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.::J)et er nawrligt her ved Aarsskiftet, at Bestyrelsen bringer sin
hjerteligste Tak til alle, der har bidraget til Gennemforelsen

af en af

de vanskeligste Sæsoner i D. S. R.s Historie.
R",ktionen e/ter Gudmmld Se/Jack's mangeaarige, inciterende Ledelse
var ventet og udeblev heller ikke. Selv med de mest tolerante Synspunkter maa Sæsonen 1957 vetegnes som v ,a'ende under det Niveau,
man fra mange Sider forventer af Danske Studenters Roklub.
Kun ved forstærket Indsats, ikke alene fra Bestyrelsen, men fra
alle interesserede Parters Side, kan v i aller bringes op til den Position,
vi tidligere har indtaget; den forende RokilIV i Dansk Roning.
I Bestyrelsen er vi lydhore for enhver Form for positiv Kritik og
ikke mindst for konkrete Forslag til Løsning

af vore

mange og store

Problemer.
Godt Nytaar.'
Bjorn Moller.

Fredag den 10. januar kl. 20

MEDLEMSMøDE
i KLUBHUSET
-

~n

art forgeneralforsamllng. hvor vi kan }.lore vor stilling op Ind en selve generalforsam lmgen,

idet det gentagne gange b.r vist sig, at der er a l! for lidt tid til rJdighcd dcnne aften. ligesom mange
fremkommer med forslag på

!Idyl/'

gentraJforsamlingen, h"or det som regC'l rr for sen t

al

snlle: dem .

RESERVER DAGEN

P6 gensyn

Som d. gamle , junge .• . •

Redaktøren fejrer årsskiftet ved
omsider
at ud
sende t't nyt nummer af bladet
Ott er ham bekendt, al der h.lt været patænkt md·
samlinger i anledning af rygter om h.ms bortgang, medens andre har rn!!'nt, at nu var han langt om længe
blevet inde~pærret, og derfor forhort sig om reglerne for
afsendelse af julepakker til I-Ierstedv~ter.
lian er rort derover.
I-Ivor er bladet blevet af i den Forløbne ud?
En af grundene til det .. uclcblivtlst er, at dtn vænolt
Situation for Cn redaktl'Jr er den, at han Ikkt har noget
af skrive om.
lian vil dog gerne her komme en del læsere j Forkøbet,
ved selv at bemærke. al det kunne jo fordvidl være lige·
gyldigt, når han overhovedet ikke kan skrive.
En anden grund er den, at bladet efter vi\St'S mening
ikke bor udsendes alene hl benrflet' for en vis gruppe:
medlemmer, restanterne.
Et af formal ene, som bladet tjener. Cl' det. ,,1 det hver
måned - om ikke andet - minder medlemmerne om. at
nu er det liJ at sende de 9 e.Der 7 kr til DSR, og som
bekendt er alle, der er å Jour meJ kontingcnthet.alinge.n.
kontingentfrie I årets to sidste mineder, d del ville
alt.s! kun "ære .lf hensyn til de U, der, om man så ml
sige, s kal gå tiden ud, at vi i 51 fald udsendte et Ind·
holdsioslog nyhedsløst nummer; og det af'HAr vi fra,
thi. kontoret har .l.ndre midler.
Me.n nu går vi allSl an igen, og vi vil i det komme.nde
Ar folge, hvad der sker i klubben, og bringe dette videre.
til medlemmerne., og nlr redaktøren for sit Indre blik
ser SID læserkreds, kommer han til at tænke pl en hl·
dragelse fra zoologisk have, hvor en dyrepa ..ser lå Inde
I buret og skrubbede laverne med en Stiv bOrste. En
ældre herre stod lidt og så på det, og råbte så ind til
ham :
"JO1men, er De da ikke bange?"
Ilvortil dyrepasseren svarede:
.. Jo, vel er de bange, men vaskes det skal de s·gu."
G læde.ligt nytår!
Bang.

Så ska l kværulanterne igen have lov til at lufte paranoiaen.
Der er medlemsmøde den 10. ds.
Vi skal atter III at drøfte. h,,'or skidt alting st1r til i
DSR i vore dage, navnlig om hvor fremmede de unge
Foler .l>ig, nlr de kommH ind I klubben. Der er intet
kJubli\" IOrre, mtet <;;ammenhiJld, 0.5. v., O. s. v.
forord brydrr engen trætte, men må del alligevel ikke
.. ære mig tilladt al ~ ll ere et par linier:
..... Der viii den kommende ud blive endnu cn opgave
at lose Eor b~tyrdsell og for medlemmerne aF OSR.
en opgave som udViklingen lOden for klubben har ført
med sig.
DSR er nemlig blevet så Stor, ilt det fremtidig bliver
nødvendigt at agitere Ikkee blot udildtil Eor at skaffe nye
medlemmer. Også et slags Olgit.ltionsarbejde indadttl I
klubben bliver nødvendigt, nemlig for at holde pI de
nye medlemmer, n.ir de forst har fundet vejen ud til os.
Vi, der er gamle i gårde. kan jo sagtens kbre os, men
for en ny m3nd, der lige har afsluttet SIO instrukhon,
er det ikke! altid 'il let......
Det var et citat fra DSR·s årbog.
fra 1956?
Næh, s.lmænd Fra 1934.
Fra guldalderconl
Kan vi derfor ikke for engangs skyld blive fri for alt
vrøvlet om, hvor dejligt der var "ovre i den gamle klub".

Gymnastikken
Mandag og torsdag k!. 19-20: Statens gymn.t5tikinstitut,
Norre

AU~.

TIrsdag og Fredag kJ. 17- 18: Statens gymnastikinstitut
Onsdag kl. 17,15- 18: GI. Metropolitanskole, Frue Plads.
Torsdag kJ. 20--21: Svomning. Statens gymnastikinstitut.

- - - - SET OG SKET I KLUBBEN
Lillebrors fødselsdag
Den 23. novbr. afholdt Aarhus studcntcrroklub
15 års fodselsdag på Aarhus universitet. En mindre
skare DS R-roere med formand og æresmedlem i
spidsen deltog i festlighederne, der foregik under
tvangfrie og hyggelige forme.r. Til lejligheden havde
bl. a. vor husdigter, Preben Reje!. forfattet en fodselsdagsvise, hvoraf i hvert fald et enkelt vers, der
sigter til uheldet ved studentermatchen 1957, fortjener at citeres:

.. Men l er vant til lidt af hvert.
og hvor I dog Jer flotter;
når I ror ud pl træningstur,
så smadrer I en otter.
8 tusind stærke bob
sank i sundet, blop-blop-blop.
Hej, hurra, en dejlig da'
som .. Skjold" får glæde af."
J\'\en som sagt var der en fin stemning hele
aftenen. AS R's formand, statsautoriseret revisor
Otto Bjerrum, var som vanligt i topform og udfoldede sin landskendte charme. Forskellige selskabslege med tilsyneladende dybe rødder i den
stedlige folkekarakter og en storstilet gestus fra
CERES og CARLSBERG holdt os i ånde til hen
under midnat, hvor aftenen sluttede med afsyngel·
sen af den jyske nationalsang; "Skuld gammel ven·
skab rejn forgo" .

Yennemlddag
blev afholdt i bådehuset den 27. november.
Et meget stort antal af klubbens venner havde
givet møde på denne aften og indtog de tradi·
tionelle gule ærter.
lovrigt er der grund til her at fremhæve den
trofasthed, hvormed mange gamle roere, der for·
længst har forladt DSR, holder fast ved klubben
og yder den deres skyldighed gennem DSR's ven·

ner. En trofasthed, der ikke kan karakteriseres
klare.re end ved at citere fø lgende brev, som ven·
nernes kasserer modtog i november efter at han
havde sendt kontingentopkrævrung ud. Der stod
folgende;
..Jeg har modtaget Deres skrivelse af 19. ds., og
jeg ser, at De ikke har fået min udmeldelse noteret,
og at jeg den 20. november 1956 har betalt kontingent for 1956.
Under henvisning hertil fremsender jeg hoslagt
25 kr. som kontingent for 1957 og bemærker, at
jeg blev rort over Deres måde at skrive på, således
at jeg trækker min udmeldelse tiJ bage.
Venlig hilsen."
Samtidig med, at de gamle er trofaste, kommer
også mange nye til. Vennerne har i 1957 således
modtaget indmeldelse fra følgende;
Civilingeniør I lerbert Marcus.
Landsretssagforer Jorgen Goldberg.
"
Leo Frederiksen.
Overdyrlæge Hans Riemann.
Sagfører Arne Pedersen.
Kontorchef Viggo Christensen.
Chefredaktør Ilakon Stephensen.
Redaktionschef Ernst Prieme.
Tandlæge Erik Weeke.
Direktør H. C. Andersen.
Tandlæge B. Konstantin f lansen.
Civilingeniør Ilans Mikkelsen.
Hvad vennerne betyder for DSR's okonomi og
trivsel, har i år bl. a. givet sig et klart udtryk i vort
nye oliefyr, som de bærer en ikke ringe del af æren
for. Skulle enkelte herefter føle, at de ved en ren
forglemmelse ikke er kommet med i kredsen, kan
det oplyses, at indmeldelse sker til grosserer Gud.
mund Schack, C. 6644, (Schack er altid glad for at
blive forstyrret af en opringning desangående), og
kontingentet er minimum kr. 25 årligt, eller sagt på
en anden måde og for de lidt yngre, 6 pakker dgaretter.

Ved vintertide

Ove t! JLulten KONTORET
er lukket i vintermånederne.

KLUBBENS POSTADRESSE
er uforandret, Strandvænget ø.
Alle henvendelser bedes venligst ske skriftligt.

FOR L0RDAGSBADERE
Da vi har opdaget, at en hel del af badstuegæsterne
i vintersæsonen sætter pris på en hyggelig sludder efter
badet, vil s lyngelstuen fremtidig være åben og, hvad
bedre er, opvarmet hver lørdag eftermiddag.
Øl og sodavand vil kunne købes.

Det har tit dåel mig. at i vintersæsonen er der samme skm·
ning over klubhuset. som over et opbgt skib.
Dod og uvirkelig foles alting dernede.
Der er trukket papir over m,lIlge af bådene, dtr er lakerede
og klargjorte til næste sæson. Togo klumpt,!r sig op midt i en
af gangene. P.I J. sal er gardinerne rullet ned for kokkentts
vinduer.
Ude pl forpladsen ligger pontonernes flydekasser sirligl .-.rr.lIl'
gerede henover slæbestederne. De monjerode plader lyser mat
i decembersolen. Ude i havnen strækker molern<: deres .trme sJ.
underligt nagne ud. Ikke en Mod er 011 se nogetsteds. IIvor ulig!':
feslIigere c:'r ikke synet en sommudag. hvor alle sejlerne ligg!':r
fortojede tæt ved hinand!':n og giver hele havnen et uroliglog
livligt præg.
Oppe fra terrassen klggu man ud over Sundet. Ogd her er dcr
tomt og ode. Landskrona·båden glider roligt afsted i det fjerne,
og en sandpumper er for indgående til Kalkbrænderiha\·nen .
EUers intet.
!Aor er koldt heroppe. vinden stle ind frA molehovederne, og
man v.tndrer langsomt ned .ld trappen igen, menS man luner sig
ved lønken om kommende sommersondage, hvor miln skal sidde
heroppe og betragte det myldrende liv i h.wnen og po! Sundet.
Rogen kvalmer fra Kraftværket.

ORIENTERI N G
1958

Røde
Ponsoling
Kell ChristiansC'n
Ejnar Voigt
Fren:el
Jesper 11 vC'n !)
Mogens I lee 2.)

Ligger for os og lokker med nye og spændende dyster
i skoven!:. Lld det være el nytlrsforsæt. at i .-ir skal der

rigtig gang i orienterint;en.
Forbered dig til sæsonen vrd træmng nu fra .irets
bC'gynddse, så bli\'cr fomojdsen ved lebene så mC'~et
storre. Der er træningsmulIgheder nok. f, eks. arr;mgcrer
llolte L F. hver søndag tra:ningslob i Rude skov fra
Rudegaard stadjon. og her er alle velkomne.
Efter løbet er der badstue, hvor Olppctitten Iii <;ondags·
frokosl\:n yderligere skærpe~.

2.00
2.47
2.56
3.21
udg.

') st.art",de Il.!. cykel mC'd Sin wlter b.agpJ.
sulten lOg ovennolglen d" post 6 ikke lod sig finde.

~J

Til lykke!
Sd,honens ttdligere furmand

Efterårssæsonen
er snart fjern og har Ikke brAgt den aktivitet og frem
gang. mim kunne have h1bd. Tilgangen af nye mcdle:mmer har værel den JaHS' muLge, nemlig lig nul. og del·
tagdsen i efterårets lob har gennemgående værd ringe.
Ud over Stifinderlobet og et par tidlige klublob, der
blev omtalt i oktobernummertt, har der været afholdt
de sædvanlige åbne lub p;\ Sjæll.,nd og cn cnkelt gang I
Sverige,
Danmarksmesterskaberne blev afholdt i :\'Hdtjylland I
Vesterlund og Tinnet Krat den 20. oktober. Fra ~ektlOnen
deltog i he.rreklassC'n Lund og Røde, der blC'v hcnhold~vi ...
nr. 18 i 2.51 og nr. 32 i 3.28. Vinder blC'v I Ians Harlmllnd
rra Holte i tiden 2.06.
I dameklassen startede I tanne Voigt og opnaede at
blive nr. Il i tiden 2.45, medens Signe lar~en vandt II
5, DN i tiden 1.53.
Ejnar Voigt startede i OB. men heller Ikke her blC'\'
resulutet overvældende.

Kispus
den 13. oktober var i år lagt af red.
I modsætning til ordinære lob vAr brug ar kort ikke
tilladt mellem pOMerne. De enkdte deL,træk var vist p.i
po~lerne ved opklæbede kort, som man sl måtte huske
indholdet af. BAnen var I m'rigt fon oveT gennem V.l'"erne
nord for Furesøen. gennem BiStrup Ilegn og herfra over
det lbne lerræn til Rude skov for endelig at slutte hos
Jesper liven, der gav husly og ...erverC'de te. Til gengæld
målte gæsterne hjælpe med at flytte div. pryd genstande
i form af antikke sujler rundt I hans have.
Delugclsen var trods del fine vejr ret be:s.kedcn, men
til gengæld var det morsomt at se et par ansigte.r, der
ikke har været mC'd i lang lid .
Resultaterne blev sålunde:

j-Ians Ove llan .. rn C'r blevet gift i Ribe.
Sektionens formand
Poul Etik Jakob.. en er blen'l far til en oritntøse.

Generalforsamlingen
den 31. oktober var cl t.lmt mode. formanden var rejst
III Jylland, og kassereren havde se.ndt afbud p. gr. af
rorkolrlse.
Klubben var I ovngl lukkC'l , men dtC'r artAle havde
vi faet lov :\t være- i rochC'ferna kontor. Dette hj"lp os
dog ikke meget, da duren viste sig at være Iht. Efter
denne opdagelse blev modet henl.lgt til Skjold. hvor vi
tre mand hoj drøftt.>de det forgangnt.> og det kommende ar
Arets begivenheder <,amlede sig om KompalllobC'l j
foråret og Stifinderlobet I efteråret; disse lob var ubt'·
tmget begge meget vellykkede og viste, at der er liv i
sektionen. t øvrigt er det tankcm at få Jagt Stifinderløbet
fast om foråret igen og .11 få halifikationerne med i fuld
udstrækning,
Regnskabet. dC'r var ..C'ndt ud til medl~mmerne , gav
ikke ,,"ledning ul større droftC'lse, og valg af styret gik
ogs.\. let, idet samtlige var villige til at fortsætte I det
nye .ir.
Mød"t sluttede med en stille baju.

DSR's ski· og orlenlerlngssektlons styre
Poul Erik Jakøb1en. formand. BjodstrupvC'j 59. Vanløse.
Erik Lund. nzstforttl,lnd, Nojsomhedsvej 19$, ø, tlf. TR lt29v.
Torbm GMt. kasurrr. Kokkedal, tlf. Horsholm 297.
Mogen.r H~ut. IloYmilruvej J2, ChuL, tlf. OR 8549,
Postkonlø nr. 68.J4i

An5Vill'Sh, for .DSR": Aage &n8, Jiebingborggade 2J

I

tv.,

ø.

Tele. Ry 292.

Ansvilrsh. for "ORIENTERING": MogC'DS f-laui, Hovm.uksvtj l2, Chuløttenlund.
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() Ir< I() II ~ÆII<

~ lE ~ lE Ir< A\ ILIFf) Ir< §A\ ~IILII ~ ~

afholdes i klubhuset onsdag den 26. februar kl. 20
DAGSORDEN,
I) AItæ~/o!else af berttmng.
2) Forelreggelse af regnskab til godkendelse.
3) Valg af fonnanJ.
4) Valg dE næstEomund. kd..'iosert'r, sekretær og 7 bestyreh.t'smedlemmer.
5) Valg.lf udvalgsformamd.
6) ValgolE medlemmer hl okonomiudvalgrt, materie.ludvalget, kaproningsudvalget, motionso~ langtursudvalget og propaganda- og festudvalgct, redaktør og arkivar.
7) Valg af 2 reviSOrer
8) Valg af fepræ5enl311ler til Dansk forening for Rosport. Bestyrelsens medlemmer er
fodte repræsentanter.
9) Særlige forslag.
10) Eventuelt.
Kandidatemntr til de for~kenige ti llidshverv kan
foruden af den fungerende bestyrelse bringe-; i forslag .lf ('thvert stemmeberettigrt mrdlem, dog at sådannr for:slag kun kommrr i betragtmng, n.ir de er skriftlige og bt'Styreisen i hænde S('Dl">! IO dagr for generalforsamlingen.
Bestyrelst'ns fors lag til bestyrelse og udvalg i 1958 er (ølgende :
formand: Bjorn Moller,
Næstfofln.lnd; H. l'løhring-Anderst'n.
Kasserer: B. Boesen,
Sekretær: Aage Bang.
Bestyrelse: Bjorn Møller. H . ,\1oltrU1~~>Andtrsen. B. Boesen. A"J;t' Bang, J. Norman-Han<;en,
V. Aasted FranJ~en. P. J. J Harder. Chr. Norlyng, E. Blond, E. Si('\'erts, O . \V.Friis.
Udvalg;
0konomiudvoalget: Arnt Pedersen ((ormand), B. Boesen_
M.ltrrieludvalget: j. Nonnan~lIansen (formand), Chr. Nørlyng, P. j. J. lIarder.
Kap roningsudvalget: E. Blønd (formand), V. t\asted Frand:.en, Palle Norgard, Hans Ove I lansen.
Motions- og langtursudvalget : Aage Bang (formand). Arnr l't'der~t'n. Knud f\\ tkkelscm, Erwin
Lunderskov. Ebbe Nielsen, H . M. l-'\ øller.
l'ropag.mdaudv.llget: O. \'('. FriiS (formand), Jorn \Vilken I lansen, Knud Jørgensen, H. M .
Møller.
Revisorer: Ove Pete.rsen. Erik Ilaamann.
Redaktor: Aage Bang.
A rkivar: E. Sieverts.

o

LÆS OM FESTEN DEN 15. FEBRUAR PA SIDE 2

SYDEJlNDSR MJlRlil lE D)
afholdes i klubhuset lørdag den 15. februar kl. 20 - og fremefter
Af det righoldige P R O G R A M kan nævnes:
Stort orkester

kasullcpigcr -

hula-hula -

lykkehjul
frul;tvogn - strip tease
og diverse ovnraskdser.

petit cmema

kunstMrisk und~rholdning

Prisen for deltagelse l delle enestoiend~ forctag~nde andrager kun
15 kr. pr. p a r ~lIer 8 kr. for enkeltdeltager.
I billetprIsen er inkluderet opulent smørrebrød og årgangsvm
(seneste årgang).
Da forhåndsinteressen er betydclig, er tilmeldIng nødvendig og hn
ske telefonisk p.i t-\1 4238 (i nden kl . 12) eller RY 292 (atten) - (ri
notermg.
Absolut seneste tilmeldmgsfrlst er 1212.

