og K l f har byttet
løbsdage. så ledes at K IF har lob i Sverige de n 7, apnl.
og !-Io[le afholder BOM·LOBET i Asserbo den 14, april.

Kobenhal'ns Idræts-Forening
afholder

FORARSLØBET 1957

Fire energiske medlemmer
svigtede ikke J esper ti! sektionens sidste lob den 17.
marts. Desværre miS lede resten lysten ved at se pa det
skiftevis regnende, s neende og haglende vejrlig, som
dagen fremviste.
Dagens overraskelser bestod i, at en del af kortet ,'ar
klippet væk, og at en af posterne var næsten forsvundet,
så kun det lille monste rkort var tilbage. Vaigt var dagens
mand og vandt den ca. 7 km la nge hane på godt 2 1 ~ tune
foran Rode, mens Bardram og Kell mith,' bide i det sure
æble og opgive.
Bagefter hyggede man sig over en kop varm te, inden
man, efter at have sagt t.lk for i dag, beg.lV sig hjem i
det sure vejr.

Midt I sæsonen
Arets to første abne løb har allerede værd, og inden
vi får set os om, er den alt for korte sæson slut. De rfor
mol VI med nu, hvis vi skal vise klubbens farver i skoven.
Første lob var den 24. marts i skovene mellem Slagelse
og Soro, hvor Næstved Roklub var arrangør af kredsmatchen mellem Fy n, Sjælland og Lolland·Falste.r. Trods
solskin var det koligt på grund af den bidende blæst,
der grænsede til lidt mere end stiv kuling; men i skoven
\',U der dog læ de fleste steder.
Lobet udmærkede sig iovrigt vcd ikke at være et vejlob, hvad der snart er en sjældenhed ved lob i de sjællandske skove, til gengæld var det som årets foroStI.' lob
lidt for langt med lor mange poster. DSR VM for forste
gang efter adskillige år repræsenteret i Dame-B, idet
Hanne Voigt stMtede i fin stil, endda så fint, al det
resulterede i en førsteplads - maske var det en ide at
agitere for nogle flere kvindelige medlemmer i sektionen
ti l at trække nogle sejre hjem.
Ejnar Voigt fik til gengæld en usædvanlig lang tur
ud af det, Kell Christiansen klarede sig pænt i l-tC, og
red. bommede det sædvanlige antal poster til ikke at
blive placer et.
De sidste nyheder fra Holbæks lob ved Jyderup ma
vente til næste nummer af bladet.

Sondag den 7. april.
Kvalificerende lob

Sverig~.

I

Banel;tmgder:

7,3 km
1l,5 km
ÆOB
7.6
10.2
JUN
DA
7.6
7.3
yoa
10.2
DB&C 5.6
Samlingssted. Guvarp ca. S km ~yd for Perstorp
kL 10,30 (ved landevejen Rostanga-Perstorp).
Modested: I favnepladsen i Landskrona kl. 9,15.
(Afgang Tuborg havn kJ. 8,00, benyt rundskuehefter).
Startafgif, ind. kort; kr. 12,00 ind. transport fra
Landskrona.
Kr. 4,00 med egen transport.
Anmeldelse senest d. 1.4.57 til styret eller kontoret.

ilA
II B
IIC

.

Vi gentager i revideret udgave

Hol/es

BOM-LØB
i Asserbo Plantage, sondag den 14. april.

Kvalificerende lob.

...

B.1Ilelængder:

H A,
H B,

Il e,
YOB,

..

12,3 km
10.6
7.4

8.6

.

DA, ca.
DB,
JUN,
ÆOB,

8,3 km
7,3 ..
8.3 ..
6.8

Kort: l :40.000 udleveres for start.
Samlingssted og omklædning: Sandkroen kl. 9,30,
fo rstI.' start kl. 1O,0o.
Tr,1nsport: Tog fra København H. kl. 7.30.
ank. Holte kJ. 8.01.
Bus fra Holte station S.l5 pr.:. Pris: kr. 9,00.

Start afgift : kr. 4,50 in el. kort.

Kompasløbet
Store Bededag den 17. maj, hvor skoven star nyudsprunget, frisk og gron, afholdes kompaslobet. Turen er
nu atter kommet til sektionen som arrangorer, efter at
vi et par gange har sprung~t over, Denne gang mener vi
at magte arrangementet, hvorfor vi har påtaget os det.
Løbet bliver afholdt i skovene ved H valsø. De forstI.'
forunde rsøgelser om startsted og lign. er påbegyndt, det
gode vejr er bestilt til dagen, og vi beder alle reservere
fredagen den 17, maj SI. Bededag, så vi kan yde vort
bedste mod de andre roklubber.

Startliste og instruktion ved omklædning.
Anmeldelse til kontoret eller styret senest den
S. april.

DSR's skl- og orienteringssektions styre
Poul Erik Ja.kobsen, formand, Bjodstrupvej 59, Vanlose.
Erik Lund, næstformand, Nojsomhedsvcj 19 s, 0, tlf. TR 3129 v,
Torben Gad, kasserer, Kokkedal, tlf. IIorsholm 297.
Mogens I-Iauf, Hovmarksvej 32, Char!., tiL OR 8549.

Ansvarsh. for .DSR"; Aage Bang, Helsingborggade 23 1 tv., ø. TelE. Ry 292.
Ansvarsh. lor .ORIENTERING·: Mogens Haul. Hovmarksvej 32, Charlottenlund.

-
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ROKLUB
NUMMER 5

Lørdag den 11. maj kl. 20 prc. i klubhuset
opføres:

REVY
ved en kreds af medlemmer
Fri entre
AFTENEN SLUTTER MED DANS

(sous les ponls de Copcnhague)

søndag den 19. maj kl. 10
T ag med på årets populæreste tur og oplev
det gamle København fra søsiden
Fælles frokost på verandaen

-

der arbejde • • •.

i 0jebUkket på hojtryk. Tekstforfattere udkaster ideer,

der som oftest bliver modt med et sonduknusende "Skol'
det være morsomt ... ". hvorefter de grldkvollte trzkku
sig tilb<1ge for endnu en gang at vrIde deres i forvejen
ikke videre opfindsomme hjerner.
Primadonnaen er allerede ved at El nykker og mumler
småfornærmet i krogene, at det her står s'gu ikke til

Frokosten afviklC'des under de vante hyggelige former, og da madC'n var fordøjet startede klunsauktionen.
AuktionariUS var i fin form og Iru Fjeldbo havde gjort
et godt forarbejde med vask og stygning. si resultatet
var den ikke ringe sum ;af 200 kr. i klubk;assen.
Stemningen var helC' dagen fin, og man havde svært
(enkelte meget svært) \'C'd at linde hver til s it.

hans format.

Forarbejdet med pontonerne

Instruktoren fråder - og udviste forgangen aften et
anfald af veritabel nervekrampe, da en statist meldte
afbud.
Pianisten hamrer indædt på klubbens opretstående, der
iøvrigt er i skøn harmoni med forestillingen , idd det også
stlr temmelig lavt.
Kort sagt, der er Mrver pål
Kære rokammeraterl
Kunstens vej er trang. og vor projekterede forestilling
vil aldrig finde nåde for en akademisk roers, endsige en
kritikers barske bl ik, men vi gor, hvad vi kan, ud fra
erkendelsen af, at de, der kan bedre, de gider ikke.
Vi soger at skabe lidt gogl, lidt fest i gaden, og skulle
det lykkes os den 11. at tvinge et par anstrengte smil
frem hist og her, så. er vi glade; thi så er det fuldbragt.
På gensyn. når tæppet går op!
De implicerede.

blev gjort den 31. om formiddagen. Luften var klam og
tåget, men krydredes en del. da Bang fik en flydekasse
ned over tæerne. Herudover s kete intet oplivende, og
kl. 11JO tvættede vi monje. blæretang m. m. al os i bad·
stuen, og slultede af som sædvanlig med klemmerne og
en enkelt håndskænket i slyngelstuen.
g <.

Du har uden tvivl
passeret Rialtobroen, slentret på Champs ElysC'es, nydt
solen vC'd Locarno, set Neapel (uden at do), sejlet i vrim·
len på. OudC' i\1aas, vandret langs The Embankmrnt.
Du kender det helC' ... Omtrent.
For - har Du gjort landgang på. Gammel Strand?
Set HC'C'rings gule gJ.rd, garneret med lysegrønne bøge
og blå forårshimmel? Banet Dig vej gennem mylderet
af småbåde ved Bornehusbroen? Vinket muntert god·
morgC'n til ulkene ved Bombebøssen, og prinsesse Maries
hjem? Veget for færgen ved fyrskibet? Set Søkvæst·
huset i sommersol - og Trangravens trøstesloshed?
VEL HAR DU EJI
Tag med på kanalturen I

Standerhejsningen
den 7. april fik et festligt forløb. I det friske, men kølige
forårsvejr havde mange medlC'mmer gIvet møde, og dter
det akademiske besteg formanden talerstolen. der, uvist
hvorfor, i år var anbragt i den nordlige ende af for·
pladsen . - Bjørn Moller bød velkommen til den halv·
femsindstyvende sæson og bad all e hjælpe med til at
bære klubben fremover, især måttC' der gores en kraftig
indsats for at skaffe mC're materialC' tiJ vor nye og ud·
mærkede træner, Henry Larsen. og specielt opfordredes
rocheferne til at kigge emner ud blandt de nye med·
lemmer.
Under studentersangernes medvirken gled standeren
derefter (omend noget kluntet) til tops, og formanden
motiverede et leve for DSR.

KRISTI HIMMELFARTSDAG
den JO. maj k!. 9

Københifvnskredsens f.-dlestur til Skodsborg.
Tegnmgsliste kommer i bådehallen

Kan vi linde en erstatning lor sandeen?
Vi er en roklub - ikke en svommeklub.
.\lligevel vil det nok give et lille stik i hjertet pi
klubbens mange aktive scullerroere, når de opdager at
den romantiske sand" er forsvundet under store mæng·
der jord· og betonbrokker og er blevet landfast med
Osterbro.
Toerne og hrerne klarer sIg endda - de kan hoppe
udenbords ude i Sundet, men sculle.rroeren kan ikke
bruge den udvej uden at odelægge materiellet og sil
armbåndsur.
Man savner kort sagt den lille bro, - den behover
ikke være dyr og flot, men må godt være relativt ensomt
belig.:ende, - og helst kun et harters ronmg fra klub·
ben. IIvor finder vi stedet, hvor vi kan Li lov at sætte
den op - (for jeg går ud fra at klubbens budget kan
bære etablerincsomkostmngerne?). Er der rettet hen·
vendelse til Ilavnevæsenet om den må ligge ved ..Skakt·
oen", ved en af stendækmolerne ved indsejlingen til
havnen, eller et sted på den mærkelige o, hvor Højgaard
So. Schultz m. fl. residerer?
Kan een af klubbens mange velyndere eller aktive
udvalgsmedlemmer klare dette problem, er vi manee
morgenfriske .. lynbadereN , der vil synge hans pris.
Scullerbad~en.