Om generalforsamlinger siger
lovenes § 8 flg.:
Generalforsamlingen har - indenfor d~ i loven af
grænser den øverste myndighed inuenfor
klubben.
Generalforsaml ingens afholdelse bekendtgorelo Uled
H dages varsel ved skriftlig underretnmg til samtlige
aktive og passive med lemmn og æresmedlemmer,
I indvarslingen iii generalforsamlingen meddeles tid ,
sted og dagsorden. I forbmdel .. e med mdvarslingen .. kai
be\tyrelsen medde.le S it forslag til bestyrelse og udvalg
for det kommende '\r.
forslag ul generalforsamlingen skal være bestyrelsen
I hændt' senest IO dage før generalforsamlingen og skal
d~ sidste 6 dage for geMralforsamlingen vært~ fremlaftt
pi klubb~Ds kontor, ligesom de gennem klubbens oHi·
delle meddelelser ~lIe r skriftlig til hvert enkelt stemmeberettiget medlem ska l bnnges til disses kundskab senest
3 dage for gcncralforsam ltngen.
Kun aktive medlemmer. d~r er ,l jour med kontmgttnt ·
indbetahng. og SOm har ,'æret aktive m~dlemmer af klub·
stukn~

ben i mindst 8 m'\n~der for den moined, I hvilk~n generalførsamlingen afholdes, hM stemmeru.
Stemme p'\ gentralforso'lmlingen kan afgiv6 personligt
dier v~d skriftlig fuldmagt ul et andd stemmeberettiget
medl~m . dog ~.\Iede ... at ingen kan mode med mere end
cen fuldmag t.
Generalfor'i,lmhngcn vælger en dirigent og en sekretær,
der i forening aHatter referatet.
Beslu tninger og valg .. ker vled simpel majoritet: herFra
undtages dog lovændrmger og beslutninger om optagelse
ellcr eksklusion af medlemmer.
Valg af bestyre1st' og udv.llg sker ved skriftlIg afstemning, med mindre der kun foreligger ~et forslag til br<.ty·
relse, i hvilket tilfælde afstemning sker "ed h.indsoprækning. I andre anliggender finder skriftl ig afstemning sted,
når dirigenten eller mindst 15 stemmeberdtigede m~dlem 
mt.'r fordre r det.

Se smart uo!

'lJrug klubdragt!

Medlemsmødel

Fru FJeldbo

den IO. Jilnuar h.wde kaldt ca. 50 mteresserede til huse.
Formanden bod kort velkommen. og derefter tog debat·
tm fart. indledet aE et forslag om al sælge en del af fLåden
ul .. KVik". Der kom andre gode tanh_r og ideer frem .
Et cnhlt bestyrelsesmedlem lovede af gøre en kraftig
indsats for at fremme klublivel a.lle: hverdage i sæsonen
mellem 16,30 og 17. Enkdte uhovish f,,!Oter fra ungdommdige dementer i baggrunden af salen slog til lyd for
mert' gratis ol, 55 gik resten af sig selv. mente man .
Men Arne P. afgav lofte om at arrangere ct par rester.
og fik tilsagn om "konomisk stotte fra S;;:hack. og r~ul 
tatd kan S~ ovenfor.
I Ielt spildt vaf aftenen derfor ikke.

har med udgangen af sæson!:!n 1957 onsket at fratræde
sin still ing i DSR.
Siden 1944 har {ru Fjeldbo varetagtt klubbens intnes·
sn med en usdviskhed og en nidkærhtd, der gik langt
ud over, hV;;lld man med rimeLightd kunnt forlange.
For den måde, hvorpl fru FjeJdbo således i de forløbne
';'r har gjort klubbens sag til sin, skal hermed lyde et:
lljertelig takl

Billeder Ira Sandeen
Sandoen, alle baderoer~ Iy:.punkt i en ond verden.
er JO nu desværre kun en saga blot. Men det er tanken
at sætte den ct værd igt eftermæle i årbogen. og hertil
skulle vi helst bruge et par karakteristiske snapsbots.
ligger du inde med Sildanne, ring da omgåenrlt tU
Sieverts. NO 1869 x.

Red,

VI har halt succes
på ideen med åbningen af lokalerne på 1. sal ved lordagsbadnjngen. Det er ikke få af de badende og trænende, der bagefter finder ovenpå og får sig en kop kaffe
eller en ol.
Vi fortsætter derfor med <lrrangementet Indtil videre.

Fælleslanglur 1958
Atter i år påtænkes del <lt arrangtrt en fæJleslangtur.
som viJ blive henlagt til farvandene omkring Mors. Det
kan endnu ikke oplyses, hvorn;\r turen villobe af stablen,
men evt. interesserede bt'des snarest henvende sig til
rocht'ferne.

Så stunder sæsonen så smål III
Dtn er faktISk allerede beg)'ndl. idel fortræningcm er
i fuld gang. IIt'nry Larst'n er vendt tilbage som træner
og sorger for al de {olk. der er gjet ind for en rationel
t ræning i 1958. Ur hvad der ti lkommer dem. Der er gang
i foretagendet hvte tirsdag og torsdag kl. 18.30 $Mmt
lørdag kl. 14.30 med roning i b~in, lob og efterfolgende
badstue.
Som læst're af dette organ vil vide. er det nu alter
tide:n at gore opmærksom på. at hvis man vil ddt<lge i
sommerens kaproninger. skal tilmelding ske nu.
Vi sk.1l ud aF det dodvande. kaproningen l DSR befinder sig i. og tilbage til de gamle. glorværdige dage,
hvor de bil drenge var kendt og frygtede ved stævner
i ind- og udland.
Du har masser af tid til at underkaste dig en træning.
Det kræver Ikke mere, end at enhver normalt udrustet
studt'nt kom klare det, og desuden er mitn efterhånden
i fagidiotien s "rhundrede nodt ul at beskæftige sig med
noget. som Ingen praktisk betydning har. Det er det
eneste, der har væ.ldi i tilværelsen.
Ved at ga i t.lænmg kan du udnytte dm klub fuldtud
og U minder og kammerater for hvtt_
Det kræver noget at komme til at starte i Il enley. men
det giver også mere udbytte end 100 bio!-":t.l.fture.
Du bliver godt modta):et, dersom du moder op I Nordhavnen på et af de ovenfor anfortc ttdspunkter.

Er der Interesse for
el langtursstyrmandskursus
vjl et sådant ogsi blive alholdt, dog kun slfrC'mt der
indtegner sig 20 deltagere. Disse bedes snarest rette telefon isk henvendelse til RY 292.

Ved du.
at roerne har deres egen restauration, Regattapavillonen
ved Bagsværd rostation. Den lhner I år som sædvanlig
l. april og er el ideelt sted for sondagsfrokosten. mindre
::.c1::.kabellghed o.lign. Vt'd at bt'soge Regattapavillonen
stotter du dansk rosport og dermed dig sclv.

VI er mange,
der glæder os til at erhverve nogt't billigt rotOj ved
auktionen efter stMderhejsningen. og vi takku alle dl',
der sørge r for det righoldige udval~ ved at undlade al
tomme deres skabe I vinterens løb.

Gåsehuset I Ravnsholt skov
Gymnastikken
Mandag og torsdag kl. 19-20: St.;atcns gymnastikinstitut,
Norre AlI~.
Tirsdag og fredag k!. 17- 18: Statens gymnastikinstitut.
Onsdag kJ. 17,15-18: GI. f\letropolitanskolt. Frue Plads.
Torsdag kl. 20-21: Svømning. Statens gymnashkinstitut.

kan lejes for sommeren for den fantashsk billige pClS
,)f kr. 35 pr. uge. Det er et ideelt sted for folk, der onsker
al slappe .tf i naturskanne omgivel~er. llar man born
Ur man ikke bedre feriested. Da der allerede er anmodning om at leje huset det meste af sommeren, bedes yderIi~ere interesserede melde sig til Boesen eller Sj elle senest
I IJ, da udlejning eller vil 5ke efter de nu fremsatte anmodninger.

ORiENTERiNG
Forårsprogrammet
Det er nu muligt at give dt' første oplysninger om
forartts begivC'nheder I korte træk.
Som en Iillt' opvarmning pJ. sæsOneD arholder sr.kn·
ODen i brgynddsco af marts et par klubleb, begge fra
Glsehuset. Derudover afholder kredsen tl enkelt træ·
ningslob.
Det egentlige program ser dda n ud :

23/3 Kredsmatth mod Fyn og Lolland·Falster.
JO/J Lyngby I. F.
kvalificerende lob B G. C.
13/4 K. I. f.
"
A 6. B.
~4~L~
A6.C
27/4 1101te I. F.

2/5 Holbæk

..

A&. B.

•

C.

De største begivenheder bli\'er uden tvivl landskampen
med Sydsverige; men den vil dog næppe berøre sektionen.
undsstafetten, der fik 51 Hn en premiere sidste .ir på
Fyn, ophøjes Id forbundsmeslcrskab og afholdes p! Sjælland: her skal vi gerne stille med mindsl et hold. Til
Bjergløbet bliver sektionens delt.lgelse ikke stor, me.n
enkelte lobere fra DSR vil dog sikkert deltage. Det SJomme kommer tll at gælde for Wild-\Vest, der kun skal
anbebles til virkelig stærke og udholdende løbere.

Påsken
Ogs.\ i Ir aIholdes der kursus i påshn lor Jolle grader
af o-løbere, Forh.lbentlig b!.vtt DSR repræsenteret pl
dis<;e kur,>us ht'bt b~de al nyt' og gamlt' kUl'Si~ll'r.

Ileetil kommer

-i iS Bjerglobet i Nordjylland med Kuhenbavn - Provm·
sen matc.h.
11 /5 Landskamp Sydsverige' - Danmark i Sverige.
17- 18 1 5 Wild-\'\fcst, der i år afholdes i det nordlige
Jylland.
25-26/5 (pinsHI) Forbundsme.stt'rskab i stafet.
l piskt'n an.mgeres tTænjngskursus i lighed med sidste
år Pol .. Kopparhatten" og pl .Goransborg" for henholdsvis mindre dygllge og meget dygtige lobere.
Som det ses af listen er det i .lr lykkedes at dele kV.1Bfikalionemc lidt mere Lige mellem klubberne. hvilket ml
hilses med glæde, Stifinderinbet er atter blandt forårets
lob med kvalifikationer pl lige fod med de ovrige klubber. Løbet vil i øvrigt blive afholdt i skovene ved Sorn,
og Rode skid h"ve sin debut som banelæggcr til cl
5bent lob.
Om de ovrige lob I Sjællandskredsen kan endnu intet
siges om, hvor de afholdes, men mmdst et af dem bliver
pl sven~k terræn, og mon ikke det bliver K. I. F:s. r
øvrigt mangler der et par lob i listen, nemlig KM-~Iaret
ten, der muligVI'; lægges på KrIsti llimmelfartsdag den
15 /5, og Kompaslobd, der kan lægges enten den Il /S
eller den 18.'5. Med dette program er alle muligheder
også udnyttet, og der bliver absolut ingen lejlighed for
den fUttige orienterer til at kedt' sig om søndagen.

Klublab fra Gåsehuset
Sonddgene den Z. marts og den 9. m,uls
finder vi I"bet"jet frem og m"der op til træningsløb
begge gange med udgangspunkt fra Gåsehuset.
Løbene l'r lagt an pol det folkelige og lornojellge
og er derfor meget velegnede både for rene begyndere. samt for lidt og meget øvede orienieringskunstnere.
De .særlig enerRiskc ankommer lørdag og overnatter I den medbragte sovepose.
Nye medlemmer er mere end meget velkomne:
disse kan få alle oplysninger af mteresse ved henvcndcJ'ie Iii Slyret.

DSR's ski- og orfenterfngssektfons styre
Poul Erik '_koblen, EormiJnd, Bjodstrupvcj 59, VilnløJe.
Erik Lund, nzstEormiJnd, Nojsombedsvej 19:a, ø, tlf. TR 1129 v
TorbC'n GMI, kasserer, Kokkedll. tlf. Hørsbolm 297.
Mogens l1aul, lIovmarksvrj 12, Char!.. Ile. OR Sli9.
Poslkonlo nr. 68.JH

Ansv<lrsh. for ~OSR·: Aage Ban~. J-Iebinsborsgade 23 1 tv., O. TeJf. Ry 292.
Ansv.arsh. for .0RlENTERING-: MosenJO lIaut, Hovmarksvej )2, Charlottenlund.
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og det kan røbes, at klubbens åbning

SYA

DERHEJS

INGEN

finder sted søndag den 30. marts kl. 11
studentersangerne synger,
formanden taler,
bådene er klargjorte,
pontonen lagt ud MEN for at dette kan blive til virkelighed, må alle de aktive
give møde til den traditionelle

PONYONUDLÆG

ING

søndag den 23. marts kl. 9
hvor arbejdet vil blive afviklet under de vante hyggelige former,
og hvor de sædvanlige replikker vil blive affyret l

Den årlige generalforsamling
fik tt meget sti lle: forløb. fher at Helweg·urscn vu
v.algt til dirigent og Boeun til sekrC'tær. besteg fonnan.
den talerstolen og .1f1agde beretnmg om den 'iVUndM
szson. hvorunder han mitte konstatere, at ordet SUCi,:ts
Ikkt ligefrem bavdc: kendetegnet det forløbne Jr. MiUl
ktndlC:, fortsatte formanden, indenfor btstyrdsen aUe
de undskyldninger, der anvend~ n mange roklubber.
der lider under umme k,";aler. som DSR. men det von
den dtsignerfiit' btslyre~ ~t. at forsøge at finde ud·
veje: til at brmge DSR ud af dodvaodet
Bjorn l\\"Uer CJorde endvidere opmæ.rksom pl ••u du
allt:rede nu var 20 m.ilnd I træning under HMrY ursen,
og man havde endvidere J lr slkrd sig J velrenommerede
kaproere til sammen med Blond at lede kaproningsafde.
lingen, men det måtte pi dc:n anden side erkendes. at
det ligesom sidst~ Ar vill~ bliv~ va nskeligt at skaH~ III strækkeligt m~d folk i træning.
t.ndvider~ h,sbedr formanden. at langtursroninG~n
snarl ville komme pi mode Ig~n. m~n navnlig pi de1t~
ielt stodt~ vi pi konkurr~nce fr.1 sludl!nter:rejs~r. scootrr~.
knallrrtt.r m. v.
N~d hensyn lil f61u ha,·dr vi i du svundne Ir gjort
nogl~ erbringrr. og vi villr frrmovtr sogr al dugr nyUr
af disse.
Form.1nden rettede en ~tærk appel til alle unge med·
Irmm~r. om i 51 vid udstræknmg som muligt at dyrkr
kaproning og langtursroning, og soge ad d~nne vej at
komm~ ind i k.mmeutsk.bsforholdd og samhørigheden.
og han slutted~ med al r~l1~ ~n uk til .lUr, d~r hu
virkrt til g.wn for DSR i 1957, og herunder en speci~1
tak ni civilingenlor Jonsson ru firmaet Ostenfe.1dl og
JI)055on for hans mds.b ,,~d instalJeringen af vort nyer·
hv~rvede oliefyr. Som ~t synligt bevis pi vor t.1kn~m·
mehgh~d overrakte Bjorn Møller klubbens hæd~r;gave.
papIrkniven. til Jonsson.
Oil ingen havde brmærkninger .1t knytte tIl benlnlng~n.
bl~v ordet giv~t til kassereren, der forelagde r~gnsk.1b~t
til godkendelse, Ej hdlrr til regnskabet var der bemærkn lng~r af betydni ng, og man gik over ti l valg af kan did.,lerne til de forskellige tillidshv~rv,
Bcslyre.lseslisten for 1958 kommer derefter til at se ud
som folger :
Form.lnd : BJorn f\ \oller.
N.-estformand: II M"hnng -And~rse:n.
Knserrr: B. &es~n_
Sekret.-er: Aage Bang.
&styrclsc: Bjørn Moller. 11. Mohnng-Andcrsen . B.
6o~s~n. Aage Bang, J. Norman-Hansm, V , Aa"ted
\!n.\\ds~\\, ~ . \. \. H ardu, Cht. Nor\yng, \: m"nd.
E. Sintru, O, W Fm s.

Under dagsordenens to

51dst~

punkler \'M du hellu
og kl. 21 kunne dltlg~nten
afslutte g~neralforumllng~n. d~r, nlr bortses fra de
ekstraordmære forhold .sidsl~ Ir, ml bet~gnes som en
ar d~ mcst slilf;r.rdlg~ vi har haft i mands minde.
Om hvad der skrle bagrflt'r ka.n man læs~ andetsteds
i bIAd~t.
Ing~n, d~r onsked~ ord~t.

Ny fraktion I klubben
Efter genet;llrors;amllDg~n umledes en kreds ..f vZ$cnlhgt yngre mtdJemmu pi v~r.indacn, og und~r .. støjende
muntrrh~d" ~n~dcs man hu om at sbftr en ny fraktion
tal fremm~ af klubhvet i DSR.
Fraktionens navn bl~v'

DSR', STYRMANDSLAUG
Dens form.\! er i et og ah at sa.ml~ sine medlemmer
i klubbens lokaler, shel I som udl"Dror sæsonen, tEter
de værste dansk~ for~nlng-!otrad.itioner. slsom punchcsold,
hygguftenrr, fuglrskydnlng, ktgl~pil m. m.
Ud af sin midte \'iIlgl~ de tyve fremmødte ~n I~delsr,
der konstl1u~.rcde sig som r"lgu;
O"erstynnand: Arnr Peders~n.
1. styrmand ErwlD Lundersko,' {Archlb.1ldl.
2. styrmand· Aag~ Bang.
KontlDg~nt~t er IO kr lrligt.
AII~ aktive medlemm~r af kJubb~n

kan optag~s I
l.1uget, forudsat at dt: har s.lyrmandsr~t og proponeres .1f
tr~ medl~mm~r .1f l.1ugel, Iig60m opLlgelsen :!okai godkendes rnslcmmii,.'1 aJ dC'ncs l~dt:1se. der sidder for ri
Ir ad gangC'n.
j\bn agtC'f rOf!ot pi szsont:n al a[holde t:n stlh~lsts
ie~t. Nzrm~r~ m~ddeldse VII tilgl m~dlC'mmem~ SZt$kilt.