Svar til scullerbaderen
I Dit indlæg, hvis hovedformål Jeg iovflgt kan tiltræde
af mit fulde hjerte, e.r der en enkeh sætning, som er
faldet mig stærkt for brystet, nemlig bemærkningen om,
at scullerroeren ikke kan hoppe udenbords uden at øde·
lægge materiellet (skidt med uret!).
Nu er det ikke meningen. at jeg her vil propagandere
for badning fra scullere, men derimod kan jeg ikke und ·

lade at udstøde et suk over, at vore anstrengelser sidste
år med i skift og handling at undervise scullereoerne i,
hvordan man indenfor 40 sekunder entrer sin båd efter
en eventuel kæntring, ikke har båret så meget frugt, at
det er en almindelig kendt sag, at der ikke er fare for
materiel eller roer, når man bærer sig korrekt ad.
Men vi fortsætter med demonstrationerne til juni, så
Du ogsJ. kan få det lært.

Bang.

Styrmand s/ nstru kt; on
hver torsdag kl. 17.
Sculler- og svava;nstruktion
begynder den 28. maj kl. 17.

Fælleslangturen
laves Som bekendt med særlig henblik på de medlemmer.
som ikke tidligere har været på langtur. - Men der er
også plads for de mere erfarne.
Tilmeldelse på klubbens kontor.

Klubbens 90 års dag den 13. juni
"il fra bestyrelsens side blive markeret på forskellig vis.
Nærmere i næste nr.

Sekretærskilte I klubben
Pr. 15. april er direktør Fr. Byrch fratr.\dt, og sekretærposten overtaget af landsretssagfører B. Chr. Boesen.

VI gør opmærksom på.
at kontingentet, det forste år man er medlem af DSR, er
kun kr. 4,50 pr. måned for studenter - tænk. hvor billigt!
Og så sikrer man sig deltagelse i konkurrencen om
det halve frikontingent for den, som i sæsonens lob skaffer flest nye medlemmer, ved at sætte sit navn bag på
vedkommendes indmeldelsesblanketter.

II . holdet:
32 1957: D.S.R. - L.K.
24 '2 ~ .
- O.B.

10 - 6

6- 7

Den ordinære turnering er herefter sluttet med et ikke
helt uventet resultat. Det ærede l.-hold opnåede i 10
kampe siger og skriver 4 points, hvoraf halvdelen blev
opnået ved udeblivelse af væglerne. lL·holdet opnåede
for 8 kampe 6 points, hvilket resultat dog ej heller vir·
ker særligt opløftende på sindet. Desværre har begge
hold gennem hele turneringen lidt under, at man kun
meget EJ. gange har kunnet stillet det samme mandskab
på benene hvortil kommer, at man i ikke så få kampe
har måttet spille med 5 eUer 6 mand.
Når man ved, hvor mange medlemmer roklubben tæller, kan man ikke komme til andet resultat, end at den
består af en udsøgt samling sløve padder. Man skal derfor herved opfordre medlemmerne til at tage under overvejelse (mere kan man vel næppe forlange) at komme
til træningen næste olr, så vi kan få stablet to nogenlunde
ordentlige hold op, i hvilken forbindelse det kan meddeles, at lederen fortrøstningsfuldt går næste sæson i
møde i den sikre forvisning, at værre kan det ikke blive.
Samtidig vil man dog gerne fra lederens side takke de
aktive spillere for deres indsats (idet man ganske ser
bort fra prnnadonnoluner, uvilLghed med hensyn til
hvervet som tavlefører og måldommere samt den totale
mangel på lyst til at mode som reserve).
Og endelig skal man slutte med den li1le strålende
rosin i poiseenden, nemlig roernt'S håndboldturnering,
der fandt sted d. 24/3-57. Af bitter erfaring fra sæsonen
anmeldtes klogeligt kun eet hold. Som bekendt (vel
vidende, at ikke 5 o/c aner nogetsomhelst derom) rykkede
vi sidste år ned i A-rækken. Her mødte vi forst DFDS,
der blev slået 7-6 (som en af spillerne bemærkede: ikke
storre, for at skabe lidt spænding!). l finalen opgav spillerne spændingsmomentet, thi forud vinkede sølvmedaillerne, og K.R. blev nedlagt med 7-2. Under megen virak
modtog vore spillere nævnte medailIer, og næste lr spiller
vi påny i roernes mesterrække, hvorfra. vi var sunket og
atter er kommet op (håber ikke omskrivningen generer
klubbens klassikere).
Sluttelig henledes opmærksomheden på, at træningen
er sluttet i Idrætshallen, men fortsætter i O.M.-hallen
april måned ud under forudsætning af tilstrækkelig tilslutning. Og husk så, at næste sæson begynder den 2.
onsdag i september i O.M.-hallen (kort for pokalturneringen, hvor vi altid plejer at have et hold med) og
den l. onsdag i oktober i Idrætshallen.
Spillere, der endnu ikke har tilbageleveret bU trøjer,
bedes snarligt aflevere disse i klubben.
M ·]'

Håndbold
Siden resultatlisten
kampe været spillet :

februarnummeret har følgende

I. holdet:
27/1 1957. D.S.R. - GSIF
10/2
- L.K.
24/2
- BSK
3/3
,,
- VIF

6-11
13- 8
10--16
DSR u. k.

Erik Kiersgaard
li\'iægergade 23 - Øbro 5152
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N. B.
Vær venlig at læse nedenstående vigtige meddelelse
med omhu. den giver aJle oplysninger om årets "Kompaslob" , der j år arrangeres af sektionen, og den er samtidig
en opfordring til medlemmerne om at deltage i lobet.
Endnu har ingen klub mere end en andel i vandrepræmien, men DSR har slet ingen, 51 blandt andet af den
grund bor vi mode talstærkt og prove at råde bod pi
tidligere års forsomrnelser .

Dansk forening for Rosport

Kredsbestyrelsen for København
indbyder til

» KOMPASlØBET "
St. Bededag, freddi den 17. maj
i skovene ved I Ivalso .
Herreklassen: for løbere. der ikke har kvalificeret
sig til DOP's A-klasse.
Banelængde ca. 9 km.
Ungdomsroere: for roere mellem 15 og 17 år.
Banelængde ca. S km .
Dameklasse: samme regler som for herreklasse.
Banelængde ca. 5 km.
Præmier: l enkeltmandskonkurrenten til de tre
første i alle tre klasser.
r holdkonkurrencen for herrer, hvor en klubs
fire hurtigste løbere danner hold, det i 1953
udsatte sølvfad til minde om overretssagfører
Ilans Madsen.
Vinder; 1953 Fredensborg Roklub
1954 Københavns Roklub
1955 Vordingborg Roklub
1956 Helsingor Roklub.
Kort : 1:40.000 særtryk, der udleveres ve-d start.
Moocsted: Ebberup skole, der ligger 2 km nord for
46 km stenen på hovedvej I pI vejen til Hvalso.
Første start k1. 10,00.
Transport : Bus fra den lille lIornblæser kl. 8.00 og
fra Alholm plads kJ. 8,05. Pris kr. 5.50.
Anmefdefse: Til kontoret eller til styret senl'st
lordag den lI i5.
Start afgift : kr. 2,00.
Stæl7lclrdrr; Erik lund. BlIlldæggC'r: Poul E. Jakobsen

Vi endte oppe ved en dejlig hytte, beliggende I et af de
højeste- omrader af "Soderåsen", med udsigt over Skane
samt en mægtig gletsjerdal og med fint skovterræn ligetil kokkendoren.
Der var fine bekvemmeligheder .• \lIe 4 stk.s \'dr der
seng. opholdsstue. mad og \'.1nd. Blot man gik I m frem
og 100 ned, så var vdndet der. Som orienterue valgte "i
naturligvis ikke den jævne, lige vej, men fandt ,Id hyggelige stier frem til elven. Kl. 7 morgen gik det ned og
kl. 8 var vi oppe, akkurat lige s;\ friske, !!lom da vi :oteg
ned. Spisning, og dernæst gik formiddagen lIled smlkursus, bl. a. forsagte le-derne forgæves at fare vild. men
vi var der jo og kunne fortælle dem, hvor de var, så de
fik lært en del. Vi h.wde også besøg af en frisk svensk
orienterer, der holdt et udmærket foredrag om svensk
orientering. KI. 12 havde vi vor daglige lille lynorientering, ddan en slags indprikningsøvelse : samlet start I
del ene hjørne af bordet, dernæst gik det i skarp gåsegang ned langs den ene side, alt imens man i f.uten
snuppede diverse rekvisitter. som det gjaldt om at holde
fast på i opløbssvinget, hvor der var trængsel p. g. ,l. con
del uheldige elementers tyvs tart. Slutspurten p.l den anden langside endte som regel til alles tilfredshed. Fra
kI. 12,05-13,00 middagspause.
Eftermiddagen gik med diverse lob, hvor man fIk et,
måske lidt for indgående kendskab til svenske klofter,
men de er jo ikke sådan at komme- udenom.
Det blev lordag aften i Sverige_ Den gik med alskens
småskæmt samt alm. indbyrdes underholdnmg og endle
i sang - 2-3 hold samtidig, Sluttede desværre- allerede
kI. 23, så vi nåede ikke engang at blive hæse.
Der var også kvindelige orie-nterere med. og de leverede
deres frivillige bidrag til underholdningen. Bl. a. Volf der
en kvinde.lig orienterer, der kun brugte kompas. Ilun
fo 'r vild, hvis hun så på de svenske kort. Altid lige igennem. En dag nåede hun også kl. 15.15 sidste post og safte
i fin stil kursen hjemad. - Kl. 17 var der spisning,
kL 18,00 eftersøgning. KI. 18,10 kom hun hjem på traktor.
KI. 19,00 eftersøgningen vender hjem. Hun var havnet
3 km borte og havde passere-t en masse klofter rn. m.
uden at lægge mærke- til dem_ Men , som hun sagde, malet
skulle jo være pa kursen.
Omsider blev det mandag, og l· j lettede med retning
hjemover; ramte da også Tuborg havn og listede hjemad
med div, buler og skrammer. Det havde ikke været særlig kedeligt på .. Kopparhatten~ i påsken.
K.C .

P_ S. Interesserede O. S. R.·er kan sikkert vente at fa en
indbyddse til ~Kanmfest" i den gæve Ilelsing"r
Roklub i juni maned. Skulle være vældig fe'itligt
- (når de rette kommer till!!)

OrienteringslIv I Norden ' 2'
Vi kikker p,t

DSR's skl- og orienteringssektions styre

"KoPPilrh,)tten~.

Har man sagt "O. S. orienteringssport, må man ogs!
sige .. P. P. K" - Påskekursus pot "Kopparhatten" -.
Jeg sagde ikke sI meget, men hankede op i rygsækken
og sejlede "hjnsidan" sammen med andre O. S.-folk. N,

Paul Erik }lIkoblen, formIInd, BjodstrupveJ 59, V;anlose.
Erik Lund, næstformand, Nojsomlu:dsvej 19 J • O, tlf. TR 3129v.
Torben G;ad, kasserer, Kokkedal, tlf. Ilorsnolm 297,
Mogens HlIul. I-Iovm;uksvej 32, Char!., tiE. OR 8549.

Ansvllrsh. (ar .DSR·: AAge Bllng, Helslngborgg;ade 23 l tv .. ø. Telf. Ry 292.
Ansvusb_ for .ORIENTERING": Mogens Ihul, Hovmarksvej 32, Chllrlottenlund_
~_
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Kanin- og fødselsdagsfest
torsdag den 13. juni kl. 19 pr.
Kl. 19: Præsentationsroning.
Kl. 20: Øl og pølser i salen. herunder kanin tale af
landsretssagfører Eigil Jensen, tidligere ledende
senior, samt kantate ved Preben Røjel.

Kl. ca. 22: B A L
De kaniner, der deltager i præsentationsroningen,
har gratis adgang med damer. - Øvrige: 2 kr.
pro persona.
Billetter kan købes i køkkenet og på kontoret.
Deltagerne i roningen møder omklædte
i bådehallen kl. 18,30.

I anledning af klubbens 90 års dag, torsdag d. 13. ds.,
har vi inviteret nogle enkelte venner al DSR til en uformel frokost den 13. kJ. 12 30 i klubhuset.
Til denne frokost kan de medlemmer, der måne onske at ddtage, tegne sig pl kontoret senest
den 10. juni.
Prisen for frokost, bcstaende af sild, varm rd, ost Samt kaffe og wienerbrod, bliver kr. 15
(ind. betjening, excl. drikkevarer).

Bestyrelsen.

Kanalturen
d~n 19. maj blev en formidabel succes. KJ. 9°1\ var der
ikke en bld at opdriv~ i hallen, og en snes medlemmer,
der først havd~ givet mode ved nitiden, måtte desværre
gå med uforrettet sag. l samlet formation stævnede derefter de mange fartøjer ned gennem havnen, og fik, ved
det imponerende skue de dannede, folk til at standse op
mde på Langelinie. For os i klubbens ledelse var det
navnligt morsomt at se, hvordan de mange lidt ældre,
der var modt så talstærkt op på denne dag, havde forstået at blande sig med årets kaniner, således at der, om
man sl ml sige, kom forbindelse mellem fortid og frem tid i DSR. Det er et kompliment til medlemmernes styrmandskunst og påpasselighed over for vort dyrebare
materiel at nævne, at samtlige fartøjer slap igennem
uden det ringeste uheld.
Det tog tid ved hjemkomsten at få bådene spulet,
og ventetiden i slæbestederne var Lang, thi også her gav
roernes omhu, ja næsten ærefrygt, over for bådene, sig
et smukt udslag.
Men omsider samledes vi da på verandaen og i slyngelstuen til den fælles frokost. Ved bordene herskede der
snart en animeret stemning, og det var tydeligt al se, al
de mange nye hurtigt folte sig hjemme i det muntre lag.
Det blev sent på eftermiddagen inden vi skiltes.

PS. Sådan bør referatet af en kanaltur lyde, og når vi
har prøvet at stille det op, er det fordi der ikke
er meget at skrive om de 6 mand, der i to to·lrers
sneg sig gennem havnen den 19.

Der er f. eks. kunsten at tale højt og tydeligt. Den
dyrkes under styrmandsinstruktIonen ud fra erkendelsen
af. at lavmælthed er roden til megen forvirring. Jeg mindes således at have deltaget i et møde i fogedretten for
et af de københavnske birker, hvor fogeden indledningsvis, højtideligt, men spagt, formanede en kvind elig debitor om sandfærdigt og omhyggeligt at gore rede for sine
akonomiske forhold, da hun ellers var hjemfalden til
s traf, og han ~ Iultede med ordene : "Dette s kal jeg minde
Dem om i medfer retsplejelovens § 520." Damen, der
havde gjort sit yderste for at opfatte det hele, så derefter
komplet desorienteret på fogden og udbrod : ~Jeg forstår
ikke et ord, hvad er det der skal ske fem minutter i
tyve?" Det gik selvsagt ud over rettens værdighed, og
på. samme måde er det ofte gået ud over en inrigger,
fordi folkene fremme ved stævnen ikke opfattede hvad
stynnanden sad og mumlede nede i den anden ende.
Når vi desuden på disse styrmandsinstruktioner, sager
de ydmyge steder, $l er det ikke en trang fra rochefernes
side til at få udløst en abnorm tilbøjelighed til at svine
medlemmer mest muligt til. Den lufter vi nemlig på
anden måde i rent verbal form ved disse lejligheder.
]\1en ved kanten af bolværker og ud for pæle Og ducdalber
prøver vi at indprente kandidaten, hvordan han skal
reagere, når han kommer i en situation, han ikke s kulle
have været j, og derigennem giver vi ham en chance
for at redde livet og, hvad vigtigere er, klubbens materiel.
Vi mener, at denne oplæring af de unge er af betydning,
og det vil vi vedblive at mene, til vi står ved gravens
rand - om vi når sl langt.

Fælleslangluren
Ang. scullerrel I
Hvert forlr indgår der til bestyrelsen ansøgninger fra
medlemmer om erhvervelse af scullerret I. Begrundelserne for opnåelsen af denne er mangeartede og får
undertiden den undrende læser til at mindes en mindre
næringsdrivende, der i krigens år ansøgte Varedirektoratet om ekstra tildeling af brændsel til sin systue, idet
han angav, al det var vanskeligt at ligge stille med 10
unge piger.
lad os derfor her slå fast, at scullerret ikke opnås
gennem langt medlemsskab eller færdighed j roning.
Trofast kontingentbetaling el. lign .. Rettigheden uddeles
af bestyrelsen, dels eIter ansøgning, dels ex officio, til
medlemmer, der på en eller anden måde gennem arbejde
for klubbens gavn har gjort sig fortjent til en opmuntring .

Torsdag aften
er helliget erhvervelsen af visse færdigheder . I et akademisk forum som DSR, sporer man undertiden en vis
irritation over, at medlemmer af stammen, som aldrig
skal dø, må nedlade sig til at tage undervisning i simple
manøvreringskommandoer, samt lade sig placere op ad
beskidte og uhumske bolværker og pæle, hvor man aldrig
kunne dromme om at komme, når man lager ud på
egen hånd.
Hvad er det hele egentlig for noget pjat?
Jo, der er visse felter, hvor man trods alt ikke er hjemmevant, selvom man er mester i integralregning, kender
14 undtagelser fra modregning i konkurs, eller ikke er
fremmed over for selv de intimeste ting i Goethes privatliv.

Indtegningen (på kontoret) s lutter den 10. juni.
De tilmeldte vil blive optaget i den rækkefølge taUet
er deleligt med 3.

~

n.dddu:
Strrmands- og scullerinstruktion
fortsat hver torsdag aften kl. 17.

Erik Kier.gaard
Livjægergode 23 - Øbro 5152

DSR-roer yder fin Indlatl I Indien
Sunday Morning News om Jacob Kruse, medlem af
DSR 1!N7-~
(By Our Sports Reporter)
Never befare In ,h t history of Karachi rowing were
uen four creW$ .lbreast ("dng tht stilrter, as they did
for tht RAF Cup rowed over 880 yards at tbe finals of
the Karach. Boat C1ub's Spring RegAtta yeste rday.
The even t though qUlle a novelty was keenly contestC'd,
and narrowly won by Fowler's crews In excellent IlInlngs
of 2 !nins. 43 sets., th t breeze and tht: tide helping, of
CQurse.

Bokharj's crews got the gun quarter of a length behind,
but without ,helt number thtet, MoDre. who fell over
starlied at the rcpor! of the gun.
Tht crews of JI MS lOrh Killisport'. at present at
ancher in Kilrachi waters, finished third. followed by
Philbrook's crews further away fourth.
Excellent timings were also rccordcd in thI.' Hart-Davies
Cup - a senior even t for coxless pairs - when Lewis
and Jacob Kruse doing 30 per minute, c10cked 2 min.
42 secs to prevai! over Crawford and Ilunt by two
lengths.

BAD LUCK
Hart-Davies Cup 10SI, Crawford came in for another
disappolntment when he caughr a crab after overtaking
Jacob Kruse at the fag end of the race. The mishap lOok
plac!." in thc Senior SculIs event, and it mcidentally gav!."
Jacob Kruse a '·Double··.

Revue"
den 11. maj havde i!od tilslutning. Salen var fyldt og
Stemningen hoj, Dewærre er lOgen af klubbens litterater
ved redakuonens slutnmg kommet så meget ti! hægterne,
at de har været i stand til at nedfælde deres indtryk af
forestill ingen i en anmeldelse, men vi håber at kunne
bringe denne i næ<,te nr.

Hvorfor altid nordpå?
,\lange af vore medlemmer bruger sommerso ndagcne
til en heldagstur på sundet, men det har slået mig at
disse ture altid for!."går i den nordlige del, hvor man sJ.
pJ. en eller anden overbefolket kyst gor landgang og
indtager de medbragte midt i menneskevrimlen, medens
man pl turen op og hjem dovent lader blikket glide langs
kyst!."n, hvor man kender hver eneste sten, Skovshoved,
Enkekrjserinden, Staunings plæne, Spejlet (som vist
iovrigt nu er forsvundet) o. s. v.
lIar Du været i den syd lige del af Oresund?
Jo tak, lossepladser, fabrikker og kloaker, det er VIst
den almindelige mening om dette farvand. men der findes
alligevel små charmerende pladser ind imellem, som nok
gor det værd al tage den ret triste strækning, Trekroner Prøveslenen i ~tiv arm.
Der er altid noget at se på ved Kastrup, hvor maskinerne kommer og glr, og man er altid velkommen i
SAS's gæstfrie roklub.
Vil man ud på det dybe, kan man følge den tilladte
og befalede rute over Nordre Røse til Saltholm. Denne
flade, ejendommelige o er nok et besøg værd. Her græs-

ser Philipsens koer fredeligt endnu, og man har adskillige
tonder land engjord helt for s ig selv. Ornitologiske studier
kan dtlves I ~tor målestok, og resterne af kalkbruddet ved
Nyværk kan måske ogsa fange en enkelts interesse.
VII mdn helt sydpi, ligger Dragør inden for rækkeviden af en dagtur. Havnen er et af de mest charmerende
!>teder. man kan gA ind i på kysten, og en limes tid kan
nemt ga med at vandre rundt i de gamle gyder med de
morsomme navne, og lytte til befolkningens syngende
dialekt, der pudsigt nok har holdt sig så nær ved Kobenh.lVn.
Forandring fryder, og er Du træt af badelivet nordpå,
er der altsl et par muligheder her.

Onldags-aftener
har der Ikke vreret i forårssæsonen, men det er menangen
til efter.het at fortsætte med denne udmærkede institution.

Det er snart på høje tid
at ind .. ende ansøgningsskema til klubben, dersom man
agter sig pi langtur ilr. Vi har hidtil kun modtaget et
par ansognlnger, og jo for vi f.1r ove rblik over hvor
mange der iah skal ud, d!."s bedre vil vi have mulighed
for at kombinere de enkelte ture.

Skabene
er nu brudt op, og de enkelte, der ikke har fået deres
abonnement bragt i orden, kan afhente det beslaglagte
toj i køkkenet.