Sikken succes
Det var noget Af det bedste vi har oplevet I lange
tider i DSR. Det VOlt Ikke smlting dr unge menne~kt:r
havde lont i ilnnoneen i forrig~ numm~r af m~dlems
bl.1dt:t vedror~nde fes:ten den 1512, men ln.1n mJi lad~
d~m, at de opfyldtt: forventningerne. Klubb~n Vilr dekorer~t til ukC'ndelighed Lortet "ar .. sænkd" "ed hjælp .ar
gront crl:pC'papir, der \".lr kroha,·t: og hyggt'bclYSnlng,
lU bar~r og ~t lykkehjul, hvor man udpi .ah~n~n mod
en beskeden ind$.1b kunne vind~ adskillige IIOF'er.
Men del ,·.ar b.are dC'n ydu riJmmt', du for fuld"tzn·
dlghcds skyld lavrla(t ~ IDdbcf~ttede rn
Hertil kommer. a t ",hlikvm hele aftaroC'Ø biC'"
Illde. lIae &a de ..ed a"komsta .,u b1evet hudt
m ~n med et glas sh~try. Eftcof con times dam. bl

Udvalg,
ØkonomlUdvalgel Arn, Pod""n (formand), B, Bo,s," ning, start,de den kunstnerisk, underholdnmg m,d
folaterieludyah:et : l. Norn'Loln-Hanstt\ (Jonnand). Chr. .,\,n., der , ..~ ~t."k, lo\kesang" Utrudd,lb.rt tit"
Norlyng, P. J. J, lIarder.
Kdproningsudvalget E. Blond {fonnandl. '1,,'_ .\"..ted
Frandsen. P.all~ Norglrd. f-lans Ove Hans~n.
Motions- og langtursud.'illge1: Aage 6.1ng (form.lndJ,
Arne Ped~rsen, Knud f.\ikkdsen, Erwin Lundrrskov,
Ebbe Nielsen, I I N_ f\.\ollu.
Propagand.1udv;lIget. O. \VI. FriiS (formand), Jorn \Vil ken
I lansen. Knud Jorgenscn. Il. M. I\l oller.
ReVIsorer: Ove Petersen, Erik l laamann.
Red.,ktor; Aage Bang.
ArM.·ar: E. Si~verts.

~nvC'red~ smorr~brød og rødvin (inkludC'tu i hl\\etpri.. ~n) og snart dukk~de skuespWerind~n Birgit David op

pot .arenaen og undt:rholdt m~d vis~r og monologer.
Ilendrs frbh (alfon og charmerende vzsen bjergtog
publikum i ikke ring~ grad,
SenerC' p.l afleDtn blev dansen et par gange afbrudt
af opvisninger i rock'n'roll. udfe" Af C'lever fra kun$l·
tlkademiel.
Det blev langt ud poS de sml timC'r. for vi kom fu

klubb~n
:\II~ vi,

der deltog, håber pi ~n snarlig gentagel'l~.

På logi med H. M. III Limfjorden
Hvem vII med på fæUeslangluren?
Rundt Mors, til Fur og langs Sallinglands kyster.
Ilvem vil med og opleve disse egne. Beretningen om
Danmarks fødsel, så rige på minder for alle danskel
Meget får l at se, lige fra det skumle Spøttrup og
ældgamle kvaderstenskirker til moderne teknisk udvinding af jordens rigdomme.
Og I vil komme ind på livet af en idyl og en særprægethed, som kun åbenbares for den, som forlader alfar
vej og giver sig himmeJ og hav i vold.
Hvorfor hige mod Cannes eller Palma de j\1aUorc<l.,
når eventyret, dramaet. romantikken venter j hjertet af
Jylland!
Hvorfor rejse langt og dyrt, når man i S dage fOf
kun ca. kr. SO,OO alt iberegnet, kan opleve ting, man
aldrig glemmer. - II vad er larmen på Champs-Elysees
mod vindens sus over Jegindø? Hvad kan sydlændingen
stille op mod morsingboens stoute sind -?
Formålet er, at lære medlemmerne At ro lAngtur på
den mest udbytterige måde, og luren er følgelig i første
række åben for de medlemmer, som endnu ikke har været
på langtur; - men også erfarne langtursroere er velkomne.
Forhyrjngslristen udløber l. juni, og tilmeldelsen, der
sker ved henvendelse til klubbens kontor, er absolut
bindende.
Togtet strækker sig fra

TO numre af medlemsbladel I eel
Hermed har redaktionen tilladt sig at slå marts- og
aprilnummeret af medlemsbladet sammen.
Grunden er, udover den sædvanlige (redaktørens
dovenskab og slosethed), de.n, at vi har luret.
Pl vejret, altså. Det andet er strafbart.
Vi ville meget gerne hejse standeren inden påske, da
vi erfaringsmæssigt ved, at mange medlemmer gerne vil
ud i helligdagene, dersom vejret tillader det, og nu vover
vi altså springet, selvom alle tegn i sol og måne i øjeblikket tyder pl, at der er langt sterre udsigt til isbådssejlads end til roning på sundet langfredag.
Hvis du derfor ikke, efter at have modtaget bladet
denne martsmorgen med (sandsynligvis) rimtlge og glat
føre, allerede har kylet det i papirkurven i arrigskab ove.r
indledningsstrofen på forsiden, vil vi gerne byde:
Velkommen til sæ.sonen 19581

På slanderhejsnlngsdagen
serverer vor nye økonoma, fru Kure, beuf Stroganoff
med flodepisket kartoffelmos til alle, der blot vil have
ulejlighed med at bestille mad forud, senest fredag den
28. maris.

Køkkenet og restauranten
åbner officielt den 28. april, men vi vil, trods det at kokkenet er hårdt belastet i april som følge af kursus m. m.,
søge at opretholde den løbende lørdagsordning efter
badningen, og beder medlemmerne tage til takke med
forholdene, som de er.

søndag den 6. - lørdag den 12. luli .
Der er endnu ståpladser tilbage!

Hvad sker der når klubben kommer igang igen efter slandcrhejsningen?

Så meget som muligt.
Bestyrelsen har, for ikke at dege.nerere ved indavl.
i år fået en kraftig saltvandsindsprøjtning i form af en
hel del nye medlemmer, ikke mindst fire nye rochefer,
der står klar til at tage opgaverne op, efterhånden som
de melder sig.
Et synligt bevis herpå, kan allerede ses i den annoncerede fæ.lleslangtur, som Møller, der er helbefaren på
feltet, har arrAngeret i farvandene omkring Mors.
Endvidere er det tanken i år at træde nye stier for
fællesarrangementer og lignende, da del må erkendes,
at de gamle efterhånden er modne til at blive sløjfede.
fester og sammenkomster er et kapitel for sig, hvor
vi har fået blod på tanden gennem succes'en i februar,
og hvor der derfor snart skal ske noget igen.
Instruktion, styrmandsinstruktion og prøver starter
umiddelbart efter sæsonens åbning.
Kort sagt;
Vi glr hårdt fra start i begyndelsen af april, og det
bliver på alle felter.

Gymnastik og svømning fortsætter til udgangen af
marts.

KONTORET
åbner den 15. marts.
Rettighedsfjs!en

vil blive ført a jour og ophængt på ny inden sæsonens
åbning. Vi beder medlemmerne i egen interesse kontrollere, o m de er anført med den rigtige rettighed.

Se smart uM -

øwg kluboragt!

Lørdag den 26. april
bliver DSR's styrmandslaug holdt over d.lben ved

cl

storstI let

arrangement,

hvortil samtlige medlemmer

klubben k.lIl bestille billntcr.

l'men er 15 kr. pr. par og 8 kr. for enkelt (Iuristkl .. <;sc

retur).

I

afgang kl. 20 pr. fra rokajen
l lystbådehavnen
1'1 luren serveres captam<; dmner, ligesom dlle de" arrangtmenter,
der horu !\oi" ul for at tilfredsstille det kræsne oce.tnpubllkum, vil

blivC'

IS4;l'nesaf

Reservationen

kan ske gennem TI IE DSR OCEANGO ING

BROKER Ol'FICE

CA

Pedersen Ild.), der har åbent fra stander-

hejsningsclagen med tlf.-nr. MI 4238 (dag), RY 292 (aften), telgr.-

adr.: DSRCRl1ISE.

Billetsalget slutter den 16. april kl. 2·1.

Bon voyage!

SKI SEKTIONEN
har midlertidig .!>Iandset virksomheden pA grund af snt'\·an:.kelighcder, men lader hore rra
1

Ansvarsh. lor .DSR": Aage Bang, Helsingbocggade 21 tv" 0. TeJf. Ry 292.
AnsvilJsh. f a f "ORIENTERING": MogenJ !"Iaul. l-IovmarksyeJ 12, Charlottenlund.
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starter 21. maj med roning kl. 19 og underholdning kl. 20
Programmet for underholdningen bf/I'er .

Et film program c" op, l.g i klubhu"t)
For uindviede kan vi oplyse, at onsdagsaftener er medlemsaftener. der st<lrU~r med en kaproning i indsejlingen til Kalkbrænderihavnen. Holdene sætles efter lodtrækning, og løbene er lbne
for alle, der ønsker .ilt deltage.
Bagefter er der underholdning på I. sal, og aftenerne slutter sædvanligvis med dans til grammofonen.

Søndag den 1. juni:

U niversitetsmatch København -Aarhus
afholdes i Aarhus havn med opløb på slippen kJ. 15
Arrangnr Aarhus studenferroklub og dagbladet

Kr. himmelfartsdag den 15. maj:

Start fra bådehuset kl. 9. - Alle kan deltage

"Po1itiken~

Alle medlemmer, der skaffer 3 nye medlem_
mer, får halvt fri kontingent i næste sæson.

H usk at lade de nyindmeldte indføre jeres
navn og medlemsn ummer pa indmeldelses_
blanketterne.

Udnyt d enn e k æ m pec han ee l
BES TYR E L SEN

Standerhelsnlngen

Fe. ten den 26. april

ror~gik I

Ca. 120 af klubben!> medlemmer med damer uIDledes
26. april kJ. 19,JO i klubbens foyer, h\'or der ud·
skænkedh .. h~rry. Kl. 20,00 blev man afh~ntet af vogne
fra .. RIn~bllen", der korte til Tuborg bavn , hvor det
gode ~klb .. l-Ianne Scarlett " lå sejlklart med festlig opdækning. De tfe stykker smorrebrød, som var inkluderd
i billetprisen. blev herefter skyllet ned med rigelige
mængder sk;utefri SPirituS. Et mindre havari pol skibets
hOJllaleranlæg gjorde at man måtte nojes med kl.n'er·
spil. s.a dan\en gik til Ilder noget trevent. Rejsen gik til
lands krøn.t og nord om Ilven og tilbage Lil Tuborg
ham. De Jtlade festdelt.lgert v.lf på dem~ mlspunkt så
.. trætte". at kun de færreste orkede at fortsætte b.,gefter.
Tur('n blev vel ikke helt den samme sukces som sæso·
nem. for')tc fe .. t. Til trods fo r .. katteui spi r!!us, dgOlrelter
og chokolade hygger man <;ig alligevel bedre i vore egne
lokaler. Dette ber dog ikke tage modet fra Arne PederseD ,
du OitSd clt'nne gang stod for arrangementet. Tværtimod
bor man stærkt påkscnne det s tore arbejde han gør for
at SZtlt' lidt højst tiltrængt li\' i klubben.

ar d tradit ionr:1t som lænkes kan. T rods den
bidsk~ forlrsvind havde et stor t a nlal medlemmrr glVt't
mode på forpladsen Id . 11. fonn.lnden mdlagde .. ig fortjeneste ved at gort' sin åbnings- og programtale prisværdig kort. Studentersangeme medvirkede atter velvilligst
tiI at give dilgen et festligt præg.
EIter hejsmngen havde (ru Kure kræset op for os
med bc:ul Stroganoff m. m . •\t påskebryggen var kommet i handt'len bidrog ogsa til oli sætte stemningen I
vejret. Ud pl eftermiddagt'n blev der danset (hvornår
er der Sidst blevet de l?) og ,'i var nogle stykker, der
n.iede at fa aftensmaden med, inden vi skilte!> cher en
god dag.

-

men d et var endnu k oldere

da vi søndagen forinden, den 2J. mart<;, lagd~ pontonern~
ud. Der "ar sn~ i luft~n og issldg pl forpldds~n . .\rb~j·
det kom dog fra hånden, og Cl velfortjent badstuebad
toede de forfrosne sjæle op igen .

d~n

Fællesla ngturen
Vi ermJrt't lige Om, at forhyrmgsfristen udløber den
1. juni.

Dementi
Ved en fej h.lgelse har vi i årbogen tituleret maleren
I brald I lansen . der har ydet så ma nge fort n nlige bidrag
til klubhusets udsmykning, som professor.
Sel,- om vi iovrigt fi nder. at Il a raid t lansen i hoj grad
har fortjent den an vendt~ 11tel. b~klilgt.r vi det sket~ .

Intere..s crede bedes melde sig pa klubbens kontor og
du opgive navn. adresse og telefonnummer.
Ansugere optages på turen i den rækkefølge antallet
er deleligt med 3.
Umiddelbart efter forhyrmgdristens ud løb 5amles del.
iagerne III en nærmere d ruftelst' af enkelthederne.
T il meldelsen er bindende.
Se iovrigt sidste nummer af medlemsbladet.

J.
Du gAr i Oll .,in ~nkelhed ud pa, ;u \'j mandag d,
19. og tirsdag d. 27. maj mod~s i klubben kJ. 17,00 med·
bringend~ madpakk~ og et passende antal oll~r.
Vi ror!>ol ~t stykke op ad kysten, til VI fmder et hygg~·
h~'1 sted. hvor \'1 kan gi I I,lnd og spise maden og drikke
øUerne og lovrigt hn;ge oS IW tid, ul \'i atter dra~er
hjemad.
Sådanne ture blev foretag~t pOl mere privat basis Sld..,le
.Ir og "ar vældig hyggelige og fornojdige.
Der kræve .. Ingen ulmeldmg. - f\\an kommer blot
ncd i klubben kL 17 med m,ldpakken og 011ernc. Sol går
restcn af .!lIg selv.
Vi er tIlbage i klubben ved morhts

Svan .. •
m~lI ..n

S-to,

frembrud,

Skulle ,'cJret være nundre heldigt, sil kom alligevd;
så. hitter vi nok på noget andN.
For reSlen er der som bekendt intet nyl under solen.
I sin Tid, I DSR.'s barndom - eller var det miske alle·
rede inden sAmmenslu tn ingen - afholdt man sådanne!
ture und{"r belegnd.!lcn ...!Ikovture"
Man sinder pa det, hvis man gennemlæser "Dansk
ludentcrromnl.: 1867-I94r,

..,•
.,.,
o
•
-"
6

Alts!: vel modt til "skovtur" d, 12. og 27, majl

Nyordning af slyrmandsprDverne
lIldtil har oplærlngcn af styrmænd gaet for sig på.
den m.lide, at man har laget .. kandidaternc" ud i bådene
og har stillet d~m ~n eJl~r anden opgave, som d~ sl har
\·bt sig at stl fuldstændig blanke over for (ihvertfald i
de flrstc tilfælde),
S,i har de liet forklaret. bv"d det
gik ud på. og har prøvet iGen.
For dt få ratlonali3crct dls!oe funktioner si meget .!lom
muligt. vil vi I ar Indføre den ordnmg, at man inden
man kommer j bådene ska l overvære en instruktion, hvor
der bli\'l~r forklaret. hvad det heJe golf' ud på_ Umiddef·
bart elt . . r instrukt ionen kommer .. kandidaterne" i bådene
og får lejlighed til al ove det, de har hort om.
Vi under'itre,ger, at delle Ikke er et forsog på at gøre
styrmands·lIl'itruktlonen mere teoreu!>k. men tvært imod
tænkt som en forenkling:. - Vi regner med, at .. kandi·
daterne" kan nøjes mcd ca. halvdelen af det antal gange,
de mltte moJe hl Imtruktion efttr den gaml~ ordning.

I

mai

m.Jncd ttfhordes

sfl,·rm.mcJsrnstrukflon hver tors-

dag kl. 17_

o vel! l~lLlte/~ STY RM.tI.\.' DSJNST RU K710N
foreg.ir hver torsdag k!. 17,

•,

Bestyrelse.lIslen
Ht.~ IYf'f' 151': "'armand. Pillllofahril.al1l "jorn lluller. Dr,,!!I/lld .. !.i l K_ tt'nlrQ! 107 12_
""'~lrormD".I: liRS, II \1!!luill!!
\11111''''''11. C I.. Ih\l'Il\\t'j 10, Ciclltaf1e_ GI'III 32;h~,
I\u\)i:rcr:
UlS. 11_ IIn~"'II, Vrl'd.'rik~holrll' l\a11ll' 18. K r: 81 ';J. _
\lat('riuUt)n/lllt'r: C,h-lIIIlH. J, .:"urllllll1-lIau.sel1. 1I1l'rel1~ \'1111'11IInt'UIII. \mul:l'r lIuul"\-lIrd 8, S .\\, lill, lok. It!. - S('krl.'lwr:
cnn!! jul' .\ul{c 61\11~. lIrhill~llCIr':lm!!t' ~a, 1 O. BY t!12.

I'Qrl''''"hl_~ IIt1 n''JC:

LIl', I1nl'/o:(' UI)(''''II
\'l:.!'· UnnI:

' 1.lrrlrlndut lg: Furmnud Ci,i!inJl .1 \'lmttlll·llan_t·ll.
Oh·rinl:. Krhh'''l II ~Qrlynl:, nrM~t'h·rj SO. F.
Ci\'l!in!l, Poul
J J Illlnkr, l.ulldl'hu~H·j 10, " U_
l\.prcmIDII.~ud\MI!lrl: Furmand'

IIuIH'-'J :I:?,

11 I Ih

n2~,,"n'rd_

"ul h",,,· 0lt IIIIII lu,""ud\Ull(l'l:

KØKKENET

104. K

SKAJJSKORT
ska l loses snMest.

Fonmmd' "lige

BIUJ~.