Beltyrelsesllsten
Bestyrelse: l'orrnl1l11l: Piunofllbrikant Bjorn Maller, Bredgade 47, 4. K, C. 10712. - Næstformand og kasserer: Lands·
retss!t~f0rer II. Muhrin!!.Andcrscn, C.L.Ibscnsvej 19. Gcntofte,
GE 3• .53. - Sekretær: J.ancl~rctS!lllilforer Borge Boescn, Kronrinscsscl!llue :l(). - Natericlforyalter: Ch'i1inl!eniOr J. :"\Orman·
rllnsel!. Illerem VllbcnllTSenal, Amul!.er B~)U.lcvllr~ 8, S. AS
1141, lok. 18.
O\·UUJ.. cllnd. polit. EJVind SIC\'uts, Dr.
Abildgllrds Alle 9, P. NO 1869 x. - Arkitekt N. O. N. Strige!,
Brnmmin~cgade 3, ø. Civiloverbeljent J. Krause. Skjold·
aj!en'cj 2lI. Gentofte. GE 4ifi2. - SagUuldm. Aal!e Bang,
tlclsmgborggade 23. l. ø. RY m.
forretningsudvalg: Formand: Pianofabrilcant Bjorn Møllcr.
LRS..\\ohnng·Andcrscn. LRS. Borge BOt:'sen.
Mllterleludvalg: Formand: Civilingeniør J. Nonnan·Hanscn.
Hærens VIIbenarsenal, Ama~u Boulevard 8, S. - Ch~ilingenior
Chr. II. Norlyng, Drosseh'eJ 50, F. - Stud. polyt. Enk Ahrcn·
kilde, Amlgerbrogade 7J. AM YJn.
KllproDingludvllg: Formand: Civiloyerbetjent J. Krause,
Skjoldagervej 28, Gentofte. GE 4i6.5. - Arkitckt E. Blond,
.\lariendals\·cj 32 B, F. FA 2735. - Stud. polyt. Flemmmg
Sorensen, Volmer Kjera AJ1~ 26, Kastrup.
Motion .. og langtunudvalg: Formand: SagUuldm. Alge
Bang. IIcJsingborl!llAde 23, I. ø. RY 291. - LRS. Borge Boesen,
Kronprinsessel!ude 10. - Arkitekt N. O. N. StrigcJ, Bram·
mingcglde 3. ø.
ProplIgandaudvalg: Formund: H. ?o\. Møller, Kildegl.rdsvej
14 A. 'Icllerup.
Arkivar: OverIlss .. cand. polit. Ej\'ind Sieverts. Dr. Abild·
gl.r!ls AIli: 9, F. NO 1869x.
Inspektor: Kuptajn C. A. Sjelle, Njalsgade 75. SU 806.
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Indbetaling

Banen V.lr ,om opgivet i indbydcl~en kuperet og Ortenltnng~·
den wæreste i stafetten. lund holdt b. pl.ul'ien og fik
note::ret Ildcn 2.25.SI mod vinde::rens 1.54.-12 (lIohe).
Sidste b.lne:: va r I lauts opg,we. Bane::n Volr 12JOO med IO po~ter
-, ml!. Det Volr 51 decideret sprinterbanen, hvilket liden LJJ.Oi
til KIF vber. I lauts tid Volr 2.26.58.
\'or samlede tid Vdr 6.22D2 (nr. S). Vinder v.lf KIt" i ".HJ"
tæt fulRt af Holte I 4.59.OS.
Skulre de::r ~ige\ noglt' ord under eftersnakken m.t det Ertmhz\'l:s. at arrangorerne hilvde EJet nogle g.mske fine h;l,nc:r frem
n.lr man td/l:cr skovene i hetragtnmR, men sporgsm.ltt om eventuelt .It gore 'iUfttlen til en f.ut lrlig begivenhed eUtr eventuelt
III DM st~r VlSI stadig aben! og delVIS ubesvare::t, d.l det )tore
dilemma er, .:It ~å f.l klubher k.:ln stille:: rene elitehold, men ideens.
forkæmpere har f!et en fin rek l.\me::.
mæs~ig(

Red. erkender over for Calberg In flere, al dd rr en fejl,
sektionens posfkonto ikke mere figurerer pl bagsiden. I ler
er den: DSR's ski- og oricnterings$cktion, giro or 68lH.

oll

Kompasløbet
St. Bcdcd~g I ~kovcnc ved HVOIlso blev den helt store succes
for srkuonen ,lllg.1cndc s.ivd .. rrangemenl som resultat af lobet.
Nogtt ubeskeden! k,tn man sige onl den arrangen:nde klub al
vmde save! holdet som hlde dame- og herreklassen ; luen mind re
Kunne- ikke go re det.
Dagens mand v~r dog ubestridt RDde, der som bancl.a:~f.(er
og hO\'edarrangor visle, hvilke evner han her er i besiddelse
df. AI han betugtede opgaven SOm no!et ;af en prove pl ~tncre
og Morre arr.m8ement~t. L1n godt aJs ores. SMedes var I.l.nken
med de nye stank"r! efter svensk mQnSler si decideret tt for·
~og p.i at indfore noget nyt 08 bedre Irem for de u:dvanlige
kort og de g-..:ng~e resultau.nler, der .Ildng bliver fon ordent·
ligt ~ jour. Udsendelsen af instrukser mtd starttider klappedt:
flOt, og bustransllorttn var trods lidt forSinkclse på hjemturel)
I hvert fald billig.
Det væsentlige var dog . .It b.lnen V.U god; skoven hlev ,·ir·
kelig udnytttt i terrænet rundt om Avn~trup Sana.torium. og
opbgl vejlob v.lr ind~krænket til c:I minimum. s.unling~sted og
omklædningSSted ",U p! den helt nye skole i Ebbuup U hun·
dredt' mett'r fra stan og mll, med varmt bad eher label og
ulKgrænsede muligheder for indkob af sodavand.
Deltagelsen tydede p! stor forhåndsintere~se med o,·tr hun·
drtde a.nmeldte, ,lom deltagelse havde KR med 201 anmeldte,
dernæst DSR med l5 og Helsinger med li allmeldel~~r. Som
for nævnt Iykktdts det at hale sejren i land og dermed fl en
.lIldd i det udsatte solvLld med folgende hold:
I. l>\ogens Ilaut
4-. Hans Ove Ilansen
5. Robert Chm.tian~en
12. Kell Christi.lnsen

l.IH19
U2.n
1.32.32
1.4-S.29
6.07.2J

Nr. 2 blev Vordingborg i tiden 627.54 og nr. 3 lIebingor.
1 damekJas~en viste lb.nne VOigt atter gode evner og \'andl
sikkert i tiden 1.24.02. 39 minutter for nr. 2.

Landsstafet 1957
Begrebet er nyt, mcn da orientering~~tolftt er en populær form
for orientering h.:avde arrangementet p.t forhJnd en god ~h.lllle
for .11 trække deltagere.
forsøget med lands~tafel er væse::ntligst Fynskredsen~ fortie·
neste, og det V.lr derfor heller ikke el tilfælde ,ll Fyns ,k~lv,
brIeklub pllog ,ig arrangementet med DOPs dispen\dllOn.
Stolfenen omfattede dameklasse med 2 .mands· hold. oldbo~,
Junior og herrek l il~st med l mands hold.
DSR v;u i herreklasscn anmeldt med l hold. som lIIo.lte p.l
Korinth Io1ndbrugsskole lorw.g den 11/5 om aftenen.
Instruktionen lød her pl, at forste start til natbdnen V;l,r kl.
21."10_ Der Volr i kla!>sen dnmeldt 19 hold; oldbo'P \5 hold) og
junior (5 hold) lob s.lmme nolthane. Banen var 9. 00 m med
~ poster + mll og pI grund af fuldmine og nere dehtræk over
.'hen mark forholdsvis let, hvilkel ogsl fremg.ir af tiderne.
"inder \'ar Thorkil lIolllSen, Klf, i 1.2l.01, DSR (P_ E. Jilkob-stn) var nr. 6 i tiden L29.1J.
Forste dagbane var 11.400 m med 12 pOSter + mM. Slarten
for forste mand gik kJ. 6.00, og der st.lrledes derefter i rækkefolgen fra. natbaneruultoltlisten, diedes olt DSR (Erik Lund)
\Idrtede kl. 6.06.

TremIle I Sydsjælland den 26. maj
Ved redakuonens slutning t f der lige indløbet meddelclse
om. at sektionens formand 50lmmen med 22 andre deltagere har
deltaget I tremilen ved Vordingborg. Re.suhatet v.u knap 51~
time:: i skov('n mod vinderens godt .., ... time, men derom senere.

Foråret I korte træk
11. mart'. Ilolbæks luh ved Jyderup. Banen udmærktde ;;'Ig
"bsalut ikke:: ved ~ine gode sider. DSR ~tjl1ede med -: mand, og
dagens hed~tt rnuh.Her var Rode ~om nr. 6 i IlA OS Lund
~om nr. 7 l HB med 59 point~.
7. april. KII"§ lob syd for Perstorp, sæsonens eneste lob i
Sverige. Lund blev he::r nr. 2 i IIB med 97 points og rykkede
hen'ed op i A-kl.lS~en, hvor han forhlhentlig nu vil give:: Rode
hard konkurrence. bit starte::dc:: 7 DSR't're fordelt med e::n i HA.
tre i tID. to i IIC og t'n i DB, der ,lUe pånzr Lund holdt sig
til de gæng~e mellemtider.
14. april. 1101tes .BOMo-lob "ed A~serbo med II DSR·ue.
farinets stor,te lob med 2SS anmeldte, hvoraf startede O\'cr 250.
Dagens hed.\te resultater blev: lianne Voigt nr. '} i DB med
se; points. Rode nr. 9 i ilA med 79 points og lI.lut nr. 6 I HB
med &2 point\.
2..''1 • .:Ipril. K....\-~tafd i Grib ,kov, h\'or vi stillede med tO hold,
der til ~Idsle ~kift I.i meget jævnbyrdigl. P.i sidste b;me loh
Rode p.a. næ~thed~te etolpetid og lorrykkede dtrmed stillingen
hetydeligt. De endelige result.:lter blev en 6. pla.h "cd
Lund
1,04.00
og en 10. plads "ed Kdl
1.0".00
1.59.00
Robert
2.M.00
C.albcrg
Rode
1.06.00
l"I~ut
I."HJO
".1i.00
1.:I1t st.1rt~de:: knap JO hold i herrd,b.ssen.
5. m.lj. Lyngby~ loh ved Vemmelufte. Kohenha"n-Provinsen
match. Arr.lngcmentet var ikke helt dadelfrit, hl. a. :anede del·
tajl:emc p.l. Københ.lvn§ hold intet om, at de virkelig var på
holdc:t. DSR stlllede kun me::d S me::dlemmer, og ilf result:uerne::
~k.l. 1 nævne~, "t lIi1nnc. volndt d.l.mc-B, men da lobet ikke vilr
kvalificerende for B-klassen, gav del ingen oprykning.
1\
12. maj, Land.s.stafet på Fyn e::r omtalt ovenfor.

DSR·s ski· og orienteringssektions styre
Poul Erik Jakobs~n, formand, BjoJstrupvej 59, Vanlose.
Erik Lund, næstfo rmand, Nojsomhedsvej 19 3 , 0, tlf. TR 3129 v.
Torben Gad, kasserer, Kokkedal, tlf. Ho rsholm 297.
Mogen$ J-bul, IlovmarksveJ 32, Charl., tIf. OR 85..9.

Ansvarsh. for .DSR": Aq:e 8.lng, Helsingborggade 23 I !V., ø. TelE. Ry 292_
Ansvarsh. for .ORIENTERING": Mogens Haut, Hovmarksvej 32, Charlottenlund.
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AUGUST-SEPTEMBER 1957

NUMMER 7

NU STARTER ONSDAGSMATCHERNE
Hver onsdag kl. 19 fra 4. september
over 800 m

indsejlingen til Kalkbrænderihavnen. Iloldene sættes som sædvanlig efter lodtrækning.

Efter matcherne, kl. ca. 20:

UNDERHOLDNING I SALEN
Programmet for september er følgende:

Onsdag den 4.: Dr. med. Kaiser Nielsen, der har været læge lor \'(1110 i Indien. fortæller indtryk
derudefra og viser 3 dimensionale farvelysbilleder.
Onsdag den 11.: Dir. Ingolf Boisen, MINERVA film, viser nogle optagelser om havnebygning i
Syrien.
Onsdag den 18.: Dr. P. E. Bendtsen, der er hjemme på ferie, fortæller oplevelser fra Arabien.
Onsdag den 26.: En af klubbens gamle langtursrotter, civiling. Dall Frorup, beretter om sommerens
tur Goteborg-Oslo, og viser en række optagelser deroppefra.
Alle aftener slutter med dans.

UNIVERSITETS· OG STUDENTERMATCH
afholdes søndag d. 15. septb. kl. 15 ved GI. Lystbådehavn, Langelinie

l. KJ. 15 match i otter mellem Aarhus' og Københavns universiteter over 1000 m. Ocr ros
Som sædvanlig om den af POLITIKEN udsatte vandrepræmie, ~S0Ivfaklen".

2. KJ. ca. 15.15 match i otter mellem Københavns ullversitet og Polyteknisk læreanstalt over
3<XXJ In om den gamle vandrepræmie. "Paraplystativet.~.
Musik på pladsen ved Lystbådehavnen fra kJ. 14.30 og inden matcherne opvisning af grønlandske kajakroere.

Om aftenen kl. 21 star fest i klubhuset

BAL -

ILLUMINATION m. m.

A11c medlemmer med damer er velkomne1

Klubbens 90 å rs dag
bl~v fejret den 13. juni under hyggelige former. Det blev
Schacks dag. Det kunne ikke undgis, og det er forståeligt
for alle, der gennem .\rene har fulgt hans arbejde for

DS R.
B~tyrelsen havde valgt at mdlede denne dag med .lI
lade professor Harald Hansens maleri af Schack. der er

skænket klubben af en stor kreds af medlemmer og venner, afsløre under en reception i salen. Denne reception
foregik kI. II og blev overværet af klubb~s protektor,
Hans Majestæt Kongen. Vor nuværende Iormand. Bjørn
.Møller, foretog afsløringen, der blev overværet af ca.
hundrede menncsktr, og bagdter rettede Schack en tak
til giverne.
Da receptionen var slut, samledes bestyrelsen og en
lille kreds af medlemmer til en uformel frokost på nrandaen, hvortil man havde mdbudt en række kendte
idrætsledere samt enkelte personligheder, der stlr klubben nær.
Ved frokosten herskede en hyggelig stemning. og der
blev holdt en række taler, bl.a. af havnedirektor Hendrup,
formanden for DFfR, prokurist f. Aa. Hansen, forman den for københavnskredsen, overassistent Arthur Cluistiansen, Schack og Bjørn l\1øller m. fl. formanden for
DffR havde valgt lejligheden til at overrække direktør
IIans fogh, Carlsberg. forbundets ærestegn, en handling,
der glædede alle der kender direktør foghs indsats for
dansk rosport.
Selvom man ikke pl denne dag glemte at mindes ingeniør Ree og professor Secher, benyttede alle lejligheden
til at bringe deres hyldest og tak til Schack, og Schack
selv gav et tydeligt bevis pl, at klubben stadig har en
stor plads i hans hjerte, da han fortalte, at da han tog
af sted til receptionen, var han faktisk blevet afbrudt i
forhandlinger om et af klubbens store problemer i øJeblikket, opvarmningen.
Om aftenen startede vi så kaninfesten med den tradionelle præsentationsroning, der I år desværre ikke havde
samlet ret mange deltagere. Om stil. resultat m. m. henvises til Krauses indlæg andetsteds i bladet.
Efter roningen fortsatte vi i de vante former, med
pølsegilde i salen, hvor lrets kanintale blev holdt af
landsretssagforer Eigil Jensen, der pl en gæv og hyggelig facon opnlede at finde ind til idrættens inderste og
virkelige væsen.
Efter bordet fortsatte dansen og stemningen til ud pl
de små timer.
Det havde hele tiden været bestyrelsens mening ikke
at lave alt for megen blæst ud af et "skævt jubilæum~,
men vi der deltog syntes nu vi fik et godt minde med
hjem.
NYT

NYT

NYT

søndag den 22. september kl. 9
Løbet foregår i Københavns havn og vil byde
pl ejendommelige opgaver.
Efter løbet, k!. ca. 13, fælles frokost og præmieuddeling.
Deltagelse åben for alle.

Styrmands·, <;.:uller- og svava instru ktion
hver torsdag kI. 17.
Slutter torsdag den 19. september.

Idrætsmærkl.'prover I ronmg:
2000 m - torsdag den 19,9 kl. 17.
20 km - lordag den 21/9 kl. 14.30.

Gymnastikken
begynder l. oktober med følgende tider:
Mandag og torsdag k!. 19-20: Statens gymnastiklnstJtut,
Nørre Ajle.
Tirsdag og fredag kl. 17-18: Statens gymnastikinstitut.
Onsdag k!. 17,15- 18: GI. Metropolitanskole, Frue Plads.
Torsdag kl. 20-21: Svømning. Statens gymnastikinstitut.

Håndbold
Træningen begyndtr som sædvanlig i O. ,.,t-hallen
onsdag den 11. september 1957 k!. 18,15 og onsdag den
2. oktober 1957 kI. 17 i Idrætshallen. Såvel hlndboldenthusiaster (hvis sådanne findes) som øvrige medlem.
mer opfordres til at mode nogenlunde talstærkt op. Opmærksomheden henledes på, at pokalturneringen begynder den 22/9-5 7, samt at vi gerne skulle have stillet et
antageligt hold op.
Til glæde for eventuelle turneringsdeltagere skal man
endelig oplyse, at DSR's bestyrelse på grund af (eller
på trods af) sidste års resultater har tilladt, at der indkobes det fornødne antal nye trøjer med lange ærmer.
Bestyrelsen bringes herved afdelingens tak (svien i form
af regningen vil senere fremkomme).
lof-}.

Kanlnpr ... sentatlonsronlngen
(og lidt om kaproning).
I sin tale i forbindelse med uddelingen af præmierne
for de bedste præstationer ved årets præsentationsroning
for kaninerne sagde "overdommeren~, formanden for
Dansk Forening for Rosport, prokurist F. Aa. I lansen,
der vel nok er en af Danmarks kendteste kaproerskikkeiser, (selvom hans personlige indsats på kaproningsbanerne ligger mangl' år tilbage og nærmest ml siges at
være "historie~), at han havde det indtryk, at dommerkomiteens bedømmelse af kaninernes præstationer måske
viUe komme overraskende for dem. der som instruktorer
eller på anden måde havde ansvaret for de unge menneskers præstationer i bådene. Samtidig fastslog han dog,
at hans to meddommere havde været fuldstændig enige
med ham i bedommeisen, således at der for ham ikke
var tvivl om, at de resultater, komiteen havde fundet
frem til, - trods det meget sparsomme grundlag for en
bedømmelse Som de korte roture under præsentationen

i virkeligheden giver dommerne. - var de rigtige. og at
de .. udvalgte" faktisk var de deltagere, der tydeligst havde vist, at de havde opfattet, hvad roning egentlig går
ud på.
I denne hlle .. sidebemærkning" om de mulige forskel lige opfattelser af en kanins præstationer hos dommer·
komiteen og hos vore nuværende instruktorer og rochefer
ligger måske noget, som kunne trænge til en nærmere
belysning. Også det faktum. at dommerne karakteriserede
et hold, hvorpå der ikke sad nogen "individuel" præmietager, som det bedste "hold", kan måske give årsag tIl
nogle kommentarer. I forbindelse hermed er det værd
at påpege, at det viste sig ugørligt at udpege årets bedste
instruktor, uden at årsagerne hertil nærmere skal uddyb~.
Som allerede anfort var de tte dommere helt og aldeles
enige i bedømmelsen af enkelt-præstationerne, og der var
ejeheller uenighed om, at det udpegede hold så ;lbsolut
viste det bedste holdarbeide.
Det er derfor givet, at den eller de, der ikke kunne
være enige i dommernes bedømmelse af roernes præstatlOntr, anlægger et andet synspunkt for bedømmelsen,
end den, de tre dommere i fuld enighed har benyttet
sig af.
f . A. Hansen har jo ret i, at det i virkeligheden er
en vanskelig opgave at skulle bedømme en roers præstationer på grundlag af den kortvarige rotur, som præsen·
tationsroningen udgør.
Vi tre dommere var derfor enige om, at vi ved vor
vurdering måtte koncentrere os om bedømmelsen af tre
af de vigtigste enkeltheder i den komplicerede idræts·
øvelse, det at ro udgør, nemlig I) vandarbejdet, 2) krop·
føringen (herunder åreføring), samt forståelsen for J)
rytmen og samarbejdet ml.':d dl.': andre pi holdet.
Det vil derfor være klart, at vi hos det hold, som bll.':v
udpl.':get som det bedste hold, hos alle fire roere fandt
en udpræget forståelse for de sidstnævnte l.':nkeltheder,
medens ingen af de fire roere på holdet fuldtud kunnl.':
leve op til vore krav om beherskelse af krops- eller vandarbejdet.
På de andre hold var det derimod kun muligt at an·
lægge individuelle vurderinger af roerne, idet holdarbejdet og rytmen på disse hold faktisk var meget ringe.
Under vurderingen af de enkelte roere på disse hold
mltte vi derfor først finde frem til de rOl.':re, der viste
det bedste vandarbejde og den bedste udnyttelse af kroppens og benenes arbejde, og dereltf!T blandt disse fi.nde
Irem til de fire, der samtidig søgtl.': at udfore rotagene i
den bedste rytme og med et ærligt. omend måske for.
gæves, forsøg på at opnl samarbejde med de ovrige pi
holdet.
Det er jo en kendsgerning, at det selv for den dygtigste roer er vanskeligt at ro rigtigt, dersom rytmen og
samarbejdet i båden er helt forkert. Det er mlske på
dette punkt, at dommerkomiteens og vore nuværende
instruktorers synspunkter divergerer en del.
Roning er jo 51 decideret en holdsport. Man får i
virkeligheden først den fulde glæde deraf, når man oplever at kunne udfolde sin rotekniske kunnen pl et hold,
hvor rytmen og samtidigheden er medvirkende til at
skabe den særlige følelse af, at man er deltager i et virkeligt silmllrbejde - at man indordner sig i et "holdarbejde", hvori hver enkelt gl.':nsidigt er med til at forøge
hele holdets udbytte af idrætsudøvelsen . Det er blandt
andet derfor, at mange "gamle roere" kun går ud i scul·
ler, når der ikke er andre muligheder for at få en rotur.
Vi betragter nemlig den individuelle roning i scullurn