IId-

23, I O.
s.,,/o:r. Ame Pt'lerM.'n, '"00 U"Ulhl>J
li Il g_ I\rh,
Chilillfl. Knud 'lIkkt'brn. S"llnf'nlnl1t'\'ej 10_ \ .. O.
nllnkll~~_ Erwin LUDdt'nkQ~, .:"dr_ l~fihavn.)J!lltl(' OS. I 0 . -

~jnI!IH)r~l!'a(k

Cnn!!. jllr, Elihf: II.

kJ. 11.

\rLild:1 Erik ",unll "uri!'l1-

I.l.l'l{e "\a\lrd·Yrnnd\crl. JR.'~<·r.I,(lrlf·
B.. rrullll'r PIIlIt' :\'orJlBrd. Xl>rrebrOfltlde

nllt- ZOEJ_ (; .. nloflr.
IH .1_ h:\'
U,-iling. II, O. lIall,cn. GADlmtlwo_\e"('j 337 ..

SCULLERlNsrRUKTION
hver torsdag kJ. 17 fra 22. maj.
lukker lørdag silmt son~ og h . . Uigdage kl. 17.
Middag!>mad skal på hverdage forudbestilles senest

r"rlllllnd. Planorllbril.::mt Bjurn 'luller_
IIHS. \lohrlll~ .\ndc,.,.,en
.'alld jur.

II \, \l1I1I .. r.

:\'il'l~4'n. En!lf'I~bnrll,"~j

I\lhkRArtl~"t'j

2 •. Lynllb~
J.I ,l. :?, Ucllerup.

l 'I'fl"U~lI lId ll ud W' .. I,tI:
F(lnll~nd
~ILHI. 1I1l1~·I_ JUfl1 Wilken
\lUd_ U!{lrr. Kllnd Jllrucn~"n.

O

\J'

'·Illd.:adl'

W. Friill, \'.

HaMl'n, Schllcksgadt
fnlkontrnlll- fo7

~.

f

II \I \Iuller. KIItIt'JlftrdneJ II ,-\_ 2., lIelll'rUII_
Ih'\' I'j(lrer: 0\' .. Pelt'n"I1, Erik Ha:1nmllll
1I.l'llIlkl llr : !\Ilge BlinK
Ar klul r: E. ';it',t'rls,
III!>p4'kl or : KII]1lQjn Lo A, Sjelle.

;oi'jalllMllde (.l_ Su. 806.

I K

.~n,

Nyt fra styrmandslauget
Dcn for\le onsda!: I maj afholdt MyrmandslJ.ut;et dtn
laugsaften. I"\(-(e end JO medlemmer var mudt op
til den sædvanlige middag på verandun_ Efter middagen
redegjorde overstyrrnanden for lauge~ fremtidige virke.
og der var da enighed om. at man sk.d !iaml~ den for..te
on!>dag I h\'er manet! til midd.l~ og senere ,>pog og skæmt.
og dth næ.. ' ... laugsaften fasbattK 111 on ..dag d. -I. Juni
f0r..t~

kJ. 18.30.
,'tin md\'ieclC' det nyanskaHede fJcrnsyn, sOIn er det
for')te synlige resultat af lau~t"h bestræbel .. er for al frem·
me klubhvd pol I. sal.
Da laut::'t'u form.11 er at ~ore klubben mttr tiltræk·
kt'nul' for medlemmerne og på den måde skabe l"t hyg·
gdigl tilhold-.sted. er man Interesser;:! i at medlemmerne
ovn en bred fronl slutter op og støtter foretagendet med
det beskedne kontingent af en tier_
BetinJ!chen for .,t hlive optaget I l.1Uget er, .u man
proponer~ dr :} IdLL~ .. brodre o~ godkendes ilr .. tyre6l'n.

Fra RONING:

De nye badtyper -

er de ri gtige ?

De senere års opnaedc. rcsultdter [or danske mere "ed
Ej\\ har \·i~l. at konkurreno.:en er blevt't skærpet ganske
bt'tydellgt.
Samtidig med. at kravene ul de enhltt' rOl'res kunnen
og fYSiske form er skærpet, C'r kravene til vort Indterid
steget.
1''\ udenland:.kc bådeværfter forsøger dygtige h.indværker ... i intimt samarbe lde med rok.p.dteter at finde frem
til nye kon ..,ruktlOnc:r. som 'ik.,1 lette den tran~e vej ul
guldet. Vi har alJC'recle "æret præsenterc1 for nogle af
disse nyt' konstruktlont'r. Sid .. t "ed E..\\ i 1957, hvor
italienerne "andt mesterskabet i otter med cn båd. der
VM rigget ;mUerlede.. end "i er "ant til. Tysknne bln
mester i toe.r med styrmand 1 en båd, som brod med dl"
gamle traditioner om. hvor i bolden :.tyrmandC'n hu .,in
plads.. DC' havde .. tu\"t~t ham ned forude i ltggende . . ulling.
Der er ugd opnået gode rC!J,ultat('r med en ny ri~ninR
af fireåre.rs blde. her .. idder s troken og el1en I b,\j!bord.
tre og to I styrbord.
Ved Henl ey Reg.ntacn i 195>1 ble" vi præ,>entC'rd for
en dobbeIt·sculler uden rullesæde. men hvor riggene var
forbundet med spændholdtet dled~. at det var tig OG
spændholdt. ,>om bevægede sig pa ru lin j o;tedtl for
roerne.
Ved en dnden kaproning i Giessen i Tyskland startede
en firer med styrmand. hvor'" d og to roede, medens tre
og fire gik frem til et nyt t.1.1;. Idccn med den var. at
der altid va r to arer i vandet til at holde baden i fMt
og i balance. Ideen var der albl - den duC'de bare ikkc.
Dct samme koln sij!1.'S om den engcl .. ke dobbelt-sculler
med de bevægelige rigge.
Men hvad nu med de andre både • de Vinder jol
Det gør de, lJIen de vinder kun, fordi der i bådene sidder
mandskaber. som virkelig er den tand bedre end konkurrenterne. Vi ml aldrig nogensinde glemme,
det
før .. t og fremmest er mand .. kabet, som vinder C't Inb. Det
horu heldigvis til sjældenhederne. at det er båden .. skyld.
et hold vinder, medens moln ofte horer beklagelser O\'er
båden. når de t.aber. Men molteri.let har stor buydning

.,t

for el holds vindcrchaO\:.er. d~rfor ml \1 prove olt for·
bedre "ore bolde efter bedste evne. Jeg tror ikke. ,bask
rOnln$: skal kastl" sig ud I ko!otbare ekspC'rlmentC'r I hg·
hed med udlandet. selvom jeg ikke er spor j tvivl om, ilt
dansh bddeb)'lii:Gere er fuldt Il,) hOJue med de bedste
udenl.tnd .. ke. Vi ml snarere fOrS0t:e ,H forbedre de ek.. l·
..tC'rcnde båutnH~r. På I:e! punkt er "i bageftrr. vorc b.u.!e
er .lit for lunge. fordi VI ikke har s.i mant;e penge, kræ.
ver \'1. at cn b.id 'ihl holJe I mandst 10 år. ja hels! I",-,n·
gere. Stillet overfor sådolnne kra\' er det forst.1.dIGI. ~t
blldebyg~rrne bliver nudt til .1I IC\"l~re bilde af .. tærkt og
krafti):t matrri.ue. Tænk bare på vore riGge, .1reJ:;ange
Ol; øvrige besl.~. alt sammen af mt:~inG og slål, j!udt:.
holdbare ting. men dC'''''ærrt: alt for tungt:. Dertil kommer .. ,\ de! store forbru~ .lf Idk og malins;. ~oO\ .. kai beskYlle det kære. kostbare ..skiv~.
l\len hvor fir vi da let udstrr fra til vore bade? Img bekendt er der kun een boldeb)'gger her i Danmark,
som virkelig Gur en indsal.. for oll levere lene b.lde, nemiiI! den ~amlr me.,terro('[ og træner flenry LU'ico-n i
Koge. "\en han t:r hen vi", til .11 kobe rij!:):c og are~.,n~C'
i udlandet.
J:-'or Oll det 'lver en bred front 'ikal blive bl gavn for
dan"" ro"porl. mol \"I kunne købt: I('tvæ~u;;riggt' af.: ~rr·
g.n~e her j hande! til en o\·erkomme.lig prG.; sporg.. m.llct
er blot~ hvor finder vi manden. der kan og "il sætte cn
(abrikOlllOn i gang. samt manden der VII fin",ndere det.
Eller Il......" m! de intrrcssertde klubbtr slutte "ig S.1mmt'n
om opga,·cn.
Jeg tror, det er cn ab.. olut betingelse for ilt kunne del·
tage med held i mtcrno1tion<lle konkurrencer. at "Orl
matC'riel g:øre.. ItUere.
Bent Poppc1vig.
l\"henllll\lI~

Fra RONING:

EM 1958
Som det tidligere har "æret publi':Cfet. sk.ll dbse af.
holJe\ i Pom.,n (det tidligere Posen) i l)olen.
Fra det polskt rororbund forelij!ger der nu nærmere
oply~nmgcr om .. tævnet
og man har til~yneladend~ sat
meget ind pl at j.{Ofe det S" godt som overhovedet I1\Ultb'1...
Vi kan oplyse• .tt hele i.ndkvarlerin~ssp()rgsm.ilet er
overdraget til "Sport·Tuurlst". \'.1rsovie·L1J. Fra5utl i,
Poman. som har påtaget <;I~ alle. dC' praktiske sporg<.mål
I niCste nummer Skdl vi brIDge nærmere oplysninger
om forskellig~' hoteller og diSses prist'J'. me.n om det sid<;:Ie kan vi dog nu forL:~lIe. at die ..ynes at "ære rimelige.
nar moln vil lage I betri\gtnmg, at de omF.ltter savd "æ-rel!oer ..om forplejning, inel. skat Og drikkepenge.
1'-1an hn betale i Sit eget lands mont
og hl arien·
terlD~ kan ,'i oplyse •• t den af ..Sporr-Tourl:.t" opgIVne
valutakurs regner med ca. 300 :doty for 100 danske kroner.
På. nuværende. tiJ<;punkt er der ikke givet oplysnln~{'r
af nogen <lrt l\m eventuelle c<lmpmg-muligheder.
lovrigt skal vi oplyse. at Dan!tk forening for Rosport
ikke "rrangerer nogen fællesrcJ .. e. ligesom man heller
ikke bn på.tage l>ig værehesbeslillinger etc.• men ml hen·
\'ise til .. Sport-Tourlsl". som lil gengæld hilr lovet .tt
ordne alt til alles ulfredshed.
Der skal visa for at rejse ind i roten. og der 'Ikal
tran.o;itvisa for at passere Ost.Tyskland, mt'.n de kon·
sulære myndiGheder er instrul'rede herom fril de polske
statsmyndigheder.

~DSR": Aage Bang:. Helslngborgldde 2J t tv ..
~ORIENTERING": Mogens II.lIUI. lovmarksvt'j

Ansvanh. Cor
Ansvusb. lor
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1I1I1.11Ih.
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0. TtU Ry 292.
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POLYTE KNISK ROKLUB

STUDENTERS

JUN I - JU LI 1958

ROKLUB
N U MM ER 6- 7

æanin: o.g. t/-ødtfeltfdag..f(ietffen
afholdes i år lørdag den 14. juni
Stort anlagt program :

Kl. 19 middag, hvor der serveres:
SN ITTER ,
VARM RET,
OST,
KAFFE,
DESUDEN ØL OG SNAPS
Senere på aftenen vil der være punchesold med sange og
kanintale, der i år holdes af rektor Evald Andersen
•

•

Prisen for deltagelse er 12,00 kr. for enkeltpersoner, 22 kr. pr. par
Tilmelding, der skal ske til klubben senest d. 12/6 er bindende

Romatchen I lrhus

Tværtlmodl Iler brIngt'.. cn tak fra de fa lil de mange.
er 10lkkuI de rltstr bekendt gennem de b{'$krivelser, der Fn tak III dt'm, der bJI\'rr \·.ek, og som gIVer O~ Andre
har været i d.1gspr ...ssen. mtn ml vi hge her bemærke. herrt'rum til at leve rn tilvi\'rel .. l' , som mlske har kO!lotrl
at de af 05, der drog derover. fIk en gæv tur ud af del. 05 lidt dyrt. enkelt~ megct dyrt, men som \"1 ved, \'i nu
Hier den v.mte modlagelst'5ceremoni på kajen og ikkr kan \'ære foruden.
Tilværel!iol.'n som rorTl' på godt og ondt,
S('Mre p.l ROYAL, va.r der om formiddagen blcledlb.
Vi har ikkl' kunnet fyld~ vort Ii\' med fagldiotlrn. \ 'i
,'SR 's gennem havan m. m. nyerhvervede otter fik i
dolhen navnet !\lERSA. og det var I.:hefreclaktør Stephen- måtte h~ve ~n verden uden for VrTona.
Vi fandt d~n, vt':d stævner I Ind- og udland, p.i loln$:~en. "Politiken", der forestod den højtIdelige h.mdIJng.
Frokosten blev al officuls og bumlere Indugtt pol lur~ fjern I fra klubben, vlrk~llgt: rejser, hvor Inlel forud
Sosponspavli'onen, medens mandskOlMme \'t'derk\rægede vu fastlagt I ~t spraglet program, ml'n h"or nye oplevri.
ser lokkrde bag hver klant og h,'~rt skær, l nær kontakt
'ilg p1 . Reglna-.
Fn improviseret udflugt pr. ,.huJlhanc til V.una satte med natur og lokal befolkl'lln~, og ,-i bndt den ~Idst,
mt':n ikke mindst. v~d det daglige liv i klubben mrllrm
stemningen yderligue i vt'Jrd.
Nedrrlaget skal ikke kommenteres. Vi undte Ailfhus- kamm~ratt':r. der hdvde den samme kærlighed til Idrætten
og III klubben ,>om vi selv. l::t fmnureri, et ~gel sprog
studenterne den velfortjente sejr.
Ft'Sten pol UniverSItetet forløb I!gded~s I d~ vanl~ for. som fremmede ho1r svært ved ilt trænge ind i og forstl,
rnrr, og afskrden pi kajen kJ. 11,55 \'ar ogs! htJl I d~n for de har Uel SAmme indstilling som O!lo.
Vi hAT $amlet på rrn ting
lyse minder.
IradlUonrllt' sul. Kort ugl, drr var mfrl nyt undt'r solt'n,
Og VI har Uel en str1lende kollrknon.
m~n nt'top dt'rvt'd nod "i dagt'n, idt'1 vi, dt'r snarl har
Inderkredsen .
,'ærrt rnrd i forrugendt't i ad.)kllhge ir, tI kommt't ul
af holdt' af, al dt't ht'lt' afviklt's pl dt'1l kt':ndte hy~gt': 
bg~ mlde.

Skabskorlene
En mlslykkel starl
HVo1d kiks~dt': vt'd onsdagsmatchrn den 21 j S? \'rl
nærmest ht'lt' arrangrrnf'.nIN. Der var 10"t'1 ophæn)l:nlng
af plakalt':r rnrd kundgordse af progr.lmm~t for aft~nt'n,
Dt' kom lUr, og sdvr akrnrn fik ri nogrl rodrl og til.
fældlgl forløb .
Trods drltr fik Vist dr e.l. 20 medlrmmer, drr mødte
op, nogrl udbyttt': af at st': dt': to NATO·fiIm, som I sidsit':
oJt':blik var frt':mskaHt':t, slledt$ at dt':t hele ikkr har \'o1:rt'1
).:.tnskr forgæves,
Arr.angoren bojer brska:mmrl hovrdet og indh.~sercr
gernr dl' skældud, han muligt har fortjent, idrt han
samtidig trostrr sig mt'd, at drt kan gllppt' srlv for en
kunstnrr, som mand~n sacdt':, d.l han trådtt' i rn sk11
mt':d sprgtsild.

En hlls.n III de mange,
der undlader al bruge klubben
VI levrr i rn tid. h\'or studenlernr læst':r og læsrr og
bhvt'r dummt'rr og dummrrr, fordi dr Ikkr undrr nogrn
form har tid til at levr ri liV vcd sidt'n al S1udit'rnr.
S.lledes udtahe fernylig t':n krndt og agtt':t proft's,>or
ved t'1 modt': om dansk stud~ntt':ndr.1.:t, og hvor er det
sandI.
Dr gamlt': udt':r, hvor ragekniV og livslyst j forenmg
sk,Jbtr skarps klml' karaklerishskt': profiln, er så sor~e.
lil:t forbi .
"ommt'! s.h'idt, er læseren slkkt'rt klar over, .:II der nu
folger et af de ut.,lIige indlæg om, at den akademi.!>ke
ungdom 'wigter idrætten, rt t4:ma. ul'r liJsyneladcnJc
hn vant'r~ i dt't ut':ndehi;e,

FOT at benytte sk.lbt':hC: i omklædmngsrumml'ne, ml
man lose et skabskorlIlI lU! kroner i kokkenet, og dereher forny d~t hvt':r1 ir,
Skabskorlenl' skaJ 10">1:" eJler fornyes snuest, idrt beo
..tyrclsen i slulnmgen af de:nne måned lader skabene
gt'nnrmg1, og i de sk,Jbt', h\'or du ikke t'r fornyct rllrr
JOSt kort o\'trho\·t':dt't, \'11 10jt':1 bll\'r koruiSkf'.Tt'1 og senere
solgt pi auktion.
Del e:r mgf'.n slkkerhedsforanstaltnmg ,Jt sæUe 115 pl
~t skab, hvor lilhorsforholdel ikke er i erdrn. da dt':nnt':
uvægerligt vil blive klippu.

Konllngenlel I DSR
,Jndr.1ger 90 kr. lrligt \·ed rt'tlidlg indbetahng i lrt':b
IO forstt': m'\neder. Efter 5 1rs .lkun medl~mssk,Jb er
kontmgrntet 70 kr. adlgt.
Studenlt':r kan i kamnåret ro for 40 kr. •\rligt .

M

M

Stvrm.:lnus- og scullerinstruktion
h\"C.~ r tOf'ltlag kJ. 17,

'fr:eltutUe tit iJ~ ~~

(J.

Søndag den 22. juni kl. 9 fra b ådehallen
Madpakke medbringes. Hjemkomst kl. ca. 17. Alle kan deltage.

Kokkens beretning

På given foranledning
skal VI henlede opmærksomheden på, AI hådene pol sonog helligdage skal spilles eher hver iur.
Det er angen undskyldning. al m bid ikke er snavset
eller lige har været ude.
I alle andre klubbe r vasker man bAde hver dag efter
ovennævnte ausph;ler, h ...orfor \'i i DSR nok kan onrkomme det en gang ugentlig.

Medlem,konkurrencen
Den vilde jagt er gået indl Jagten på medlemmer.