som mindre nydelsesrig end det herlige samarbejde på
et rohold.
Det er måske en fejltagelse, men dl.':t er i hvert fald
mit og andres indtryk, at man under instruktionen i
klubben i dag lægger for lidt vægt på at give kaninerne
lejlighed til at lære rosportens særlige karakter af holdsport VIrkeligt at kende.
Man har vistnok den opfattelse, at det gælder om at
give kaninerne den nodvendige tekniske Instruktion, læ·
rer dem at udføre et rotag og føre en åre, såled~ at de
sn.trest kan il roret. Men man glemmer - eller har
mlske ikke sansen for - at de og51 må lære at indordne
sig pl et hold - at være en del af et hold og Ikke to
eller fire individualister, der ror sig en tur i samme båd.
Roning er ikke blot kammeratskabrt ved at ro ud på
vandet samtidig i en båd og nyde Mdet kammeratlige
samvær i den smukke natur" . Det er en holdidræt, som
har sine særlige glæder, når man oplever at blive en del
af et rohold, der i fællesskab udialder sine kræfter i
det dejlige rytmiske, taktlaste samarbejde, der giver netop
rosporten sin særlige charme. Dette rr ikke noget, der
kun gælder for ~kaproere" eller konkurrenceroere. Det
er rn oplevelse. som bor være fælles for alle roere, og
jeg vil hævde, at det er denne lille særlige oplevelse i
vor sport, der medforer, at vi roere, når vi forst har
oplevet samarbejdet i båden, for altid er smittet af .. robacillen", og at rokammerater, med hvem vi sammen har
oplevet dette .. holdarbejde", Indtager en særstilling mellem vore bekendte. Ogso\ gamle Jangtursrotter" vil sikkert gIVe mig ret i, at netop rytmen og samarbejdet i
båden er med til at gøre denne form for ferie til noget
ganske særligt, som efter vor mening langt overstråll.':r
ferieture i sejl- eller motorbld, for slet ikke at tale om
cykel- eller bilture.
Jeg har måske ikke ret deri, men det er som sagt mit
indtryk, at mange af klubbens medlemmer ikke rigtig har
oplevet denne særlige side af vor sport. De er i lor høj
grad individualister i deres roning. Dyrker den for at U
.. rart sig" - for at få motion og frisk luft, men går
ganske glip af vor idræts helt enestående charme: glæden
ved at arbejde sammen i et bådehold.
Det kan måske tænkes, at det gennem årene netop har
været al den grund, at vore langtursroere og vore kaproere som oftest har været klubbens mest trofaste medlemmer. Ved udovelsen af disse to former for vor idræt
Ur man nemlig de bedste muligheder for netop at ople\'e
den herom talte særlige glæde ved rosporten, som eftrr
min mening udmærker den fremfor alle andre sportsgrene.
Man bor diedes måske sætte mere ind pi at bIbringe
vore nye medlemmer forståelsen al, at det ikke er nok
at tilegne sig selve rotagets teknik og lære at klare sig
i en bld, men at man ogd må kunne lære at indordne
sig under en rytme og en samtidighed på et hold, der
gør det til en særlig fornøjelse at udøve roidrætten . Det
synes mig ejendommeligt. al ingen af vore instruktorer
søger at holde nogle af deres kaniner sammen som hold,
og søger at U dem til at arbejde henimod en holdpræstation ved kaninpræsentationsroningen, Men det er måske
et spørgsmål om tid for såvel instruktoren som kaninerne.
Det er i hvert fald helt forkert, dersom man opfatter
det som "kaproermentalitel" eller "sygelig sportsidioti"
nlr man hævder, at kun nlr der i en båd holdes takt og
rigtig rytme, kan det siges, at der udoves roidræt. Selvom
man kun dyrker roning som en behagelig motion, Ur
man kun det fulde udbytte deraf, dersom man soger at
udfore selve rotagene korrekt og i den rette rytme og
takt med de andre på holdet.
(FortS.1:tfts i næstr nr.).

ORiENTERiNG
Skovens Idræt

TerminslIsten

k;.Jd~r "Her en gang pI de unge og gamle blandt DSR's medlemmer.
Ja, de gamle, der har provet del for, skal nok dukke op,
nå r tid er inde, og de, der ikke har Fruvet, er sikkert ikke
blc:vet klogere og vil være uplvirkede a al propaganda og opmuntring om at deltage i orientering. Skulle ffilT.IIklet ske. ,1.1
nogC'n alligevel flr lyster i den retning 51 gor ahor .. f del
hurtigst muligt, inden and re in teresse r dukker op, eller konen
opdaget, hv.td der truer semdagsidyllen.
Delle: gælder imidlertid mest klubbens nye ffif:'dlcmmer. I h"r
nu lært ah om roningens finesser, - trOT I da, - har Sti hVilke
orlgmaler der færdes l klubben, alvidende rochcfer, hojrostede
bllLtrrupillere. h.natiske friluftsmennesker, og du har måske
('odda «I en kilproer, du gansk~ VlSt ikke har vundet nogoet.
Du m,lng\cr imIdlertid fra et onenteringsm~§igt synspunkt det
vIgligste, - du er ikke medlem af sektionen endnu,
Det koster kUli fem kroner Oln ,\ret i kontingent. og for de
fem kroner Ur du lejlighed til at lære ,It færdes i n,uuren
udfhænglg dE stier og veje: med kort og kompa~ springer du
gennem moser, grantykninger. kr.l! og skov. hvor du ellers
ikk(' ville tænke dig at 5æl1e ('t ben. Til sektionens sml hyggelob, hvor kravene ikke er .så store de for;,te gange. flor du IZrI
begyndelsen, og senere når du virkdig er blevet bidt af en gal
orienterer kan du komme med i store lob både p.i Sjælland.
I Jylland og ikke mind~t I Sverige. hvor mange danske orienteringslob afholdes. Har du lyst, så mod op 111 klublobene.
hvor vI bL a. ogd n3r .11 dyrke klubllVd. som dtl lil er nå
~om 51 med efter den d.1ghgc rotur.

Sondag d. 8, september: Abenl lob. Q. K. "SKÆRMEN",
Sondag d. 15. seplembt'r: Abenl lob, FIF, kval. for B S. C.
Sondas d. 22. september: Abenl lob, Stifinderlob. DSR kv.d.
for A.
Sonddg d. 29. st'ptember: Abent lob, Ildsingor Roklub.
Sond.lg d. 6. oktober:
Kl'o\-d.lg. Kredsen, kval. for alle.
Sonddg d. 20. oktober:
D,"\ S. Fl'o\, D.O,F.
lord.lg d. 26. oktober:
Kl'o\-nat. Kredsen.
Sonddg d. 27. oktober.
Beg}·nderlob. Kredsen.
lord.lg d. lO, no,'ember: Præmie.feSI med andespil og bdl.
IlertIl kommt'r div. klubloh, som endnu ikke er endeligt f..ullagl. Forcloblg .lfholdes der lob:
Sondag d. 1. september fra Glsehust't og
sonddg d. 13. oktober muligvis \amme sted,

S.ndag den 1. september:
Klublob fra Gåsehuset
Specielt for nye medlemmer afholder vi uette loh, Illden
de åbne lob lægger beslag pl sundagene.
C.isehusct Iiggt'r i del nord\'estlige hjorne af Ra\·nshoh
syd for Allerod, og m.ln kan komme herul v('d at uge
toget til Allerod, .lfg. Kobenh,wn II kl. 9.19, hvorefter
en vejvisn vil t.1ge imod p.i stahonen.
UdrUStningen bestlr af skiftefOj. sk.ifle~ko og tn solid
mddpakke. Yderligere oplYlminger fls hos SIYTet.

13. stIfInderløb
Meden;, sektionens medlemmer knapt er hegyndt ,li t.l.'nke pi
.nbel·des der allerede pJ. hOJtryk m('d stifmw:rlobet, der skal afvlk es den 22. september.
Banela:ggcr er \or tidligere fonnand Erik Jorgcn~cn. a)sistcrct
.lf Jesper I·hen, sj drr.mgcmentct er i gode hænder. Efter et
p.n sondages rtkognos,ering er modestedel blevet turisthotellet
KloVdhallar, der hgger 6--7 km .. ydvest for Kllppan, og lobsområdet ligger således u. 40 km fra Landskrona, hvorfra der
.ur,lOgeres bustransport.
Prisen for lohspenge . kort . bus bliver II"
kr., og ti.:!
lobt't i ~idsH' ojeblik er blevet kvalificerende i A·klasserne,
skulle der være chitnce for et godt DSR-Iob med fin tilslutning.
For at fl mange deltagere fril seklionen har vi overvejet al
l.lde ,llle starte grati$. mtn re:suhdlet .lf dTOftel~erne hkv at
kun de flittige lobere, som viser sig ved tr~ning,lobene. Ur
fribillet Der cr JO stadi}l" tid til dl gore sIg bemærket, nlcn
under allc omslændigheder re.ferj·cr den 2219 til drt lJ. 511'
finder/ob.

cfter;i~æsonen,

Søndag den 8. september:
Efterårsl.be. 1957 I TI svilde Hegn
Arrangor: .SKÆR....\EN".
{\\odhted. Sandkroen. S km n f. Frederiksv.zrk. Even·
tud bustr.ln,port vil om on\k.es hli\'e .lndngncl.
Kort; særtryk I :40,000 udleveres uopklæbet .
B.1neJængder: ilA t .... 12 km, 118 6.. YOR tao 9 km,
DA S. JUN 'd. \j km, DB, ÆOB S. IIC u. i km.
DC (d. 6 km, Beg .. D S. P 1.:01, .. km.
St,ntafgifl: HA S. DA kr. 4,50, Beg., D &. r Sdml Jl'N
kr. 2.00, reSlen kr. 3.50.
Anmeldelse unt-'it m,lnwg d. 2. ~ept. til 1'\ H.lul.

Søndag den 29, september:
lob ved ljungbyhed I Sverige
Arrangor: Ildsingor Roklub,
Mode,ted: Hamnlorgct, Ilclsinghorg kl. 9,00.
Kon I :50.000 udleveres ved ..I.lrt.
Baneb:ngder: ilA. HB G.. YOB t.l. S km, HC, Jl'N G..
DA ca.. 7 km, ÆOa G.. DB t.l. 6 km,
dækker hus fr" Ildsingborg.
Slartafgift kr 10,00
kr. i.oo
\elvbefordring.

Anmeldelser
Som medlemmerne bekendt skal man for at deha/le r dl' ,\bne
lob anmelde sig til d.is~e. Iklte \k~r sædvanligvis \ene~t ~ da~e
ror lobt'1 og er om muligt nzrmere bekendtgjort for hven enkelt
lob p.i denne side.
Denne .1Omcldcl~c sker for fremtiden lil Mogen.~ lIaut p.i
DR 8549, hvorefter videre fomoden! vil ~ke. I .lIIe.. intcrt~se
,lnmode) mcdlemm~me om sclv .11 huske dnmcldd\en.

Floji~ mt'dbring~s.
scnc~1

Anmeldebc

sondag den 22. september.

DSR's skl- og orienteringssektions styre
Sektionens nroafdelingcc
har som .lnnonct'rct i klubben afholdt wec:k-endtur til N1Vlhusel pr. robld mcd orientering i uve skov under form.lndells
Icddse.

Poul Erik Jakobsen. formand, BjedstrupveJ 59, Vanlose.
Erik Lund, næstformand, NOJsomhedsvej 19:J, O, tJf. TR 3129 v.
Torben Gad, kasserer, Kokked.tl, tiL Horsholm 297.
Mogen.,- Hau!, Hovmark..svej 32., Char!., tlf. DR 85..9.
Poslkbnto Ilt. 68J44

Ansvarsh. for _DSR~: Aage Bang, Helsingborggade 2J I Iv .. ø. TeJf. Ry 292.
Ansvarsh. for .ORIENTERING": Mogens Haut, Hovmarksvej 32, Charlottenlund,
1' _ _ " ..........

r---'.

-

- -MEDLEMSBLAD

FOR

AKAOEMISK ROK l ua

Q

~

PO l YTEKNtSKROKlUB

DANSKE STUDENTERS

25. ÅRGANG

OKTOBER 1957

ROKLUB
NUMMER 8

Vi ska' lige ha'
endnu cn god dag, in den vi slutter for

I

år, og derfor arrangeres :

KLUBKAPRONING
SØNDAG DEN 13. OKTOBER KL. 10
med alle de kend te lob og proportioner, samt et par enkelte nyheder (ingen u-ortodokse lob).

Efter lebene frokost og præm ieuddeling.

Dybt hælder året i sin gang og det bliver tidligt morkt. hvorfor der ikke vil være roning, men kun underholdnll1g ved de

IO

ONSDAGSAFTENER
der afholdes i oktober med f Digende data :

Onsdag den 9. kl. 20: FILr.t SAFTEN med faIgende program:
L Glimt af IIJdens dagbog.
2. Grænsevagt i Gaz,a.
Onsdag den 23, kl. 20 : GRONLANDSMIK ved eiv. ing. H. Kehlet og eiv. ing. Hans Ove
J lansen, der begge nyligt ha r gæstet vor nordlige landsdel.

R E S T ER N E

af standeren nedhales søndag den 27. ds. kl. 11

OBS! De medlemmer, der skulle have lyst til mere end blot at lufte søndagstøjet denne formiddag,
indbydes til

PONTONOPTAGNING SAMME DAG KL. 9

VI ser »Skjold«s nye hus

Konlnpræsentatlonsronlngen

Roklubben .. SKJOLD~ har nu fået indviet sit nye
bådehus. og d. Il. september havdt .. Skjoldtrne~ inviteret
bestyrelserne fra kredsens klubber til en reception og
rundvisning i det nye domicil.
Da alle gæster var samlede, viste formanden rundt i
huset og forklarede dets detailler og finesser.
"Skjolderne" har rået et dejligt hus. Det er praktisk
og godt indrettet og bærer præg af, at sunde økonomiske
principper har været retningslinierne for hele byggeriet.
Men selvom .. Skjolderne" har bygget et realistIsk og
skærende u-traditionelt hus. er det dog lykkedes arkitekten at skabe en bygning med et hannonisk og hyggeligt
interiør. - Man finder sig godt hl rette i lokalitl!tC'rne.
Rundgangen sluttede i salen. hvor et kaHebord ventede, pyntet med tændte Lys og eftedrets farver.
Under kaffen fortalte .. SKJOLO"s formand, Victor
Elvang, om byggeriet og om byggefondens hæsblæsende
kapløb med inflationen igennem en menneskealder.
Huset, der er dimensioneret til 350---400 aktive medlemmer (ct for en roklub ideelt tal), har kostet 350.000 kr.
at bygge + inventar, 30.000 kr., Lait 380.000 kr.
Heraf har byggefonden ydet 196.000 kr., der er blandt
medlemmerne indsamlet 17.000 kr., og lotteriet har givet
47.000 kr. (I) Derudover har .. Skjolderne" opt.1get lån
på 120.000 kr.
Under kaffebordet fulgte flere taler og et kvikt replikskifte.
BI. a. sagde formanden for .. K. R.", Olu/ Nielsen. i sin
tale 51 betegnende, at moln følte det, som besøgte man
et nygift par, der var ivrige efter at vise deres nye lejlighed frem.
Vi ønsker .. Skjolderne" til lykke med den præstation,
som deres nye hus er, - og vi onsker vore nye naboer
velkomne i roernes gade her i Nordhavnen.

(og lidt om kaproning).
(fortsat)

-MGymnastikken
begynder I. oktober med følgende tider:
Mandag og torsdag kJ. 19-20: Statens gymnastikinstitut,
Nørre Alle.
Tirsdag og fredag kI. 17-18: Statens gymnastikinstitut.
Onsdag kJ. 17,15--18: GI. Metropolitanskole, Frue Plads.
Torsdag kJ. 20---21: Svømning. Statens gymnastikinstitut.

NJr man skal udove roning som konkurrencesport, er
det simpelthen en nødvendighed, at roerne i en båd for.
står at samarbejde og arbejde i takt og i en fælles rytme.
Men det kan ogsJ siges, at har moln først prøvet at blive
en deJ af et sammen roet hold, hvor alle holdkammeraterne fuldtud m';' stole på hinanden, fordi holdet aldrig
er bedre, end den svageste mand, så har man først rigtig
fået klarhed over. hvad en .. holdsporf i ordets egentligste forstand i virkeligheden indebærer af glæder.
M

Samtidig er det også roningens - eUer rettere kaproningens
!',Vaghed. at den er så sårbar m. h. t. uheld
dier sygdom hos en enkelt roer. Kommer een af roerne
på et hold til skade eller forhindres han p! anden mlde
i at deltage i konkurrencen, er hans holdkammerater
faktisk ('Ilten helt sJ.\et ud eller i hvert fald stærkt handic.1ppede, indtil en anden roer eventuelt kan "ro sig ind"
på holdet.
Senest har det vist sig for klubben her, idet vi havde
det uheld, at stroken pl vor letvægtsfirer, der hele vinteren og foråret har trænet energisk og målbevidst, kort
før forårskaproningen kom til skade med sin hind under
sit arbejde. Heldigvis ikke alt for alvorligt, men dog i
så hOJ grad, at han var ude af stand til at ro i ca. fjorten
dage, og vi mltte afmelde holdet i deres to lob ved regattolen. Holdet fortsætter dog træningen, og vi håber, at
de kan tage revam:e for skuffelsen ved senere kaproninger i sæsonens lob.
Men det er galt med kaproere i klubben. Er der ingen
medlemmer, kaniner eller noget ældre (dog helst ikke
over 26 år), der kunne tænke sig at prøve denne pragtfulde form for roning.
Vi har en storartet tr<rner - udmærkede træningsforhold. Vi kan tilbyde rig mulighed for, at opleve roning
som en holdsport, og vi hn love, at alene det, at træne
og opbygge sin kondition og udvikJe sine rotekniske
færdigheder, i sig selv indebærer en tilfredsstillelse, som
er indsatsen og anstrengelserne værd. Det kræver temmelig meget tid at gl ind for kaproningstræning. Men
det lonner sigl

De, der har lyst og vilje til at søge at gore en indsats
for klubben og for sig selv, kan henvende sig til k.1proningsudvalget (se bestyrelseslisten) eller få oplysningtr
hos rocheferne.
Vel modt til træning.

JoK.

Hå ndbold
Som allerede tidligere bekendtgjort er træningen nu i
fuld gang, og den ordinære turnering påbegyndes for 2.
holds vedkommende den 6. oktober 1957 og for 1. holds
vedkommende den 13. oktober 1957.
Jeg skal derfor opfordre dvd gamle som nye medlemmer til snarest at give møde til træningen, hvorfor
jeg erindrer om, at der fu. den 2. oktober 1957 tillige er
træning i Idrætshallen fra kJ. 17-18.
Eventuelle håndboldinteresserede bedes videregive denne meddelelse til andre medlemmer, der ikke måtte læse
nærværende udmærkede blad.

/01.-/.

Erik Kier.gaard
Livjægergode 23 . Øbro 5152

,,--- SET OG SKET I KLUBBEN
Vellykket stort på onsdagsa ftenerne
Onsdag den 4'9 startede vi eftedrcts række af
onsdagsaftener med et foredrag af dr. med. Keiser
Nielsen. der fortalte Jost og fast om sine oplevelser
som \X'HO-Iæge i Indien, og samtidig ledsagede
beretningen med en række optagelser i farver
og 3-0.
Vi kunne næppe have fået en bedre indledning
til underholdningsaftenerne. Keiser Nielsen var i
hoj grad inde i Indiens problemer og de tanker og
strømninger, der rorcr sig derude, og forstod på
en livfuld måde at viderebringe sine indtryk til
tilhørerne. Men rent bortset herfra VM de tredimentionale billeder, som Keiser Nielsen iovrigt er den
eneste, der kan fremviser her i landet, en op!l'vt'lse
helt for sig. Begge dele bjergtog forsamlingen i en
sjælden grad, og efter foredraget var spørgelysten
stor, og alle var ved aftenens slutning enige om,
at en bedre indledning kunne vi næppe have fået,
og det vakte almindelig begejstring, da Keiser Nielsen lovede senere at komme igen med en række
optagelser fra Afrika.

Syrien og noboen
stod på programmet onsdag den 11., idet vor gamle
kending og altid velsete gæst ved onsdagsaftenerne,
dir. Ingolf Boisen, MINERVA-film, atter havde
stillet sig til rådighed, denne gang med en film om
havnebygning i Syrien og desuden med ekstranummer om nybygning under en noget anden form.
Det gode program havde fortjent en langt større
tilslutning, men vejret holdt sikkert en hel del hjemme ved arnen. Endvidere afvikledes samme aften
de traditionelle matcher mod KVI K, og atter i år
sikrede vi os to smukke andenpladser. Ak jal