Overalt på læreanstalterne Viftes der med Indmeld elsesblankc:ntr ul DSR. og studenter

I

hobetal har flet njnene

op for DSR's lyksaligheder.
Er du med ti l al $ikre dig og klubben gevinst? Sk.lffer
du 3 nye medlemmer Ur du selv h.. h, frI kontingent I
næste sæ~nl
Mindst tre .lf dine "enner vil ha\'c glæde <lf Oli ro
OSR. dt' mangler blol t't Icllt' skub for olt meldt' sig ind.
Giv dt'm en Indmeldelst'Sblankt't. Ja, udfyld den for dem.
hvis det tt nodvendigt. Husk fnkonllnGenletl
Propa!!anda er t vore daGe et ord med en kedel ig klang.
.'\en reklame- for klubben k.an du dol gore-. Læg ikke
skjul pl det. nlr du har tilbragt nogle fmh timer på
vandet eller en hyggelig aften i klu bhuset. Fortæl om
vort fme mate n el. fortæl om forskellen på motlon!>ronmg
og k.olpronmg, fortæl. at man ikke behover al være et
sport.-,.træn el muskelbundt for al drive i ro og maj.! langs
kysten I solskinnet uden for benzlno!.en. J'\en fortæl
ogs:. om kaproernes spændende og mteressante liv. Og
skjul s1 Ikke, at nye studerende- medlemmer det forsle
år kUli betaltt 4.00 kr. mdl.
Rekbmens magt er underfuld.
Kontoret udstyrer dig med glæde med mdm eldelsesblankener og noterer med ligefrem be~eJstrtnf: fn konImgentet, når du h.u nået de tre nye medlemmer.
God jaStI - der er inRen fredningsb('stemmclserl

A1andi OlUe langtunberttningc r bærer sikkert
den 50m kukken - .. hM skutsplller Htnnk
lknlzon - ,kre-v i .irqen fo r 1911 om loUlB~
turen Kalmar·Stockholm pnsen som det bedste,
der endnu er skrevct om emnet. 0.1. delle mesler·
værk fonjener .al kendes og~l af de yngre .\rg,lOge
hu vi her .dtrykt del i uddrillg.
for en J.:ammel J.angtursro~r. der t'r vant III at gå i
båden under ~der og sklpper~kra, va r det en underlig
fornemmdst: at blive sl u\'et sammen med andr~ i 1'1 jernbanetog, pAhæftet mærkelap .. K.Ilmar", udstyret med sm!
mY~lIsh poser, indhold : filmsapparater. Vi lignede beo
sæ tningen fra ~n ynkelig strande r d.lmp~r
sendt hjem
på konsulatets regnIng. Harmonikaen og b('dstcfa r fra
SodertelJe reddede jernbanerejsen. O('n første: indbrai!te:
os sid deplad~er og en pose frugt fra en ældre ~sjuk
skjot~rske", der havde "v.arit i KJopenhamn och .ii.lskade
mu~iilkl" Den anden - Gud \'('lsigne ham I - Om
Bellmann, r:ngslrom og "Strix" havde slået sIg sammen,
kunne de ikh have skabt tn herligere skikkelse tnd
bedstefar fr.a Soderteljel- Sammen med hans sparsomme
rødlige hår ~ t od vingejst('n som en aura om hans barne.
il:1ade hoved - med stor gest u.!. - helt sve nsk cheval.
Icresque - bod han pJ. .. tract~ment uti sin loge". r\t
traktem~ntet var EorbJuden sprit og logen kun 3. k1.asse
Ja. det ('r utroligt_ At have humor nok hl at holde
en hel waggon af nattelrætte '!ivenskere vågne:. synge: t
takt og slå sil; både på egne og andres Ur, er lige 5;\
utroligt. Hvil> man da kender Sverige. OJ.: det bor man.
Ak - hvad kunne ikke Bellmann have skabt af bedste·
fars mVllaUOI1 til selskabet om at komme oJ.: se hans
skonne "I r.ldt:ård" i Sodertelje. At bedstefar var arbejd .. los og aldtJJ; har haEt en tr.ldgård va r ju<;t det skonne.
Hvem \'.ar vi? 9 m.lnd. 3 hold. Turen p;itrykte dem
navne:. sv.arcnde til indhold ... Rodclerne" bblod af justlt!.radtn (dekoreret). jæJtermestcren og krigs rJ.den. De tn
-"jld~te udnævnelser kun efter udseende. "Spur ... ~ne" var
de tre yng<,h: roere. Cilllske vist havde den ene allerede
været gift t't par ganf.!e; men deot ml han jo om. lian
maltractere-de en lille- banjo og en stor stemme. Spun'cnes mest fremragende egenskab vOIr rn fantastisk odetran)::_ Det tredje hold, .. k\'ærul.;:lOtcrne~, talte de trt
.autorltct~r: fotografen med filmsapparatet , overiaegen
med guitaren og kokken med h.umonikaen. Oh - hvilken kostbar la'itl - Denne pe.... onli~te på. drt al du. kære
læser, kan Calge med på turen,
AJlerede p~ et tidJj~t tidspunkt af en lanRtur begynder de forskdli~e de-Itagere at skule til hinanden. Man
vurderes. kla.<;'iiCicere<>, stemplet pÅtrykkes for resten af

tur~n og: er absolut uaftværtellgt. Social position er
kun skadelig: for en roer. Nej, duer han til Sit arbejde,
er han brugbar i en bad, i et telt, kan han smøre et
sæde, skrubbe en kasserolle, finde den rette teltplads og endelig: er der sport i ham, d. v. s. er ha.n dus med
so, vejr og vind - da ~r han rigtig. Sma skavanker opdages hurtigt, noteres og forfalges med fanatISme af de
andre. Har krigs raden ikke en hang til dovenskab snorke om morgenen? - Justitsraden til blodagtighedthe og cigaretter på soveposen? - Kokken en utalelig
.. madHder", nusseri og osterland:;k foragt for tid? - Der
:;kule:; og mumles. Derfor: afsted, afstedl - nar krigsraden snor sig i sin pyjamas. - Afsted, alsted! nar
justitsråden soignerer sig til morgcntheen. - Afsted, af:;tcd! nar kokkens æde.lystne fingre fjumrer mellem hermetik og raffinerede essenser. - Af:;ted, afstedl
ethvert tegn på blodagtighed skal h·æles i fodslen. Og der
opstar en hektisk trang til start og spurt, der resulterer i,
at vi kommer mange dage tidligere frem til Stockholm
end beregnet. Det er særlig blevet fotografens tvangstanke, og da han tillige er en slags ansvarlig leder af
ekspeditionen, begynder det at blive ret generende for
os andre. Der skumles og knurres i telt~ne. Spun'ene,
der kun repræsenterer majoriteten, vindes for sagen, og
en dag slår revolutionen ud i lys lue. Krigsråden er ikke
til at rokke ud af sin sovepose en hel formiddag, JUStitsråden fylder sig med the og cigaretter nok til flere rOture.
og kokken opfører et rent orgie mellt'm sine gryder og
pander.
Lederens magt er brudt! Bleg og sammenbidt su..lder
han ene pi den yderste klippe og sepejder UlI over den
flimrende so, indtil den liflige duft af fantastiske retter
fra nkokkcnet~ lokker ham tilbage. og kort tid efter er
alt rorende, ræbende enighed.
Hidsende dufte fik ham dog snart til at lumske 'iig
til den aimiIldelige "kokkenhjælp". Et ojeblik efter var
han lige så skeløjet af ædelyst som alle de andre. Og hvilken festiv itas ved en sådan fællesmiddag! Da er
kokken den store hersker. Alle går ham tilhande og venter nervøst på hans mindste vink. Selv troner han i bevidst majesæt midt i nkokkenteltet" på den hoje proviantboks mellem de to primus·er. Ordrerne flyver til hojre
og venstre og spurvene om kap med dem. Når sJ. alt det
forberedende a rbejde er gjort - ah "ramateriale·· bearbejdet - fisken renset, maccaronien kogt, æggene pisket
o. s. v. - kommer del hellige øjeblik. Kassen med ingredienser og essenser bliver hentet med ærefrygt fra bldens
lorreste og fineste ..lasterum", og nu kaster kokke.n sig
personligt over gryder og pander. indtil de lifligste dufte
strammer ud til de andre, der sidder andagtsfulde på
række med højt opløftet gaHel og kniv. - Efter disse lestmåltider kom si turens skønneste timer.
Disse uforglemmelige aftenl'r efter en sol hed dag. Båden
halet på land, teltene rejst, færdig med alt madsludde.rl
- Frem med piber og tobak I - Bålet flammer ude på
klippeodden. Det blusser i de kobberrode ansigter og
næver og i det stille vand, der samtidig spejler brandskæret af den nedgående sol og fuldmanens dryppende
sølv. Og så - så lyder der ud i den svenske nat de
reneste, skælvende danske toner - Jeppe Aakjær'ske

ord bringer hilsen fra de bolgende danske rugmarker.
Det gar som t'1 kærtegn hen ovt'r Sveas dybsorle graner.
Det er overlægen, der synger til sin gUItar. Snart blander
harmonikat'ns sorgmuntre tone.r SJg med guitarens akkorder, banjoen folger med, og intet orke!>ter i verden har
nogensinde staet i en sådan kontakt og harmoni med
omgIvelserne som vores. Vi kan høre de store skove lyltt'.
Nu spiller vi for naturen. Den har givet os så meget
hele dagen. Ufattdig skonne timer. Ot'1l [Jerstemmige
sang dor hen, nogle af.sluttende akkorder, og VI star alle
stille, betagne. Ingen siger noget. j\\~n med t'1l dyb lykkdolelse over at være til - og være til pil en sadan
langtur I Og det er synd for filmen. For alt det vi dog gjorde
for dt'nl Og alt det skænderi og iscenesættersludJer, og
alle de anstrengte attituder og skæve smd! Der må være
t'n sær dragende magt i al ageren. Undtagt'n for den pro·
fesSiondie fremstiller. Han tog sig mangen hjertelig latter. Komisk", situationer har fæstet sig på hans erindring .. negativ. Jeg ser endnu for mig den !okrævende fotograf
ba):; kameraet på del stt'jl"" glatte !okær med håndsvinget
i den ene hand og livet i den anden. Situationen, der
skal tages, er "man gar i bådene·'. Krigsrolden, der ved
Gud ellers ikke trængte sig på. når der skulle bestilles
noget, har nu undergået t'n fuldstændig forandring. ,'\ed
de to største sække på nakken. et forførende odol·smil
og svulmende muskler bådt' her og der skrider han - oh!
sa sikkert og let - ned mod stranden. Stop! Fotografen
har ikke film i apparatet - optagelse må vente tIl i morgen! Det virker som en knappenål J en skrigeballon.
Den store fjllllor bliver atter en lille morgensur herre,
der sjasker alsted, krumbøjet under den ene sæk. Der
diskuteres film, så Ilollywood kan gå hjem og lægge
sig. Ordene flyver gennem luften. "Nærbillede~, .,russi.. k film". "fotomontage", ~m,lsseoptrin"> ~Ia' gå med
Chapltn'·. Enhver har sin igen uangribelige mening om
iscenesættelse. Kun en ting er man enige om: at den
eneste, der ikke har begreb om film - det er fotogt.lf~n!
Og han star intt'lanende og ruller. Hvad det hvide lærred vil kunne fremvise, ved jeg ikke. Maske bliver det
propaganda mod roning. Men klubben skylder både foto~
grafen. rødderne og spurvene en flidspræmie og fremkaldelse i en sideloge efter premieren.
Ak ja, hvor ville vi ge.rne bytte igen! Tilbage til havet,
det daglige stræv med potter og gryder i vores teltrestaurant. Men nu er det slut. Kalmar-Stockholm, 500 km
- roet på 12 dage af danske studenter. Det lyder tlbeligt. fattigt. Men for os rummer det er helt liv. - Næsten
forcerede tager \.j afsked med hinandt'n. Nogle bliver
tilbagt' i Stockholm, nattens forskellige tog spreder de
ovrige_ lien på morgenstunden sidder en af dem i en
r;,slende 3. klasses kupe på vej til Goteborg- Skagen.
I nettet ligger skibsposen. Den udsender en sødlig duft
af so og sol. Dens t'jermand sidder og leger med harmnnik.1ens knapper - fraværende, langt borte. Så lyder
det pludselig grædende melankolsk fra harmonikaen:
"En sømand glr sin enegang~. En høflig svensker bajer
sig frem: ,,1Ierran ar avmonstrad?" - Jeg ser dumt pJ.
ham. Så lægger jeg stille harmonikaen i dens sejldugspose. Ja - herran år avmonstrad.

Ans\·arsh. for ~DSR·: Aage Bang, Hclsingborggade 23 I h' .. O Tclf. Ry 292.
Ansvarsh. for .ORIENTERING": Mogens Haut, Hovmilrksvej 12. Charlottenlund.
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StemnilUJ

Alle medlemmer med damer er velkomne!
Billette r å 3,00 kroner kan købes forud på kontoret eller

køkkentt.

ONSDAGS AFTENERNE
starteT den 27i8 med roning k1. 19 og underholdntn!; kl. 20. Der afholdes end\·jden onsdagsaftent!.T

den 10.9 og 24 9.
Programmet (or underholdningen se.r slledes ud:

27/8: Dir. Ingolf &isen, MINERVA FILt'L
IO '9: Gr.1mmofoncauseri vi PaUe NorgiMrd
2,.'9; "En fuskers betragtninger"
For uindviede kan det oplyses at onsdagsaftener er k;lInmerillskahsaftener, der indledes med
kapro llIng I m dseJlingen hl Kalkbr a::nderihavnen efter at holdene er sammensat ved lodtrækning, og
slutter med und erholdning og evt. dans på 1. sal.

70 år

UK pun.:he.,old. h\'orunder Jen mest uforhj::nel!ge k.1nin·

I Afbogen for 19J4 kan man 1æ3f', at en officiant C. A,
S;elle blt'v knyttet til D. S. R. som Inspektor og instruktor
trods det ... t han aldrig for hndt' b~kæftlgt'1 .. ii: med
ronmg. [((t'r llbtrukuon hos mr. Barry kunne hoOln dog
allerede samme .ir Instruen unmer til .alles nlfredshed.
Den 29. september fylder \'or Inspektor. kaptOljn $Jelle
70 ir. Il ... efktn I det ydre ellu i det indn synes der j
årenn lob al være forC'c.\et storre" ændringer. Uniformen
strammer vel nok lidi mere nu, nlr den en sjælden gang
bæ.res. men Sjelles lidt ordknappe, mIlitært koncist prægede vzst'n Virker nu som Corhe.n lidt distraherende pi
en ung kan m eller en il:ldre professor. Alle vil dog Vist
Indromme. at der hag den !iouenge maske skjuler sig et
vannl og skælmsk sind.
Det er klart, at de vekslende beslyrdser hvtf pl sin
vis gennem Arene hM slidl bravt pol Sjelles store arbeJdsvilje. idet m:'\n hurtigt opdagede bekvemmeliNheden ved
at have en loyndebuk, nlr et eller andet ikke formede
sig helt. som man havde tænkt sig.
Vi er derfor mange, der sigu en oprigtig tak IIISjeIIe
for fornojeligt !>amarbeJde i .irenes lob og Ikke mmdst
for hans legendariske hengivenhed for D. S. R. Vi fOJer
denil vore hjertelig!>l!: hibener og ønsker for fremtiden.
Bjørn Maller.
Med typisk bt<;kedenhed havde \-or hojt skattede motleriel-forvalter Nørm~n·Han$en !tkJult Sig p.i sin 70--1.nge
fødselsdag den J. august for saledes at unddrage sig al
officid hyldest.
I 50 lr har Norman \'zrct akuv rort og uvdel SIl:
smukt pl alle de Idr,zl5omrJider D. S. R. byder sine med·
lemmer, og endnu synes der ikke al være tegn p.å. at
hans aktl\"ltet formjndsk~.
Nir man betraglu Norman's slanke. solbrune og
senede sklkkebe, har man Jet bedste bevis for rOningens
velSignelser. lian har derfor ogsa i opngtig for..laelse
af de goder. ro!tponen yder, i en menneskealder betalt
af på sin gæld ved nidkært at sorge for, at vort båd·
m;neriel altid er i den bed;;1 tænkelige stand.
Orden og pr~cislon, parret med en urokkelig !>tædi}:l:hed, når talen er om redelighed har illtid præget Norman.
Uoverlagu' ord eller handlinger liJ::ger ham Ijunt, og
millIgen g.1mmel roer ermdrer endnu med taknemmelig.
hed en af hans velkendte s;ukastiske ulrettevi·;nmger.
Vi ønsker ham ~lt godt I fremuden og h.5bu. h~n
usvækket kan fortsætte Sil arbt:jde i D, S. R. iii gavn
og glæde for sig selv og alle os andre.

Biorn

MolI~r

Kanin- og fødselsdagsf.sten
Trippende rundt i ('n dogne.vals
går klubbens be.rømteste lognehals.
Ah hvotd han ikke i verden d,
han ~o; andre fortælle ma.
Il oldu h,ln kæft som en tænkende buddah,
synts man Pollner han er jo s'gu d.1.
egentliR os,>e en gansh rar.
uskadelig, buttet ni!i.:'ot'-far.
Dette er et udpluk af den ICJlighedsvise, forfattet .1f
DSR's husdij:tler, Preben Rajd, 500111 var med til .1t sætte
stemningen I vejret den 14. juni. hvor \'i fejrede klubbens
fødselsdag under festlige former med fællesspisning, J...Jns

tale I mangt: .ir blev affyret af rektor Einer Andersen.
Dd var Imidlertid typisk for DSR's SituatiOn idag, at
der ved denne !tammenkomst, der jo oJ;s.5 skuUe være
en kanude-.t. kun \"ar een kanin til sttele (og h.1n kom
iO\"fIt.:t forst ud pl a!tenen). ROJel havde derfor set rigtigt
i sin dlgter\"l5lon. nu han I "lumingen af fom;t:vnte vise
meddeler. at forsolIDIingen \'il bestå af
Norm.1n, Lundqvlst. Bt,ker og Scha~k
samt otte mand, der I tredIVemt' trilk,
Del er de unge r.aske gutter.
se, hvor fOni1gte de oliet sutter.
Oet er de frejdige. vlrfriske skud,
hvom.ir fa'en mon andre springer ud?

Saltholmsturen
den 22. juni udViklede sig lor storstedelen af dehagernes
vedkommende til en week-end tur, idel en firer og en
loer drog afsted til øen allerede lørdag eftermiddilg.
De n.ilede dcro\'er r,amme ~ften og anbragte megel fikst
den:!> telle midi I en m.ilgekuloni.
Sondoll: ml dda!.; ankom nok en toer. bemAndel med et
par gamle dybha~farere. der til deres Forbotnebe kan·
.. Iolierede, at de .. Forudskikkede" besætninger h.1lvfor.
legent trykk.ede sig I bC!mC!ldt~ lejr, der ur anbr~l!t umld·
delbut .... eJ slr.1ndkantcn udlr.l nogle t~~cdl.: begreber
om, .11 det kun var bngs oe:ns ky!oter, at den sledhge.
befolknml: vu civilio;t:rede, medms de I det mdre skulle.
\'ære lidi d.
En hyggelig frokost bln indl.1ge.1 til
akkompAgnement .. f de forurettede måger. KI. 1-4 pakkede \"I lejren 5amml"n og drog hjemover med en !.tiv
nordve.. t hli;e i næ!oen.
Alt i.llt en gæv tur.

Kleler regattaen, 29. Juni
."tter I ,ir var vi mvlterel til al demon'itrerr vor tole·
ranl.:e ved deltagelse i Deub.:h.Nordische Studentenachter. univer'>ltetslobet der afslutter kapronmGen I for·
bmdel,e med "'H~ler·ugen.
Uven 1\lel havde endda igen :o.tillet kont.lnt beuling
(rel~ehl .. t...ud) i udsigl for vor optræden, hvilket o;migredr
kaproDln!:,ud"algu i den grotd al man sotmtldlg .1nmc:ldll:
i 2. begynder hru ved samme reg.1l1a. SOm en sl.1gs
dUfranummer.
Under indflydelse .Jf foregiende års ITe tV'ike sejre t
tror!...
hvorefter bide finnerne, NSR og VI selv afholdt
o!t fril anmeldelse <.;idste .tr - umt under hensvntagen
til al "'Icl, Unlven:itdc;klub mener at hilve \'~tt)'sklands
bed .. lc scnlolfflftr, var moln i .år enedes om at grnnemfere
unlver<;ltehlobef som en ren begvndt:rontr. 5eh' om "ore
nr. 2, J og 4 var rtl nye an.,lgter t Sydhavnt·n. holvde vi
dl'rfor e.n f.1ir chance. Derimod havde svenskerne otf
ukendte grunde olfmeldt.
Trud!> vor .,ene. ankomst ni Kieler Bahnhof [redolg
aften blev \'1 budt ve.lkomme.n med determmerede hurra·
r.tb af det <,amlt:de tyske univel"Slletsm.1ndskah fra Kiel.
der "Je.hllkkellgt huggede vor bagage, hev 050 IOd I deres
biler og korl~' os ud til vandrehjemmet, hvor kold mælk
og t.\hnodlge. poisemadder ,·enlede.
l"rdil!::en ~ik med modt.lgelse på Kiels r'\dhus. midd.,g
med rektoren for Univer..lt.at Christianol Albert,".l, pro\'ning .11 de Unte bade (\"i hk fire ottl're al vælge ImeUem)

og af banen, der var lagt gennem h avnen, havde to "lette
knæk" og desuden af talrige udflugt både holdtes konstant forsynet med overmåde høje bolger. Vi valgte derfor en lidt tung båd, vor gamle kending "SchleswigHolstein", mens de senere ankomne nordmænd vovede
eksperimentet og tog en af disse nymodens korte "bananformede" ponton-ottere.
Regattaen havde smukt vejr, og begynderfireren fik
et flot løb ud af det. Selvom den blev klemt inde i
hårnålesvingene af de lokalkendte hold huggede den fra
sig så det sang i årebladene og trak sejgt op fra en
"femte position" til en pæn andenplads over mål. Det
var Fogb, Ilenning, Kurt Jensen og S!i\'sgaard som
stroke med Kell Christiansen på styrmandspladsen.
Universitetsotteren kom lidt langsomt fra start, og
nok plejede gamle "Schleswig-Ilelstein" sig stot og sikkert gennem det urolige \'and, men det gik alligevel lidt
for støt. Holdet fandt ikke melodien og var ret ud kort
allerede ved 1200 meter, så det blev desværre en fjerdeplads. Løbet blev overlegent vundet af Akademische
Ruderverein, Kiel. finnerne kom med en flot finish og
snuppede på målstregen 2_-pladsen fra vore norske venner, der ikke rigtigt kunne få glid i bananskallen.
Var det rosportsmæssige udbytte således en skuffelse
(vi håber dog på revanche ved årets NAM i Stockholm)
havde vi stor fornojelse af samværet med de øvrige studenterhold. De tyske roere var ærligt talt både hjælpsomme og sympatiske, og arrangementet var perfekt.
Desuden var de yderst korrekte sportsfolk.
AIHgevel håber vi inderligt at kunne banke Kiel til
næste år. For ih, hvor de trænger til detl

Mangler DSR Vrede Unge Mænd???
Der siges, at Danmarks unge ikke er vrede nok
de, der siger det skulle begive sig ned i DSR om torsdagen - for der er vrede unge mænd nok. Disse vrede
unge mænd har ovenik"bct noget at være vrede over mere kan vel næppe forlanges.
Hvorfor er de dog så vrede om torsdagen??? Der
er jo styrmandsinstruktion om torsdagen - og det er
da tværtimod noget, der er glædeligt.
RigtigtII Der var bare ingen instruktor den ene tor;;dag, og de foregående kom han forst kl. 17,30. Og nede
i bådehallen stod 8 (otte) unge mænd og blev mere og
mere vrede. Så vrede, at de skrev i Ankeprotokollen men bliver den læst???
Det lange og det korte er i hvert fald. at klubben,
som råber så hajt i skoven efter nye medlemmer, ikke
kan forvente at få noget svar, når den svigter de yngre
medlemmer, der trods alt gerne vil lære noget af at være
i DSR, på så graven måde.
En af de meget vrede unge mænd.
Svar til Ol'eIJstående
Vreden er farstleHg. Den periode, der hentydes til, er
min ferie, hvor jeg var ude af stand til at tage mig af
styrmands-instruktionen, og hvor mine medarbejdere,
muligt grundet manglende anmodning fra min side, ikke
modte op for at varetage instruktionen j de to uger det
drejede sig om.
Styrmands-instruktionen har i juJi atter fungeret normalt, men hvis de mennesker det er gået ud over, er
blevet væk i fortsat vrede, beder jeg dem ringe mig op,
idet jeg er villig til at give dem instruktion uden for de
fastsatte terminer. Beklagende det skete.
B,lOg.

Forandring fryder
som bekendt, og for den DSR-roer, der synes, at han
efterhånden kender havnen og kysten nordpå ud og ind,
kan det måske have interesse at hore om en aftentur,
som forleden blev foretaget af et af klubbens trofaste
og fast sammentomrede morgenhold.
EIter forudgAende aftale med Lyngby Roklubs elskværdige formand, herr Svend Hansen. modte vi i denne
klub kl. 19 og blev venligt modtaget med den besked,
at båd var reserveret. Den viste sig at bære det fremmedklingende navn "Kræmmeren~, men var en udmærket
båd.
Vor medbragte blå stander anbragtes i forstavnen efter
at være blevet forsynet også med Lyngby Roklubs stander, hvorpå vi lagde ud og roede tværs over Lyngby So
og under den såkaldte "Hvide Bro". Her opstod sporgsmålet, om vi skulle holde til bagbord og tage til Bagsværd
So, hvor vi måske kunne følge vore kaproningskammeraters træning, eller om vi skulle folge Mollden.
Vi valgte det sidste og fortrød ikke. Er end havet
nnummer eet, er det dog dejligt at ro ad en bred å, omkranset af birketræer og akkompagneret af nattergalef1ojt. Og ved Frederiksdal kom en oplevelse: Passage af
slusen Ira Mølleaen til Furesoens ikke så lidt hajere
vandstand, hvilket ved hjælp af slæbes ted med ruller
gik meget nemmere e.nd ventet.
Efter en kort, men smuk tur på Fures"en i solnedgangsskær vendte vi tilbage til vort udgangspunkt, hvor et
herligt varmt bad ventede.
Trænger t en dag til lidt afveksling, kan vi med andre
ord anbefale Lyngby Roklub, hvor man forsikrede os,
at vi altid var hjertelig velkomne, og vi vil med disse
linjer sende en tak til klubben for dens gæstfrihed.
Flemming Hasle .
Henrik Haxth.lusfm.
Paul Stahlschmidl.

/drælsmærkcprover i roning

afholdes følgende dage:
Torsdag den 4 '9 kJ. 17.
Lørdag den 6'9 kl. 15.
j\ iodested: B.ldehallen.

S'J'rm,mds- og sculferinstruktion
lortsat hver torsdag kl. 18.

70 i"
I Arbagen for 1934 kan m.1n læse. at en officiant C. A.
S;elte blev knyttet tilO. S. R. som Inspektør og Instruktor
trods det. at han aldrig for hilvde' beskæftiget sig med
roning. Efter instruktion hos mr. Barry kunne hiln dog
allerede S.lmmC' år instruerc: kaniner til alles tilfredshed.
Den 29. september fylder vor Inspektor, kaptajn Sjclle
70 år. liverken i det ydre eller i du indre synes de.r i
årenes lob ilt være foregået storre ændringer. Uniformen
strammer vel nok lidt mere nu, når dc:n en sjælden gang
bæcts. men Sjclles lidt ordknappe. militært koncist prægede væsen "irhr DU som Forhen lidt distraht.rende pi
en ung kanin dier en ældre profes!!oor. Alle vil dog vist
indramme. at der bag dm strenge maske' skjuler sig et
varmt og skælmsk sind.
Det er klart. at de vekslende bestyrelser hver på sm
vis gennenl årene har slidt bravt på SJeUes store arbejdsvilje, idet man hurtigt opdagede bekvemmeligheden vrd
at have en syndebuk, når et eller andet ikke formede
sig helt, som man havde tænkt sig.
Vi er derfor mange, der siger en oprigtig tak til Sjelle
for fornøjeligt samarbejde i årents lob og ikke mindst
for hans legendariskte hengi\·enhed for D. S. R. Vi fOjer
dertiJ vore bjerteligste bilsener og onsker for fremtiden.
Bjørn Møller.
Med typisk beskedenhed havde vor hOJt skattede mate·
riel-forvalter NormiJn·H,mscn !!ikJult sig på sin 7o-årige
fodse lsdag den 3. august for således at unddrage sig al
oHidel hyldest.
I 50 år har Norman været aktiv roer og hævdet sig
smukt pI alle de idrætsområder D. S. R. byder sine medlemmer. og endnu synes der ikke at være tegn pl, at
hans aktivitet formindskes.
Nlr man betragter Norman's ~Ianke. solbrune og
senede skikkelse, har man det bedste bevis for roningens
velsignelser. !-lim har derfor ogs'\ i oprigtig forstlelse
af de goder, rosporten yder. i en menneskealder betalt
af Pd Sin gæld ved nidkært ae sarge for, at vort bldmateriel altid rr i den bedst tænkelige stand.
Orden og præcision. parret med en urokkelig stædighed, når talen er om redelighed har altid præget Norman,
Uoverlagte ord eller handlinger ligger ham fjernt, 0i:
mangen gamme.1 roer erindre.r endnu med taknemmelig·
hed ton af hans velkl'ndte sarkAstiske tilrettevisninRer.
Vi on'iker ham alt godr i frtomtlden og hlber, han
usvækktot kan fortsættto sit arbejde l D. S. R. til gavn
og glæde for sig selv og alle os andre.
Biorn Moller.

Kanin- og fødselsdagsfesten
Trippende rundt i en dagnevals
glr klubbens beromteste lognehals.
Alt hvad han ikke I verden 51,
han os andre fortæll.e ml.
Ilolder han kæft som en tænkende buddah,
svnes man Pollner han tr JO s'gu da,
eg.entJig osse en ganske rar,
uskadelig, buttet nissefar.
Delte n et udpluk af den lejlighedsvise, forfattet af
DSR's husdigter, Preben Raj!!:I, som var med til at sætte
'itemningen j ".ejret den 14. juni, hvor \'j fejrede klubbens
fodse1'idag under festlige former med fællesspismng, dans

og punchesold. hvorunder den m~r uforlignelige kolnlntale I mange lr blev affyrer .. f rektor Einer Andersen.
Det ,'ar imidlertid typisk for DSR's situation idag. at
der \'ed dennto sammenkomst, der jo ogd skulle være
en kanin-fest, kun var etn kamn til stede (og han kom
iovrigt forst ud p1 .. Nenton), ROJel havde derfor set rigtigt
i Sin digtervision, nlr han I slutningen af fornævnte vise
meddeler. at forsamlingen vil best.å af ...
Norman, Lundqvist, Be.:ker og Schack
samt otte mand. der I tr~iverne trak.
Det er de unge r~kt gutter.
se, hvor forsagte de oliet suttn.
Det er de frejdige. vårfriske skud,
hvornar fa'en mon andre springer ud")

Saltholm.turen
den 22. Juni udviklede sig for s torstedel.en af delt.lgemes
vedkommende ul en week-end tur, idet e.n firer og en
toer drog afsted ni oen allerede lordag eftermiddag.
De nlede derover samme aften og anbragte meget fikst
deres telte midt I en m.lgekolom.
Sund.lg midddg ankom nok en toer. bemandet med et
par gamle dybhavsfarere, der til deres forbavselse konstaterede, at de ,.forudskikkede~ besztnmger halv forlegent trykkede sig i be.meldte lejr, der var anbragt umld·
delbart ,·ed strandkanten udfra nogle tlgede beQ:reber
om, .. t det kun V.lr langs oens kyster, at den stedlige
befolknmg var ,ivilisl.'rede, medens de i det indre skulle
være lidt rå, - En hyg~elig frokost blev indtaget til
akkompagnement af de forurettede måger. KI. l4 pakkede vi lejren sammen og droi: hjemover med en Stiv
nord\'est lige i næsen,
Alt iah en gæv tur,

Kleler regattaen, 29. Juni
Alter i år var vi inviteret til at demonsIrere \'or tole·
rance ved deltagelse I Deutsch·Nordiscbe Studentena,hter, uni\·ersitetslobet der ahlutter kaproningen I rorblhdelse med Kieler-ugen.
Byen Kie.l havde endda Igen stillet kontant betaling
(rejsetilskud) i udsigt for \·or optræden, hvilket smigrede
kapromng'iudvaJget i den ilrad at man ~amtid.is anmeldte
i 1. begynder firer ved samme regatta, som en slags
ekstranummer.
Under indflydelse .lf foregående års tre tyske sejre i
træk - hvorefter både rinnerne, NSR og vi selv afholdt
o,> fra anmeldelse sidste år - samt under hl.'nsynugen
til at Kiels Univer.oitetsklub mener at have \'esltysk!'ihds
bedste seniorfirer, var man I ar enedes om a.t gennemfoft'
uDlversitetsl"bet som en ren begynderoner. Selv 011\ vore
nr, 2, j og 4 var ret nye ansigter i Sydhavnen. ha\'de vi
derfor en fajr chance. Dtorlmod ha\'de s,·enskerne .lf
ukendte grunde afmt'ldt.
Trods vor sene ankomst til Kieler Bahnho( (rt'dag
aften ble" vi budt velkommen mt'd determmerede hurra·
r.tb af det samlede tyskto univerSltetsm.lndskab fra Kiel,
der ojeblikkeligt huggede vor b<lgage, hev os ind i deres
biler og korte os ud til vandrehjemmet, hvor kold mælk
og tålmodige p"lsemt'ldder ventede.
Lord.l~en gik med modtagelse på. Kiels rådhus, middag
med r('kroren (or Univer'ilt.lt Christiana Albertma, provning af de lånte bide (vi fik flfe ottere at \'ælge imeUem)

Vi er brevet anmodet om at opfage folgende :
SCWI'; TS MAnINEIW~IMA"lJO
LyncHen. Kobcnhavn K.

~.

juni W,',s.

L Der har gennem de senere år været foretaget omfattende og kostbare eftersognmger på søen og fra luften
efter savnede fartøjer.
2. For at forøge eHektiviteten af disse eftersøgninger
og begrænse antallet af tilfældene af falsk alarm samt
for at undgå unodvendig ængstelse blandt pårørende
anmoder søværnet om, at følgende må blive iagttaget
af de fartøjer, som sejler ud på længere stræk.

2. L Forinden afgangen fra havn:
at meddele parerende (venner eller familie), eventuelt
foreningen, hvor man agter at tage hen og ad hvilken
rute, samt hvornår man p~regner at ankomme til ankomststed eller være tilbage.

2.2.

Afvigelser fra den opgivne sejlplan.
Er det ikke muligt al overholde det omtrentlige ankomsttidspunkt - bortset fra påregnelige forsinkelser
på grund al vejret - da snarest muligt at kontakte dem,
til hvem der er givet meddelelse om sejladsen. Er dette
ikke gennemforligt da, ved første anløb ilf ha\'n, at meddele ankomst til den politistation, som eventuelt ængstelige pårorende kunne tænkes at henvende sig til.

2.3.

Ved normal ankomst til bestemmelsesstedet at
meddele ankomst til dem, der er givet meddelelse om
sejladsen.

2.4.

I tilfælde af forsinkelse på soen, hvor direkte kommunikation med land ikke er mulig, foreslås det. at sådanne forsinkede fartojer forsøger at praje forbIpasserende fartøjer og anmode disse om ved ankomst til
havn at meddele det forsinkede fartajs pårorende om
forsinkelsen.
Bestyrelsen henstiller alvorligt, at ovennævnte retningslinier bliver iagttaget af medlemmerne.

Visse røster
har rettet kritik mod de mennesker. der har stiftet DSR's
styrmandslaug, og talt om, at det er klikedannelse, enklaver i klubben m. m. f-lall hævder, at det er i strid med
lovene, at danne fraktioner, hvortil folk skal proponeres m. m.
Det er trist, at det i en akademisk klub ikke er muhgt
for folk at læse - også mellem linierne.
Styrmandslauget har kun eet eneste formli, at virke
til fremme af klublivet i DSR.
Udtalelserne om proponering m. m. har kun været et
middel i kampen for at lokke flere ind. Der er ikke cen

af de, der har bedt om optagelse, som vi hu afViSt, og
Illgen vil blive det i fremtiden .
Som et synligt bevis for, at vi onsker at fremme klublivet, har der gennem hele sæsonen befundet sie et fjern syn i den grønne stue. Dette fjernsyn har \"i anskaffet
gennem de sammenskrabede midler, og det nyder ret
stor anseelse blandt klubbens medlemmer.
Også blandt de. der skælder ud på os!