Universitets og Itudentermatch
afholdtes i år her i København og var som sædvanlig henlagt til banerne i havnen med oplob ved
Langelinie. Atter i lr havde POLITIKEN lagt sig
i selen for, at dagen skulle få et så festligt forløb
som vel muligt. Kl. 14,30 indledtes der med opvisning af en række dygtige folk fra Dansk Kajakforbund. Der blev budt på kæntringsprøver (her
havde vore scullerroere noget at lære), de berornte
grønlændervendinger, balanceøvelser på dækket
o. s. v_ Opvisningen, der foregik ligedmeget i og
under som over vandet, høstede et velfortjent bifald
Era de ca. 6000 tilskuere, der var mødt op på pladsen ved Langelinie. Kl. 15,05 gik starten til ottermatchen mellem Arhus og Københavns universiteter, og det endte endnu engang med en sejr til
København, men det skal i sandhedens interesse
hævdes, at vore jyske kammerater i nogen grad var
handicappet, da de gik til start. Det kedelige uheld,
de havde været ude for under træningen her i København, hvor hele holdet fredag eftermiddag måtte
en tur i vandet, havde sat sine spor. En enkelt

mand måtte udskiftes, og flere på holdet havde
endnu men af den kolde tur, hvorfor forklaringen
på, at vi ikke i ar fik de klø, vi så længe h.u fortjent, i nogen grad må søges heri.
Umiddelbart efter afviklingen af denne m.ltch
gik starten i løbet mellem Kobenhavns Universitet
og Danmarks tekniske hOJskole. og her blev det i år
nsmededrengenc~, der kort efter start tog foringen,
og efter at have holdt denne hele den 3100 ro lange
bane igennem, hjemførte sejrens pris.
Efter løbene var der overrækkelse af de Io præmier S0LVFAKLEN og PARAPLYSTATlVET.
Om aftenen, kl. 18, samledes roerne med officials
ved den traditionelle middag i universitetets gobelinsal, hvor rektor magnificus, professor Warburg,
præsiderede. Middagen fik et hyggeligt forløb og
en række talere, heriblandt rektor, chefredaktør
Stephensen, professor llartnack, Arhus, havnedirektor Ilenclrup, formanden for DFfR, prokurist
A. Aa. I-Iansen, Bj. Møller og Bjerrum, hyldede
idrætten og det akademiske fællesskab.
Da middagen var slut, drog vi ud i klubhuset,
hvor der var lagt stort op til afslutningen af dagen.
Boesen og Lunderskov m. fl. havde arrangeret en
fin ramme om festen med krohave og ølbar i slyngelstuen o. m. a. Der indledtes med et kaffebord,
hvor en vise forfattet til lejligheden af Preben
Rojel straks satte stemningen et par grader i vejret.
Ved bordet uddelte chefredaktor Stephensen enkeltpræmier til det vindende hold i universitetsmatchen
og overrakte endvidere Bjerrum en check på 1000
kr. som et "beskedent" bidrag til udbedringen af
skaderne på Skjold's otter. Forsamlingen kvitterede
med afsyngelsen af "for hl' is a jolly good fellow".
Derefter kom turen til rektor for Danmarks tekniske højskole, professor A. H. M. Andreasen, der
overrakte c.nke1tpræmier til sit sejrende hold.
Efter kaffen spredtes man i lokalerne, krohOlve
og bar havde stor søgning og dansen gik i salen
til ud på de små timer.
Dagen efter kunne vi med en vis ret sige, at det
var den bedste fest, vi længe har haft i DSR.

Arabien
stod p.l programmet onsdag den 18., hvor dr. P. E.
Bendtsen berettede om sine oplevelser derude som
læge for et amerikansk olieselsk,lb i lrene efter
2. verdenskrig. Det var et fornøjeligt og instruktivt foredrag, der gav et godt indblik j arbejds- og
levevilkårene derude i det altid urolige hjørne af
r-1ellemosten.

Langtur
Den 26. havde civ.ing. Frørup stillet sig til disposition med en række farveoptagelser fra den norsksvenske skærgård, også her fik vi en god aften,
det var bare kedeugt, at ikke nogle flere unge, som
netop havde haft udbytte af et sådant program,
kunne finde ned til klubhuset den aften.

ORiENTERiNG
Ordinær generalforsamling
Afholdes

torsdag dpn J1. oktober kr. 19.JO i klubben.
Dagsorden· Den sædvanlige efter \'"Cdlægternes hl.'stl.'m·
Indser.
Alle ~t.rrkl intcre~serede i ~ek!ioncns liv og virke hu
mouhk pligl til at mode op dennI.' aftl.'n, hvor dtr iovrigf
ikke vi! blive underholdning, vist film dll.'r holdt foredrag over emIler, der er onentering uved- dier vedkom·
mende.
lIusk det! Torsdag den JI. oktober.

KISPUS
afholde,
søndag den 1], oklob('r U. 10
i Rude sko\' med udg,Jngspunkt hos Jesper Hven,
Parad,sk .... rel, IIoIte.
Tr,Jdltionen IrO vil dagtn b}'de pl ~ma o\'trrd~kdser
af forskellig art,

Det 13. stlfinderleb
er .ahikltt og vil lifeliom mange tidligere: sfuindcrlob gj. Ovo,:[
i historien som et .a de lob. dcr ikke t f ~om de fleSte:.
S gennem forte af 19 lobere i HA (.r viSt noget af en rekord.
Et resultAt, der kan tydes pi flere mjdct.
Vindertid('n ".ar på forhJ.nd ansllet til Q . 2.20, og li", kom
til at passe: plnær knap fire minutter, idel Hans Ilartmund,
Holte, ,·.andl sikkert i 2.16.36, sytten minutter for,m klubk.ammer .. tcn Ih Glud Kanr.Hlsen. Klubbens eneste repræsentant I
denne klasse, Erik Lund, kom ind som nr. 7.
I de ovrige klasser V.H tdhsllfoce nu:n ikke sl stor. DA blev
vundet af Birgit Storm, DR, i 2.10, her blev sektionens nye
A-laber II;tnne Voigt nr. 6 i 2.+4. Filers bemærkede sektionens
medlemmer sig ikke særligt, dog skal lige nævnes. at Amelung,
der dttr mangt o\'ervejc1ser og forhandlin§er kom med til IOMt,
'l'orde sig bemærket med en 5. plads i '\ OB, der snart er en
a de 5tærk~te klasser.
Fr.t ,'or på banen ~pecielt ud5cndtc medarbejder fordiggcr
folgende forsteindtryk. af lobct
Sondag d. 22. september .uholdit5 det traditionelle Stifinderlob, denne gang i Sverigt, Turen gik p.\ lien s.l:J,·,lnlige m.ide
med bldcn til Landskrona og herfra i 3 bUUCf op til Klovah.ll1er
turisthotel ved Sooeråsen.
Fr,!, morgenstunden sJ. vejret trist ud, idet regnen silede ned,
men op p.\ formidda/icn så det ud, ~om om v~jrguderne h,lYde
ombeslemt sig og ol igevcl ville hjælpe til med at gore lubet
til den succes, det blev. På vej til .start kl.ucde vejret fuIJ~tæn·
dIgt op, og det var en oplevebe at M~ $i;xlcr.lse" i solskin med
enkelte .skyer hængende omkring lrælOppene.
Starten for IlA og DA foregik no~le f.I. km fril turislholdlel.
og man blev Iransportcrd ul ~t,J,rt i bus, medens slarttn for dt
o\'rige klil~\(':r fandt sttd lige ,"cd hotellet. ,"1an var i (ørvejen
klilr onr . .al det vme blive et h.irdt lob, idet terrænet i d.~nne
dd af Sild.eråsen er megl:! kup~ret, og jeg tror også, ,li alle
fik deres ly:.1 styret meJ htll>yn ul .at lobt i bakker. Især gik
det ud o\'er de gZ"e kæmper fra A·klll5.sen, der for en K,Jng
skyld flgtlg kom på skovtur.
Slarten i denne k l ol.~se foregik midt pl nordskr.\ningen af
åsen i Ca, 100 meters hajde, og fra ~tart til posl l var der, Ja,
Inan froede forsi, at man havde prikket forkert ind, Ca, 4,5 km
I luftlinie. IIvis m,m ville fol~e den rette linie, måtte miln hde
liden lobe i cl terræn. der på kortel nærmest havde en sort

f.tn'e pa grund ,l( de tætte faldlmier. ElIl.'rs havde man v"lgel
mclkm at tage ned Iii skovgrænsen og lobC' I.tngs denne. til
man ~kulle op til palMn. {I"; det var op i ordeIs rdlC betydning,
nemlig en stigning pl ca. no m, dlct.!i kunne man tage op pJ.
toppen mC'd det samme og her vw hjælp "f vejl.' og andrt holdepunkter forsoge .11 komme frem iii posten.
Filme strækning .Jf et Q .. lllb ~kal helst være en ~ltækning,
Iwar dtr sker en spredning ,tf luherne. og det m,] si,.;e,>, ,It ~e1v
om der kun var 2 mlnUlltr mellem hver StolT!, volr dtr tkk.e:
m.mge. der si hmandtn eller o.'trhov-cdet lob den ~amme vej
til post I.
Da man så endelig n.lede frem hl posten og regnede med.
al nu skulle m,lO have en 11.'1 lur til pml 2. blev moln skuffet.
Ocr \'ar nemlig e.a. J,.'I" km, men her foregik dog hde turen i
nogenlunde S.;imme hojde. Rc.st~n af de 7 po~ter Li sJ. med Kodt
en kllometer~ afstand, og di~~e ~træk bod ligesom forsle dd af
lobet p.\ god oritntering, idet man ingen "leder luvde mul'ghed
for direkte vejlob, men var nodt ILI .It holde sig hl hOjdekurver.
glrde nl. m.
Pl ~idstc dd ,Jf I"btt kom moln Over kløfter. hmr led ....tgdc;c
olf bjergføtcr med ud,tyr. h\i-s moln ikke. sclv var hjergbc"ig~r,
ha"Je "il:td en fordel. .\ndre ~teder, hvor m.an fulgte bunden
af klofter, m11ll: man klatre ned langs mindre vandfald og
eIler~ fot.!ioge at lohe. hvor ' ..... ndet ikke gik ,Ilt for hOjt op p.l
benene. M.ilct f.:lndt moln dter denne ... nstrengende lur hge \'ed
hotdlet.
Alt i alt m.\ del ~iges On1 label, ,li det ,'ar godl arrangeret.
og at h.,n~n V.lr Up.ik[,lgdlg. Efter lobet kunne man hore enkelte
udt."c1~er om, at det havde v.:.:ret for anstrengende, men hellere
Ild end Lolland·Falsler o.llgn. Andre talte om pUllede poster
v!s~e steder, men pl min lange og interCSSilnte lur var alt som
det skulle \.:.:re for .11 give et godt IDb.

E. L.

Sektionens NIvåtur
Efter ,It h ... ve: tllbragl tt pu søndage I Lave skov med .at
læ)l:ge en vc1onrvejetl>cgynduh,Jlle ventede b.:lnclæggercn på
at "e, om sektionens sld~te p,Hund ville blive sucte:.. &andelig
om ikke der meldle sig 9 mand, u"en i kobet el bredt ud~nlt ~f
klubbens vist nok store medlems.lnlal; nævnCli kan 11 M. Muller,
Rich,Jrd Hanstn. Voigt, Roe~en ... men ak og Vt', lordag den
H. august bød på rtgn i ~tride strumme.
Vejrtt trodsedc§ dog af en firer og en scooteT. som dter en
ra~k lur, den ene hurtigere elld den anden, nåede Nid.
Sond.:lg oprandt, o~ loberne k"m til start: BoClien, Kilde,
ChrhmICu, Richard, \ oigt '><lml Gold med pige. Dcr \'ar det heil
.store ceremonid mtd tidtagnUlg og hvad der ellers horer \Ig til.
og $å Ikgyndle b~ncl;q!gercns "ng~tfulde venlen. Enddig dter
..m.i 2 umer udlostes den. Voigt kom glæde~str,l.lende viftende
med PO~I ol, som en ,'eniIR ~j.J:1 havde flyttet nogle 100 meter
efter (orst helt ;at have (/ernel mon5terkonct . Sic transit glori,J
mundi.
Resten af dagen gik mtd di\kussion om, hvorvidl vi skulle
trod5t et roforbud, som forll1entlig i god mening blev givel ,J(
en o~ p.i dette tid~punkt uvedkommende person.
Vi tog bussen hjem,

Søndag den 1. september 1957
Et

~tOrl

anl.lgl begynderl,)b fllr .. idc.rekommende samlede een

illtICres~erct lober, ~om modte i !;"od tid i G1schuset for at
10\' ,Jot ,une fo",1.

11

Jlermed en tolk til luberen hol b.anelæggeren,
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