Håndbold
For at glæde roklubbens mange h l ndboldentusiaster
gribes hermed pennen for at give en oversigt over begivenhederne siden de sidste nyheder i årbogen.
l.-holdets to sidste kampe mod Star og L. K. gav 4
points. idet nævnte IO klubber blev slået med henholdsvis
6-5 og 14- 10. Det endelige resultat blev herefter, at
vi blev nr. J af ni hold med ialt 12 points. idet kun
eiK og I1akoah med hver 14 points var bedre. Da det
yderligere var de to hold, som slog os, kan vi ikke beklage os over resultatet. Som et kuriosum kan bemærkes,
at vor udmærkede m~lmand Søren lod 57 mål gJ. ind,
eller lige så mange som vore sek:. markspillerI.' kunne
score.
2.-holdet sloJede lidt af p~ det sidste og tabte de to
kampe til HIF og GSIF med henholdsvis 8--13 og 5- 7.
Slutresultatet blev her, at vi fik 6 points og blev nr. 5
af 8, eller nr. l i nederste halvdel med en scoring på
50 mal mod 59.
Dell 23. marts deltog vi j roernes cupturnering. l.·holdet blev her forst slået af Lyngby med 7- 12 (Lyngby
vandt iovrigt pokalen) og derefter af Kvik med }-5.
Vi befinder os derfor atter i herre 2.-holds-rækken og
har således, traditionen tro, al mulig chance for til næste
år atter at vinde solvmedailler og rykke op i herre·
mester-rækken.
2.-holdet gik det ikke meget bedre. Den første kamp
vandt vi 12-5 mod Kvik, og den næste spillede vi uafgjort 6--6 mod Skjold, men i den efterfølgende straffekastkonkurrence kunne de sarte stålnerver ikke holde til
presset. så vi scorede lidt færre mål end Skjold. der
derefter gik videre. Men vi har en chance til - til næste år.
Til slut skal man endelig som sædvanlig gore opmærksom på, at træningen påbegyndes onsdag den 10. september 1958 i O. j\\.-hallen i Norre Alle kl. 18,15, samt
at der yderligere fra den 1. oktober 1958 trænes i Idrætshallen, sammesteds k!. 17.
Det er hlndboldafdelingsbestyrelsens håb. at såvel den
gamle gardt:! på ny giver møde, som at adskil!ige nye og
gamle medlemmer, der hidindtil ikke har prøvet denne
gren af klubben. aflægger os et besøg. Det koster ikke
ekstra og er da et forsøg værd.

M-J.

AnSVolfsh. for ~DSR· ; Aa~e Bang, Helsingborggade 2}1 tv., O. Tdf. Ry 292.
Ansvarsh. lor ~ORIENTERING·: Mogens H,lUt, Hovmarksvej 32. Charlottenlund.
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KLUB KAPRONING
afholdes d. 12. oktober kl. 9. Mødested: forpladsen
Så mange af de tr.aditlonellc mil.l..:hcr som muligt vil bli\'c afviklet i formiddagens lob.

*

Med den rntere$Sc, der I dette cfterle h,u været v1St de mere venskOlbeligt prægede eokon-

kurreneu. vcnter vi ogs1 et Stort fremmøde denne dag.

*

Efter løbene er der 'lom sædvanligt fællL'S frokost og præmieuddeling på I. sal.

ONSDAGSAFTENERNE
fortsætter i oktober. og afholdes folgende dage:

8, IO, Kl 20 : _Sierr.a Leone-, foredrag ved Knud Mikka/scn.
15/10. KI. 20: Langtursaften ved D. Frørup.
22; 10: Slutter vi

f~tlig

af. Kl. 19,30 med fællesspismng.

WjenrrschUlI~el

Fra kl. 21 koncert ,'ed pianisten Kjell Olsson

NB: Pris for deltagtise i middag og koncert 7 kr. pro persona.
Bindendr tilmr;ldlng

l il

klubben

Stllt'st

19/10.

og dessert.

SET OG SKET I KLUBBEN
Onsd.lgsmatcherne
j efterJret startede den 27. august med en film .. ·
aften ved dir. Ingolf BOIsen. MINERVA·film. Der
blc\' vist nogle film. man havde optaget for B. S. \'(1 ..
og selvom indholdet sikkert var baseret på eJ mert'
teknisk præget forum. sol kunne VI dog 1 hOJ grad
glæde os over de særdell"S fine opugelser ru md·
og udland.
forud havde der væ.ret en ret stor ulslutnjng til
romngen, ial, 6 b.\de kom ul stOlrt.
Den IO. september optrldtc Nørregård m('d et
grammofoncauseri. som Vilr særdeles vellykket og
volkte berettiget bifald.

En seir over KVIK
De, der gat og phtår. at der ikke er mterrsst'

for bproning i DSR længere, skulle have fulgt
den træmng, der foregik ugen for KVIK·mah:hen
den IO. s«,ptcmber. lait tyve kanmer Ja l trænmg,
slledes at vi aftenen fur Inatchen måtte arrangere
udtagelses/ob (hvornår er del sidst sket i klubbens
historie?), to slærke hold kom bl starlog bod
kVIkkerne på el par jævnbyrdige løb, hvor VI i
det sidste hjemforte bolcheglasset.
Vi kan al15a endnu, bare vi vil; det det gælder
om for ledelsen, er allsl al El folk til at ville, det
kræver arbejde, men det giver re3ultater.

Eflerarsfesten

lørdag den 13. september y.lt, eller rettere blev
lidt efter hdt, rel godt be.<;0llt. Stemn,ingen var ind·
ledning!>vls lidt mat. ;\\an studerede i smug ud,mykningcn af salen. Denne var i nogen grad
anlagt med forkærlighed for den dårligere smag.
Efctrhlnden blev vi dog vannet op (et pilt enkdte
af de: yngre til for høje temperaturer). Et Indslag
af moderne plader satte ud pil aftenen s-temnmgen
yderligere i ,ejret. og lidI efter lidt ble\' der da
noget, der lignede en klubfl'!it. ud af det.

Succes, styrm.lndslauget

Den 3. <;eptember havde laugets styrelse indbudt
lil laugsahen med spisning, og menuen bestod af
mttt ringere end hollolndsk Rijs-taIe!. Dette ha\'de
lokket ca. 10 laugsbrodre og damer til hu<;e, og
kl. 19,30 samledes moln om et eksotisk langbord,
hvorfu sære dufte udsteg og fyldte yerandaen og
tilstødende lokaler.
Medens herlighederne blcv indtaget spillede har·
monikavirtuosen Chap rodskæg og diverterede ind
Imellem med forskellige viser, og senere, da for·
samlingen var kommet lidt til hægterne. ble,· der
budt pa en svingom.
lait iah en veU~tkket .,flen, som man må hlbe
snarest bliver gentaget under en ellu anden form.

Forord
bryder ingen trætte, men alligevd kan man ikke tOlde
va:re med .lUerede nu, hvor sæsonen gar
hæld •.\1 ~ore
en smule slatu!:o over de måneder. der svandt. For en
mand. der dterhånden er old.limer og som i ad~kllliI!e
.1r har vadet rundt I det kor af håbløse tnloter, der lyder
omkrmg livet i DSR. er d('1 ntmlig glædeligt .tl udtale.
al han er ved at vejre rn strnmkæntring. Du har trods
alt ,"æret liv i kludene I .lr. I hvert fald p~ nogle. felter.
unJ;:tursroningeo er \'I~J .11 komme i gænge igen. og i
nurdhavnt'.n har der ogo;:.i \'æret fremgang at spore. Kanl·
nerne har gjort noget ved det. Alene Kvik.mat.:hen, hvor
vi Eorinden måtte lave udtolgelseslob. borgrr for frem ·
tiden.
l'\en det vi mangler er stadig een hng: mandfolk
Mandfolk, der læg~er rygstykker til i det daglige arbejde.
~\andfolk, der tager de unge ved harrodderne og .. parker
denl ud i bådene, når lejlighed gives. Del har vi,t .. tg.
al det kan lade !oig gore. De nye folk. der ilr har ord·
net det daglige arbejde i nordhavn en, har i ikke ringe
grad fonnlet at gore drt; men de har brug for stotte,
dersom de ikkr skal løbe sur i deres arbejde, som så
mange andre har gjort det for dem. Lad os derfor hjadpe
dem fremover, ikke ved kælhngesnolk og ævll'fi 1'1 gen~
ralfon.amlinger og moder, hvor det er let nok for rt par
limer at lufte sin gode vilje, men vrd ('n hård og energisk
indsats hver på sit felt. thi;
Det er stadig en p r ol k t i s k indsats der sk,,1 til i
DSR I Ilden fremover!

p"

Scu"er· og styrmandsinstruktIon
ophorrr den l. oktober.
Scullerskiftet

Skiltet me:d .. scullerroning forbudt". har fremkaldt kritik fra forskellig side:, og enkdte, der har forset sig i årets
lob. har som undskyldning p.liberåbt sig, at skiltet Ikke:
var åbent, da de gik ud.
I erkendelse af, at det er vanskelil{t at få skiltet betjent
ordentligt, navnlig på dagens tidlige tidspunkler, hvor
morgenrocme drager ud. har bestyrelsen besluttet ~i~ til
at lade skiltet nedtage.
Fremov... r må den enkdte scullerroer derfor o;clv skonne:
om hvorvidt vejrforholdene tillader ham at gå ud. og
derefter stå til ansvar. dersom han ,konner galt.

Der har været en del langture I år og det er glædiligt, men nu henstiller vi til lederne af
de enkelte ture, at de snarest indsender km-antal tll
klubbens kontor, d vi kan få stat istikken i orden s.\
betids, al vi ikke får boder hos D. F. r. R. for forSinket
indsendelse.

STY

R~\

A N DS L\ U GET

!>amJl'r sine medlemmer ul

KREBSEKALAS
omdiJg Jen 5. no\'embef kl. J9 i klubllUset.

Tilmelding .. ker pa liste, der ophænges
lobet af oktober.
Pris opgives senere.

1

slyngelstuen

NB, Skulle enkelte .udenfor!>tacndc" efterhinden have
folt sig uhrukket af IOJernr, er lrskontmgentet i lauge,
stadig 10 kr..ll indsende på gIro 95200, Arne Pedersen.
Admir.lJgade 20. K.

HAM 1958
Det nordIske akademiske mc.!.terskab blev i år afholdt
i Sto!;kholm i forbindelse med Akademlska Roddforenln
gens internationella rorcgalla, og fik set fra vOtt synspunkt ti ovc rordentljgt vellykket forløb. shel spoMsligt
som på anden måde.
Vi havde 1 modsætning til tidligere ar ikke vans keIighedtr \' ed at SAmmensæUe cn .. lærk otter, idet vi salle
begynder-fireren, senior-toeren u .. 1m. saml semor-toeren
m snn. sammen, så holdel lik fulgC!ndt ud~eende:
4

Kurt Nielsen,
Il enmng l-l ansen,
Poul Fogh,
Jorgen Sliv~gAard,
Kjeld Dahl,
Poul Erik Jacobsen ,
KUr! Jensen,
Torkil lund,
cox. Ole Nielsen.
N. A. j'\\. randi sted lørdag aften I idl!~1t rovejr. let
overskyet og stille. Vi havde ... tor respekt for den fin~ke
olier, ~om var finske lIIe!>trc, hvorimod vi regneJe med
.lt kunne slå biide den s\'en~ke og norske alter.

Det "'lSte sig at vi fik rel, løbet blev en kamp mellem
den Finske båd og os, med dC! to andre både flere længder efter. finnerne Il i .. pidsen de første 500 m. h\'ordtcr
.", overtog formgen og ogedc forsprmget, således at VI i
mll v;lr ca. l længde foran Finland, som igen var !:il. :}
længder foran Svenge og Norge.
Om søndagen M;'trtedc vi de.,uden i Junior-firer u stm_,
s~m()r·lj)er u Sim., senior-loer m .,tm. samt i senmr·olter.
Vi h....vde ikke selv bade med, men lante os frem, og det
."ar absolul I. klasses. både vi fik sullet til rldlghtd af
s\'enskerne i alle typer.
I Jumor-firer u stm. bit:\' v, nr. 2 efter Sthm. Koddforeningen, vi blev sUet med ':.1. II:! længde.
I senior-toet u !olm. blev vi ligeledes nr. 2 efter at VI
havde fort til der manglede la m. Vinde.r blev J-Iuskvarna
I I n sek. for os.
Senior-toer m stm. vandr vi mtd ca. l' ~ længde loran
de norske mestre fra j\.-\o!ts, o~ Akademlska R-F. ca. 10
l:cnguer dter. Ilold~t bestod Af· Kjeld Dahl. Torkil lund,
~ox. Ole ~ielsen.
Uagens sidste lob. var senlor·otter. Her "ar anmeldt
(o, bold. J finske, 2 svenske Solmt OSR. Heraf sto\rlede
de 2 finske samt det ene ,,"venske udenfor konkurrence,
,d.:t de ,'ar kelDspIferede. d. v. s. sammensat af roere fra
nue klubber. Det ene finske og del svenske var endda
de respektive landes landshold.
Vi bl~,· nr. J eller de to landshold. efter meget fin
ronmg, hvor alle mand gav sig helt ud.
Vi var s.Medes efter rej.:!erne VIDder. og .. kulle have
pokalen, men tilsyneladende matte vi ikke Vinde mere,
Idet holdet ble,· diskvalificeret for at hilve gl'llerel et
af de fmske konspirerede hold. Finnerne kendte Ikke
noget til, at vi skulle h.lVe generel dem, og vi nedlagde
da ogsl omgående prOtest, men denne blev efter en længere disput afvist uden mOt!\'ering, således at nr. 5'
.. Pant,u" fra Finland fik pokalen. Borbet Era dtnne ked ... II):e epi!oode var luren dog vdlykket, og vi glædu os alle
til 1959. hvor N. A. M afholdes i Ehenas i finland.
E. Blond .

Vintergymnastikken
Slarter 1. oktober med nedennævnte tenniner :
" \andag
Tirsdag
Onsd;'tg
Torsdag

og
og
kL
kL

tOrsdilg kl. 19-20: Statens gymnastikinshtut, Narre Alle.
fredag kl. 17- 18: St"tens gymnastikinsli lul.
17,15-18: GI. Metropoluanskole, Frue Plads.
20-21: Svømnmg. StOllens gymnastikm<;utut.

Ordren :

HIV

o P!!

afgives ijoudag d 2. 11 kl . 9, hvor den fasle skare samles III pontonopIagning.

Kommandoen :

H A L NED

vil lyde So'\mm ... dag kI li, hvor v, sætt('r punktum for s.rsonen .

tl

ORiENTERiNG

Alt vad dal gamla
Ja, s.i er der atter fuJd fart OYl't orientermgen. Des·
værre har nyhederne h~r I bladet pl detle felt vært:t lidt
for sparsomme i den sidste tid; men rygterne om, at
sektionen skulle være argaet ved en ubemærket og meget
stille dodo skal hermed på det kraftigste dementtre5.
Ganske vist er den længe ventede store tilgang af nye
unge lohere endnu ikke sket; men den faste stab holder
endnu ud og møder troligt op til Job på begge sider af
Sundet. Nogle drager endda til 1yll.omd for dh al mærke
skovluften med kort og kompas i hInden.

D~tte ma være ~n lære for de helt unge og uerfarne
løbere. som måske tAger den lidt med ro pl sidSle dd af
banen, fordI de mener, at sekunderne ikke spiller nogen
rolle pl så lan~1.' baner,
lovrigt skal det bemærkes, at arrangementet, som ved
de fleste jysk~ lob. var hp top, og det er en fornøjelse
for en .. kob~nholvner" at se, hvor god tid alle d~ltag~re
har eft~r lobet I modsætning til ber på Sjælland, hvor
mange ,lUerede er bortc. når den sidst~ løber kommer
hjem.

Ganaralforsamllng
Torsdag den ZJ. oktober k/. 19JO

j klubhuset.
Dagsorden eller vedt;l!gterne.
Styret håber oprigtigt på frl.'rnmode olE alle intere$Serede i sekllonens videre virke. Blandt andet
håber styret al <;e nogle energio;ke medlemme.r, der
er Villig tIl al træde ind l .. tyret og pu,>te lidt nyt
initIativ IOd i vor kreds.
Vor kass~rer, Torben GOld h.lT meddelt, aT han
ikke ser sig i stand til at fortsætte pJ. k. bsererposten i det nye ar. I stedet har Knud j\ \ikkelsen,
bedre ke.ndt SOm Mikkel. indvilliget i olt o\' crtage
poo;ten i det komm~ndc re~nskabslr.

Eftarilrals lab
Oplysninger om de kommende lob er p. t. meget mangelfulde, idet flere klubber endnu ikh har sendt Indbydelse ud, men som en lille oversigt kan dog nævnes:
5110; K,\t, kval. for alle klasser.

12, IO: FIPs lob. kul. for B og C.
19, IO : KF! U 's lob, kval. for DA (Sverrigsløb).
26,II0: DM og FM .
Sektionen afholder imidlertid for egen regning og
risiko foreløbig tO klublob begge fra GAsehw,ct, nemlig
den 19: 10 og den 2/ 11.
Yderligere oplysmnger kan f.is på klubbens kontor.
hvortil ;mmeldelse til de åbne lob ogs,S .!;ker senest man·
dagen for lobsdagen. Dette gentages lige for, at alle inter·
esserede skal lægge mærke til det :
Anmeldelse til lob : senest mandagen før IlIbsc.lagen
tIl klubben~ kontor, lif. RY 48 mellem kl. ]J og 17.

Sendag den 19. oktober og Send.lg den l. november

KLUBLØB
Samlingssted

Glsehuset, Rolvnsholt. ,Iobet olE
formiddagen.
L'dstyr: lobetøj og skI),
madpakkl!.

Kompas og kort koln lån~ på ~t~del
Vd modtl
Søndag den 2 . ntwember Ol: Søndag df!n 19. oktober

Skærm ani løb I Gribskov d . 3. saplembar
løbet var ikke noget bemærkelsesværdigt, h\'15 mAn
kendte GrIbskoven lidt. Skoven er jo som bekendt lige
sil. frisere I som de fleste ilndre sko\'e pol Sjælland med
masser af veje, som vanskeliggør bllnelæggerens .1Tbejde
med al lave ordentlige delstræk.
Vi havde 2 starter i IIB med placermg som nr. 2 og
nr. JO. I Ile var der -I molnd som blev nr. 12, 15. 16 og
22, og endelig blev l!.lnne Voigt nr. 5 I DA.

Kredsmesterskab
sond.lg den
.'-lodested

oktober i Sl3gelse Storskol'
Kirkerup

Skol~

Fradarlksbargløbel
scmdiJg den 12. oktober I Tisvilde Negn .
j\\ode.sted omkring Melby·lc:jren.
Kort udJeveres v~d start.
IlA 14,8 km
'lOB 10,'1 km
DA 7.8 km
HB 11,5 km
ÆOB 7.3 km
DB 6.6 km
tiC 7,5 km
JUN 7.3 km
DC 5.5 km
Stanafgtft : JUN kr. :5.25. ovrige kr. i,50

Ean Ilarl og aan lajr
Djurlandslobet 1958 gik i Mols Bjerge med sl.m og
mål i Femmøller. Løbet var for alle klasser meget konditionskrævende.
HA hanen, som blev vundet ;"lE den norske nordiske
mester Lystad, blev vundet i tiden 1.40, hvilket ml siges
~t være en meget fin tid for de 12,5 km j hårdt terræn.
Bedst~ dolnsk~r var Oll! 1·lansen I 2,æ. hvilk~t, .,elv om
Ole h.vde løbet natlub om lørdagen. er udtryk for det
styrkeforhold der er mellem danske oricnterue og oricn·
tetere fra de øvrige nordiske lande.
Klubbens sejr vandtes i IlB. hvor Poul E. Jakobsen
vandt i tiden 1,50, dog kun 40 sekunder foran nr. 2.

j

DSR'I ski· og orlanlarlngssakllons slyra
Poul Erik J~ko/)$l:n. rormand, B;ndstruceJ 59. V.lnlosc.
Erik Lund. n~stform.lnd. Nu;somhedsve 19 3 , O.IIl. TR JI29v,
Torbm OMl, Ir..asscru, Kokkedal, tlf. orsholm ~i .
/tIosms H.aut, Mariendalsvej 52 li '. F.
Pasfkonto nr. 68JU

Ansv.arsh. for _DSR- : A.ace B.an~. Hcls.ingborgg"de 231 tv .. O. Telt R: 292.
Ansvolrsh. for ~ORIENTERING , MogenJ ~l;aul. ""\arienddsvcj 52 II . F.
1"-'- ,..,.. ~."""
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afholdes i klubhuset

fredag den 28. november kl. 20
p~

Fri og almindelig drøftelse af klubbens forbold og problemer,
specielt herunder den for lobne sæson.

Det er efterhånden blevet en tradition, at vi umiddelbart efter
sæsonens afslutning holder dette med lemsmøde, hvor vi, medens vi
endnu har alt i nogenlunde frisk erindrmg, gør s tatus over den
svundne sæson.

Bestyrelsen håber på stor deltagelse fra medlemmernes side, således
at vi kan få en frugtbar drøftelse, der muligt kan give et arbejds·

grundlag i tiden fremover.

*

Vintertide
er det nu bl~vf:t for ... Ivor. Klubben t'f lukket. Dommeren
mangler sin fa~te pl ... ds på plænen. hvorfra ban l stille
mediteren kan lade blikket gUde ud over havnen, Schoug
og Bjarno har måttet forlægge deres daglige kraftudfol·
delser Iii bassinets sun mdrJukke, Bangs kæreste legetoj
te halet på land, han kan ikke længere sil på hovedet
i maskinen og bakse med dynamo og kølc\'.mdspumpc
uden at begribe et ord af det helej terningerne Ugger
ørkesløse I bægeret, billardet samler mug p'\ klædet.
bådene torTt.r IOd, giver sig lidt og glr op I sammenfOJnlngerne.
Jo. det er vinter.
11\'or flyver d svanerne hen?
Det er meget forskelligt. Nogle indhenter nu det for·
somte bmiliellv og sætter kursen mod cn ventende hustru,
et grædende barn eU er en gammel mor, alt efter det
leje vedkommendes temperament nu ligger i. Andre resigneru som Dalgas med det udad tabte og det Indad vundne. og giver sig tH en eller Oere g.1nge om ugen at spri.nge
rundt efter Sjelle eller Andersens kommando I Norre
alle og pol I~rue plads. Enkelte er endog så ivrige. at de
yderligere fylder ojne og øret, næse og mund tnt'd mod·
bydeligt klorvand (ra bassinet i Nerre allE.
Så cr der nogle, der Iæ<>er dette blads bagside (nll=d·
mmdre de ved ~tudiet af de tre foran'itacnde u blevct sol
irriterende, at de har kastet det fra sig) og be~iver sig
ud I skoven for at finde nogle sma rødhvide flag. der
cnten er lagt ud et (orkert sted eller i (orvej"n taget af
små drenge, der er kommet forbi og har sct dem, mcn
s.\ får de ihvertfald tiden til at g.1 med at lede efter dem
n~ får masser af frisk luft. og det er vist oll'la det. der
cr meningen med det hele.
Eoddig er der nogle letsindige ynglingc. der I pris.
værdige (orsøg på at vise klubbens farver pol håndbold·
banen. j vinterens lob redder sig brækkede fingre. bU
ojne og næsestyverc, men det t'r som sagt kun de mest
yderliggaende.

51 glemte VI lige at fortælle, at flere af de. der kun
tager hjem til familien, alhgevel ikke hgger helt pol den
lade Side. "'tange af de.m kender den berømte S\'enske
opskrift på. hvordan man odel . egger en klub. og S.l sætler
de sig til .1t spekulere over, h\'i'ld der var I vejen med de
fester o).:: arrangementer, de ikke har gidet deltage I
i sæsonen<; lob. således at de kan fort.e1le bestyrelsen
og de mennesker, der ved de forskellige lejligheder har
slidt j del for at st.lble noget på benene, at det hele var
ad helvede til. De vil nemlig gerne ved enhver Icjlighed
ha\'c lov til at præsentere sil! som Virkelig gode k.1mmc·
rater, der I enh"n henseende er deres klub værdige.
Til kaninerne kan \'i derfor her sige, .1I der er flere
mll for vintertra'kket. når portene er lukkede. I kan
seh' vælge Jerti kurs.
g. c.

Redakteren
er som soedvanlig lidt sent pa det. Det skyldes nu for
en del. al han gerne vlilc havl' alle nyhederne op til
sæsonens .. Iutnmg med I II1deværende nr. Det er svært
at f J tit! hel ... mtd og samtidig komme til tiden. Rt'd.lk·
toren mind~ i denne forbindd'ie en kær kollega (",.lidan
yndt'r han ibv('rtfald at betegne ham. det er ikke så slk·
kcrt at vedkommende er i!lad for utlcn) , en udlig ... rc
chefredaktor vt"d Ekstrabladet, der t"n formiddag ,'ar ved
i Sit kontor ud mod Rådhu'ipladsen at ombryde bl"dets
forside. I et øjebliks distr;akhon kom han td at se ud af
"Induet og opdagede en blikkl'nslager. der hang I l'n
halsbrækkendl' stilling i tagrenden pil Otto 1'ipers hus.
Redaktøren kigcde pa uret Ol:: sagde:
.1 lvi .. nu den fyr kwme "kv.nte ned inden for fem
minutter, kunne han komme med i for,teudgaven' "
Ved "Iden .lf denne forsmkelse har redaktioncn end·
videre ønsket at sia november· og decembernumml'ret
,ammen. Der er Intet at berette I de.:cmber, og som beo
lønning for deres venten, !>llpper læ5~rne altsa for at se
organet I iu!l~man(de.n.

STYRMAN DSLAUGET
indbyder til

0ulecrtue

divel!cre

søndag den 7. december 1958 kJ. 13 i slyngelstuen

Pris pr. deltager bliver ca. 10,00 kr., og bindende tilmelding skal ske på MI 4238
eller RY 292 senest l. decemberi

Vintergymnastikken
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

og
og
kJ.
kl.

torsdag k1. 19-20: Statens gymn;l,slikinsutut, Nørre AllE.
fredag kl. 17- -18: St"tens J.;ymnastikmsntut.
17,15-18: GI. t'\ctropolitOlnskole. Frue Pl.tds.
20---21: Svomnmg. Statens gymnastikinstitut.

Vi Indfører her noget nyt

Ovec ,udlen KONTORET
er lukket med udg.angen af oktober.

SKABENE
.. kai

tomm~ .. n.1r(')t.

LANGTURSROERNE
skal Indsende km-lal til klubben.

SET OG SKET I KLUBBEN
Knud l\(,kkd:;cns /oredr.18
onsdag den 8. oktober havde p.i grund af emnet
kaltlt en hd del medli'mmcr Id huset. og di'ise fik
et ganske ~odl Indblik i Mlkkcl~ells oplcvcl .. er o~
daglige liv under fjernue lummel~lrog. Med den
fæotland-,Iune der er ham ('!:ten, fortalte ~likkcl IO!>1
og fasl af !>lnt' ermdringer dttneJl'fra, og blev ,'cd
afslutnin~cn belønnet med et v,armt og velfortJent
bifald,
Skærgiirdl!l1

!rotod Jl'n folIolende onsdag på tapetet, dol Frorup
viste billeder fra årets langtur oppe nordp.t Atter
j ar har de- barkeue vikinger, Norman, Frilrup og
Ilarder. vollfartet mdlem ue- ydcr.ioh! skær. og de
vil blive \'ed derme-d. 1ioalænge de overhoved~t kan
holde p~ en åre, men hvornår vil andre t"gt lære
deraf? Et enkelt hold olI unf,:;C' f(lert' har været deroppe I år. men der er plads til mange flere I de
folrvande, hvor der virkelig er noget ved at ro
langtur.
Som en festlig afslutning

p1 sæ ..onenS onsdagsmatcher. havde vi den 22.
oktober arr,lngerct musikaften ved pianisten Kjell
Olsson. Forinden var der imidlr.rtid fælles midd,ll!
for de deltaf.:e-re j aftenen. som havde Iy.\>t he-rtil.
Menuen be!rotod _f wienen.ehmnel og dessert, og
efter oll denne var SolI ni hvs og fordoJet. starude
konernen, hvor Kjell Olsson g<l.v el fint overblik
over sin kun.\>t ved at beg)'ndt' med l bydn for der·
efter over Chopm at komme frem til de Falla og
atter med B.len al vende tilbage 111 de gamle mestre.
Bifaldet var varmt og langvarigt og \'elforlient,

Mån~dens

U GLE

J

Man har i flere ar horl. at de gamle kæmper. SIrIgel
og Bang, har ..Iæbt sig en pukkel ul i klubbens tjeneste.
DC't er derfor med glæde, moln (ved at kig)!e på de 10
herrer) konstaterer, oll d(:t snart er lykkedes dem oll få
dreJcl puklerne om foran .

Slut for i .ir

Uet er altid en vemodJg dag. nar slanderen skdl
!ltrygt'!i og pontonerne ta.:es Oll. ,\Iligevcl moder
den lille fa."te skolfe (der iar var megCl lille) fil Jet
lidt malpropre Job. der dog bliver bragt fra hånden
med godt humor og under "HYringen af de tra·
d_anelle bemærkninger (h\'ornår .,ker der en for·
nyel<;e pot dt'lIf! fejt?). Sldan gik det også i .Ir, hvor
VI oven I kubet havde den glæde og ovt'rraskt'I!;t'.
al Klide rag I havnen med ah 10Jet pol (det VMmer
I .. jælen p.l en kold novemberdag). Standeren gled
ned og frokoMen blev IIldtdgel. hvorefter vi spredtes
hver til sit.
OgsJ lauge!

har udfoldt't aktivitet I den Forløbne måned. Den
I oktober bod lt'delsen på en japansk Aften med
do. middag. Denne servering, der var noget ud
over det ..ædvanilge. havde 'oMnIet e.l. 20 ddtagere
og fik et vellykket forløb. !odvom vi ikke nåede
op på de højder ~om ved rihlafelel I forrige mån~d.
SIkke et svineri

der Jerefter kom ud af laugeh krabbeklokalas den
6. no\'t'mber. hvor IS laug~brodre og tre damer
samlede.. I .. lyngelstuen og gik igang med de anrt't·
tede herligheder. Ikke alle havde været sl forsyn·
lige som Norman, at medt,lge en rortang, men
efter ~n Illlles banken og kna .. en "ar kloerne:. ind·
mad fortæret Ol; de behorigt' flasker Oversten .. ofot
Rod Aalborg nedsvælgedt' I lolkt hertil. hvorfor
slemnin~en efterhånden havde nolet kogepunktet,
h"or den holdt sig i lænl!:ert' tid, ikkt' mmdst 1,110;·
ket være en af S,heuer Importt'ret blndoptager.
Arrangementet af dette kalib var en god idf (til
trods for at det var Arnesl). Vi ml have mere
dennt' !rold snarest, for. næh h"or vi mort'de o~.

ORiENTERiNG
N. A. .M. i Orientering 1958:

Llvligl efterår for orlenlerlngen
"led den faste stab troligt I spidsen har kJubbcn haft
en god cftcrårssæson med hæderl ige resultater. omend
en virkelig oplivende udvikling for klubben endnu ikke
har fundet sted. Et skridt imod en sådan må vi håbe, olt
det nye udvidede styre. v",lgt den 23. oktober pa den
århge generalforsamling, vil blive.
Om generalfors.lmlingen skriver iovrigt llaut: Den
adskille sIg ikke fra normen. Til det fastsatte tidspunkt
Vilr formanden mødt op, og Cl kvarters tid ('her mdfandt
yderligere bagsidens hidtidige redaktør plus et par memge
medlemmer sig, hvorefter man dr"k en kop kaffe og fortærede et stykke wieMrbr0d. Senere p.i aftenen indfandt
den nye kasserer sig ogs.'"
Efter forgæ,'cs for..og pa at indlemme de to menige
medl~mer i s tyret blev styrets sammensætmng i det
kommende år siledes:
Formands- og næstformandsposten bliver Fremdeles
besat af Rode og Lund, mens M ikkel bliver kasserer,
Kell Christiansen overtager posten som redaklor af bags iden her og llaut blev vAlgt som <,tyrelscsmedlem u, p.,
hyilket gl\"er ret Id at være bane:lægger op til flere gange
ved sekhonens klublob.
De nye styrelsesmedlemmer skal hermed bydes velkomne i styret med håbet om, at de vil medvirke bl at
puste lidt frisk nyt ind I sektionen. Begge har de gennem
de sidste pilt år vist sig meget interesserede a orienteringen
og værd blandt de ivrigste til dt deltage bade i de lbne
lob og i klublobene. Mikkd har allerede n~t sin aktlyitet
ved at opkræve kontingent af 5.lIrnthge fre.mmodte hl
generalforsamlingen.
Under eventuelt drøftedes: planerne for det 15. Sttfinderløb. H vorv id t man skulle .arrangere et lob pl SJælland, der sikkert økonomisk set kunne bære sig, eller
om m;J.n h;J.vde r,ld til at bet.ale el underskud på at 13\·e
lob i Sverigc. f. \ an enedes om. at formanden skulle gl i
rC'aliteL'iforhandlmger med Erak Jorgensen om tot eventut'1t Svt'rigesløb.

Om løbene I efterårel kan berette.!
D.N.1958,
Scktion~n deltog i lr med II.anne: Voigt og Poul E.
Jakobsen i .lrets danmarksmesttrsk.ab i orientering.
Label .a.fvikledt'S fra Ry i Ry Norre· og Sondel'\kav
og terrænet he.r kan vist godt s iges ikke at være som vi
~jæ llændere oftest moder det til v(jre lob.
lIt'rrt'starten U ved foden af lJ immelbjerget med f"r.
SIl" post på en hojdt' på dt'n andt'n side, og således ,'ar
tonen over næsten hele banen. der mt'd sint' 12 po~tt'r
"~r 12.5 km lang.
Af dt' 56 deltagert' var kUD 34 under max. tid. Vor
placering var nr. 26. Vinder blev sidste lrs olu boys
mrster Helmuth O lsen. Lyngby, I tiden 2. 19.49.
Damebilnen, som var pi godt 6 km, ble.v vundet af
Karin Frederikst'n. t lillerod. Holnnt' bommede desværre
post 4. men blev alligt'vel nr. 8 af dt' 29 startende piger.

bley afviklet i Norgt', nærmert' bt'tegnel "ed ,'\ysen

Sektionen ddtog med tO mand pl det danske hold pl

7 delta.gere.
Erik Lund blev nr. 2 og Poul E. JAkobst'n ble,· nr. -4
på holdet med pla.;:t'rlOgerne nr. 2-4 og 26.
Vinder blt'v Salmænl..yla. Finland, i tiden 1.21.51 for
den c.a. 10 km lange bant'. mt'.ns Norge. vandr holdet
foran Finland.
Bedstt' dansker v.ar Pen::h Nielsen ha Ilolte. der mt'd
sin tid 1.50 blt'y nr. 19.
Banen bod på hojdeforskeJIt' p.a 70----80 m. sa vi danske
'·ar ikke: rigtig p~ .. hjemmt'bant''', men vi fik. som alud,
nÅr vi besoger Norge, stor fornøjelse .af turen .alli~evcl
E. p J.
ARETS LAND STAFET afholdll$ i l-fvillso-skm'cne og
vi deltog med" hold. Da vi lOgen placertngsch;J.lu::e havde
i det virkelige lob, nuxedes holdt'ne og landsstafetten afholdte: ... som et klub-orientermg!lmcsteGkab. Ert af dt' -I
hold vandt me"ltf.'.r"k.abet l I
Vt'd 1-1 R's løb vcd Gurre.. forøvrigt el uhyre lel løb.
vandt vi Jj-kla~t'n ved Rude. lund og Ponsamg. Su.:cc....sen var li~c ved .al ge.nt;l.gc .. iS I Slagelse. hvnr kun
ca. -I mmutter ..klltt' os fra en førstep lads. Noglt' aE del~trækkene frt'mbod muligheder for orientering. og lobet
var som ht'lhed godt.
Sondan den 19. oktobt'r afholdto klublob \'ed Glsrhuset. Mikkt'1 og Rode havde lagt hver sin bant'. f'.lakkd
en kispus bant', der dog mert' var ton træningsb.me I kompaslob og Rode et liUe simpelt løb for begyndert'. Bant'rne
blev flittigt benyttet. som sædvanligt med storrt' og meget
mindrt' held.

Om løbene I november og december:
Om løbene j november og december folgende:
Sondag Jen 8. nOI'ember: KLUBL0B.
SonJilg den ]j. november
TrænJhg'iløb i Te~lstrup Ilegn k!. 9.
Lordag den 29. nOl'c-mber:
Natlob I Teglstrup lIegn kJ. 19.00.
(Sondag den 16. november):
Stifinderlob i Sydsjælland. Arrangort'rne er Vordingborg Roklub. Anmeld else må ske senest mandag den
IO. november til klubbens kontor, 11f. RY -18 mellem
kl. 13 og 17

DSR's ski, og orlenlerlngssektlons slyre
J~købscn,

fOfnund, Bjoåstrupvej 59, V.,"losc.
Nofsomhedsvej 19, l. ø, tlf. TR JI29v.
Knud Mlkktls~n, kasserer, Sy,anemolle,·cj IO, 0.
MORt'"nS Ilaul. j\1..uic:nd.1lsvej 5211. J .• F
KeiT ChristilfnJen. Tirsbzkvtj IS. VAnlose, dL DA 11605.
PostkonlO nr. 6S.l+1.

Poul Erik

Erik Lund,

n~tfofmand,

AnsVMsb. for .DSR" , AA~e B.t~8, 1Id.~InRborgg.dc 23, I.t"., 0. Telf. Ry 292..
An5vArsb. (or .ORIENTERING -: Kel! Chri5tbnscn. TiNh.rkvcj H. Vanlo~. Telf. DA 11605.
_
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Ø ..tfold ca, IO km syd for Osh

"L,,-"

